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Do Pruszcza Gdańskiego wraca kino!
Bartosz Gondek

4 4Burmistrz w domu kapłana 
niezłomnego3 Zmiana zasad selektywnego

zbierania odpadów

Już we wrześniu w budynku Cen-
trum Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańskim ruszy „Kino na Burszty-

nowym Szlaku”. Wraz z nim powrócą 
do Pruszcza Gdańskiego najgorętsze 
premiery filmowe.

Jeszcze w ostatniej dekadzie poprzed-
niego wieku w Pruszczu Gdańskim funk-
cjonowały dwa kina – położony w centrum 
Krakus i działający przy klubie oficerskim 
Ikar. Oba zniknęły w wyniku procesów 
transformacji ustrojowej. Po okresie za-
chwytów nad multipleksami okazało się, że 
mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego tęsknią 
za własnym kinem. Dzięki pieniądzom 
z Budżetu Obywatelskiego oraz projektowi 
zgłoszonemu przez pana Jerzego Krucz-
kowskiego do Pruszcza Gdańskiego wraca 
„Kino na Bursztynowym Szlaku”.

„Kino na Bursztynowym Szlaku” za-
prosi na pierwszy seans we wrześniu. Na 
sali kinowej, która pomieści 92 osoby, 
znajdują się wygodne fotele, pośród któ-

rych znajdziemy dwuosobowy fotel dla 
zakochanych. Sala została wyposażona 
w najnowocześniejszy cyfrowy projektor 

firmy Barco, procesor dźwięku Dolby® Di-
gital obsługujący Dolby Surround 7.1 oraz 
nagłośnienie JBL Professional. Zamonto-

wano tutaj także system nagłośnieniowy 
Nexo, a do dyspozycji realizatora dźwię-
ku przewidziana jest konsoleta cyfrowa 
Soundcraft Vi2000. Sala przystosowana 
jest zarówno do seansów filmowych, jak 
i koncertów czy innych wydarzeń.

– „Kino na Bursztynowym Szlaku” nie 
przynależąc do żadnej sieci, ma możliwość 
zaoferowania nowości kina światowego 
z premierami włącznie. To oznacza, że aby 
zobaczyć dużą hollywoodzką produkcję, 
nie trzeba wybierać się do wielkich sal 
w multipleksach – mówi Burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego Janusz Wróbel.

Oprócz premier i standardowych sean-
sów przewidziane są również maratony 
filmowe, pokazy dla szkół oraz prezen-
tacje i promocja dorobku polskiego kina. 
W chwili obecnej w budynku CKiS trwają 
prace wykończeniowe, mające na celu 
zaaranżowanie foyer przed salą kinową.

Naturalnym uzupełnieniem kina jest 
klimatyczna kafeteria Cynamon, miesz-
cząca się obok sali projekcyjnej, która 
działa już od kilku tygodni. Do zobaczenia 
niebawem – w kinie!

10-lecie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

Nowe kino w budynku CKiS Nowo otwarta Kafeteria Cynamon

Autor projektu wraz z Burmistrzem i Dyrektorem CKiS
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L.p. Imię i nazwisko Lipiec Sierpień Wrzesień
1. Mariusz Badziąg 2 lipca 31 sierpnia 3 września

2. Adam Bodo 3 lipca 2 sierpnia 4 września

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

4. Bartłomiej Chrząszcz 6 lipca 6 sierpnia 7 września

5. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 4 lipca 1 sierpnia 5 i 26 września

6. Ireneusz Czernecki 11 i 25 lipca 8 sierpnia 12 września

7. Grzegorz Gnaciński 9 lipca 7 sierpnia 10 września

8. Piotr Kaliński 10 lipca 9 sierpnia 11 września

9. Marek Kamola 12 lipca 10 sierpnia 13 września

10. Jerzy Kłys 13 lipca 13 sierpnia 14 września

11. Marek Krawyciński 18 lipca 22 i 29 sierpnia 19 września

12. Witold Kulik 16 lipca 14 sierpnia 17 września

13. Hubert Lewandowski 17 lipca 16 sierpnia 18 września

14. Krzysztof Lisowski 19 lipca 17 sierpnia 20 września

15. Marcin Nowakowski 20 lipca 20 sierpnia 21 września

16. Danuta Olech 23 lipca 21 sierpnia 24 września

17. Leszek Parzymies 24 lipca 23 sierpnia 25 września

18. Joanna Rojek-Rybak 26 lipca 24 sierpnia 26 września

19. Jan Sabała 27 lipca 27 sierpnia 27 września

20. Andrzej Ślusarczyk 30 lipca 28 sierpnia 28 września

21. Szymon Zander 31 lipca 30 sierpnia 28 września

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
Wykaz uchwał VII kadencji Rady Miasta
XLVII uroczysta sesja Rady Miasta Pruszcz Gdań-
ski z okazji Dni Pruszcza Gdańskiego z dnia 15 
czerwca 2018 r.
XLVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 22 czerwca 2018 r.
1. XLVIII/444/2018
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na rok 2018.
2. XLVIII/445/2018
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 
2018 – 2029.
3. XLVIII/446/2018
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2017 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański za rok 2017.
4. XLVIII/447/2018
Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego za rok 2017.
5. XLVIII/448/2018
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie 
kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji „WiK” Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim 
i pokrycie go wkładem niepieniężnym.
6. XLVIII/449/2018
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na pod-
wyższenie kapitału zakładowego Spółki PURUM  
Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim i pokrycie go wkładem 
pieniężnym.
7. XLVIII/450/2018
Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty skar-
bowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
8. XLVIII/451/2018
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do aplikowania  
o środki z Programu Współpracy Transgranicznej Pol-
ska – Rosja 2014 – 2020 oraz realizację przedsięwzięcia 
pn.: „Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego  
w Polsce i Obwodzie Kaliningradzkim poprzez przebu-
dowę ul. Spokojnej w Pruszczu Gdańskim i kapitalnego 
remontu ul. Sovetskaya w mieście Pimorsk”.
9. XLVIII/452/2018
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
10. XLVIII/453/2018
Uchwała w sprawie ustalenia zasad usytuowania na 
terenie miasta Pruszcz Gdański miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych.
11. XLVIII/454/2018
Uchwała w sprawie określenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza 
miejscem sprzedaży na terenie miasta Pruszcz Gdański.
12. XLVIII/455/2018
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne 
z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański za pobyt  
w schronisku dla osób bezdomnych.
13. XLVIII/456/2018
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański.
14. XLVIII/457/2018
Uchwała w sprawie określenia regulaminu otwartego 
konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realiza-
cję zadania publicznego polegającego na zapewnieniu 
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego 
w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przed-
szkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych 
i niepublicznych innych formach wychowania przed-
szkolnego w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański.

15. XLVIII/458/2018
Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe  
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności  
i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 
roku dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przed-
szkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Miejska Pruszcz Gdański.
16. XLVIII/459/2018
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania  
i rozmiaru obniżek oraz zasad przyznawania zwolnień 
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pe-
dagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych 
w przedszkolu i szkołach, prowadzonych przez Gminę 
Miejską Pruszcz Gdański.
17. XLVIII/460/2018
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie poro-
zumienia z Powiatem Gdańskim dotyczącego realizacji 
przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański zadania w za-
kresie kultury, pod nazwą „Festiwal muzyki chóralnej”.
18. XLVIII/461/2018
Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Żłobka 
nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim.
19. XLVIII/462/2018
Uchwała w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury  
i Sportu w Pruszczu Gdańskim.
20. XLVIII/463/2018
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w drodze przetargu części działki nr 1/146 o pow. ok. 
6 100 m2 w obrębie 22, części działki nr 1/146 o pow. 
ok. 12 000 m2 w obrębie 22 i części działki nr 1/146  
o pow. ok. 3 150 m2  w obrębie 22, stanowiących wła-
sność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonych 

przy ul. Powstańców Warszawy w Pruszczu Gdańskim.
21. XLVIII/464/2018
Uchwała w sprawie zaliczenia ulic w mieście Pruszcz 
Gdański do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich 
przebiegu.
22. XLVIII/465/2018
Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLI/403/2017 Rady 
Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 grudnia 2017 r.  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Gdańskiemu.
23. XLVIII/466/2018
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XL/383/2017 
Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 8 listopada  
2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomo-
cy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański 
w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu  
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, z przeznaczeniem 
na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy 
Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim.
24. XLVIII/467/2018
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości wynagrodzenia  dla  Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego.
25. XLVIII/468/2018
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przy-
znawania i rozliczania dotacji na zadania związane z 
usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
26. XLVIII/469/2018
Uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdro-
wotnej pn.: „Szczepienia profilaktyczne przeciwko 
grypie osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej 
Pruszcz Gdański w latach 2018 – 2020.
27. XLVIII/470/2018
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez 
Panią XY* na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pruszczu Gdańskim.
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Wczerwcu nastąpiło uroczyste 
przecięcie wstęgi i zaprezento-
wanie ławeczki przyjaźni mię-

dzy miastami Pruszcz Gdański i Hofheim 
am Taunus.

Ławeczka, ufundowana przez Związek na 
rzecz Miast Partnerskich w Hofheim, została 
umiejscowiona w Parku pod Gruszą z okazji 
5-lecia partnerstwa między naszymi mia-
stami. W tym roku wprawdzie obchodzimy 
6-lecie współpracy, ale w związku z tym, że 
zeszłoroczne obchody 5-lecia partnerstwa 
odbyły się w Hofheim am Taunus, przed-
stawiciele naszego zaprzyjaźnionego miasta 

Ławeczka przyjaźni między Pruszczem 
Gdańskim a Hofheim am Taunus
Magdalena Pycka

chcieli, by pamiątka po tym wydarzeniu 
pojawiła się również w Pruszczu Gdańskim.

Tuż przed rozpoczęciem uroczystej sesji 
Rady Miasta z okazji Dni Pruszcza Gdań-
skiego, w parku nieopodal Urzędu Miasta 
zgromadzili się goście z Hofheim am Tau-
nus, przedstawiciele władz województwa, 
powiatu i miasta, radni, przedstawiciele 
pruszczańskich organizacji pozarządowych, 
szkół oraz uczniowie.

Oficjalnego przecięcia wstęgi i odsłonię-
cia tabliczki dokonali Wilfried Stierstädter 
– przedstawiciel władz Hofheim am Taunus, 
Ingrid Bender – Przewodnicząca Związku na 

rzecz Miast Partnerskich w Hofheim, Janusz 
Wróbel – Burmistrz Pruszcza Gdańskiego 
oraz Małgorzata Czarnecka-Szafrańska – 
Przewodnicząca Rady Miasta.

Podczas uroczystości obie strony zgodnie 
stwierdziły, że patrząc z perspektywy czasu, 
jaki minął od chwili, gdy pod dokumen-
tem o partnerstwie swoje podpisy złożyli 
reprezentanci miast Hofheim am Taunus 
i Pruszcza Gdańskiego, można ze spokojem 
stwierdzić, że mimo odległości i bariery 
językowej, ta współpraca nieustannie się 
rozwija i zmierza w dobrym kierunku.

Warto przypomnieć, że podczas tego 
sześcioletniego okresu zintensyfikowanej 
współpracy zrealizowanych zostało wie-
le wspólnych projektów, które zbliżyły 
mieszkańców obu miast i przyczyniły się do 
poznania własnych kultur, zwyczajów, prze-
pięknych zakątków i historii obu narodów.

Uniwersytet Trzeciego Wieku – to już 10 lat!
Bartosz Gondek

K ilkuset studentów, kilkadziesiąt 
grup warsztatowych. Prusz-
czański Uniwersytet III Wieku 

ma już dziesięć lat!
UTW w Pruszczu Gdańskim powstało 

dokładnie 6 lutego 2008 roku. Inicjatorkami 
utworzenia UTW były wolontariuszki Fun-
dacji Pomocy Społecznej im. J. Beaumont 
w Pruszczu Gdańskim – Barbara Biegańska, 
Romana Karmasz i Halina Szumiło. Pierwszą 
instytucją współorganizującą UTW był Powiat 
Gdański. Wkrótce dołączyło także Miasto 
Pruszcz Gdański.

Dziś Uniwersytet działa pod wspólnym 
patronatem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, 
Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański, Staro-
sty Powiatu Gdańskiego i Fundacji Pomocy 
Społecznej im. J. Beaumont. Od 2011 roku 
Prezesem Fundacji i koordynatorem UTW 
jest Elżbieta Urbanowicz.

Uniwersytet Trzeciego Wieku to miejsce 
aktywizujące lokalną społeczność. Jest nie 
tylko ważnym elementem systemu kształcenia 

i doskonalenia ustawicznego, ale również ide-
alną odpowiedzią na procesy demograficzne 
zachodzące we współczesnym, starzejącym się 
społeczeństwie Europy. W wymiarze indywi-
dualnym daje seniorom poczucie przynależno-
ści, stanowi okazję wyjścia do ludzi, umożliwia 
rozwój osobisty, udział w życiu społecznym po 
zakończeniu aktywności zawodowej, pozwala 
nawiązać nowe i podtrzymywać kontakty 
koleżeńskie, po prostu cieszyć się życiem.

– Celem Fundacji w 2008 roku było zak-
tywizowanie ludzi, którzy mają pomysł na 
aktywne, twórcze życie. Zaczęło się od ,,pla-
styczek”, które chciały rozwijać swój talent 
– wspomina Elżbieta Urbanowicz. – Dołączyli 
seniorzy, którzy chcieli poprawić swą spraw-
ność fizyczną, uczyć się języków obcych, 
ćwiczyć pamięć, poznawać nowe technologie 
i miło spędzać czas w gronie rówieśników.

W 2008 roku odbyła się pierwsza inau-
guracja roku akademickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Pruszczu Gdańskim. Ślu-
bowanie złożyło ok. 200 abiturientów. Oferta 
obejmowała wykłady i 9 sekcji – warsztatów. 

Dziś Uniwersytet liczy około 400 słuchaczy, 
a poza wykładami w ofercie znajduje się 46 
grup warsztatowych.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 
2017/2018 Uniwersytetu Trzeciego Wieku filii 
w Pruszczu Gdańskim odbyło się 12 czerwca 
2018 r. w ZSO nr 1. Samorządowcy gratulowali 
seniorom i życzyli udanych wakacji. Uroczystej 
oprawy wydarzeniu dodał koncert smyczkowy 
Dominika Urbanowicza oraz koncert poezji 
śpiewanej w wykonaniu młodych mieszka-
nek Kwidzyna.

Natomiast 15 czerwca odbył się bal z oka-
zji 10-lecia istnienia Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, podczas którego odbył się koncert 
Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański i pokaz 
tańca towarzyskiego w wykonaniu Akademii 
Tańca Smooth. W balu wzięli udział przed-
stawiciele władz miasta i powiatu, słuchacze 
UTW, a także delegacja z miasta partnerskiego 
Hofheim am Taunus. Zabawie i tańcom nie 
było końca, a zwieńczeniem wieczoru była 
słodka niespodzianka – pyszny tort wykonany 
specjalnie na tę okoliczność.
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Lista zadań zatwierdzonych 
przez Komisję
Halina Baranowska

Małopolska Moszczenica, w której 
urodził się ksiądz Józef Waląg, 
a także Smocza Jama, czyli ko-

munistyczne więzienie w Tomaszowie Lu-
belskim. Ostatnim akcentem obchodów 
Roku Księdza Józefa Waląga w Pruszczu 
Gdański była wizyta Burmistrza Janusza 
Wróbla w miejscu urodzenia i przetrzy-
mywania przez bezpiekę pruszczańskiego 
„Kapłana Niezłomnego”.

Burmistrz w domu „Kapłana Niezłomnego”
Bartosz Gondek

Wizyta była zapowiadanym 
od początku i zarazem ostatnim 
akordem Roku Księdza Józefa 
Waląga. W Moszczenicy Bur-
mistrz Janusz Wróbel spotkał 
się w domu kapłana z jego 
rodziną, w tym pielęgnującą 
nieustannie związki z Prusz-
czem Gdańskim Haliną Waląg-
-Galiszewską, a także Wójtem 
Jerzym Wałęgą, któremu prze-
kazał, obiecane rok temu, książ-
ki „Ksiądz w Smoczej Jamie”, 
autorstwa Jana Hlebowicza.

– Można śmiało powie-
dzieć, że od ubiegłego roku, 
kiedy po raz pierwszy skon-
taktowali się ze mną przedsta-
wiciele samorządu Pruszcza 
Gdańskiego, zdecydowanie 
zmieniło się postrzeganie postaci księ-
dza w jego rodzinnej gminie – mówił 
Wójt Gminy Moszczenica Jerzy Wałęga.  
– Przywiezione przez Pana Burmistrza książ-
ki przekażę radnym. Uzupełnią też zbiory 
gminnych i szkolnych bibliotek.

– To była bardzo ważna z punktu widze-
nia naszej tożsamości oraz bardzo serdeczna 
wizyta – podsumowuje Burmistrz Janusz 
Wróbel. – Mam też nadzieję, że dzięki oso-
bistym kontaktom jeszcze lepiej będziemy 
dbać o wspólne dziedzictwo.

W drodze do Pruszcza Gdańskiego Bur-
mistrz Janusz Wróbel złożył kwiaty pod 
ścianą katowni UB w Tomaszowie Lubel-
skim. Ponura „Smocza Jama” cieszyła się 
złą sławą w całej okolicy. To tu swoje kariery 
zaczynali najwięksi oprawcy PRL – Adam 
Humer czy Aleksander Żebrun.

Ksiądz Waląg trafił do niej we wrześniu 
1946 roku. Wraz z nim piekło ubeckiej ka-
towni przeszli Marian Warda „Polakowski”, 
dowódca Rejonu V WiN Tomaszów Lubel-
ski, oraz 5 innych żołnierzy niezłomnych.

Wizyta u rodziny Ks. Józefa Waląga

Złożenie kwiatów pod ścianą katowni UB

K omisja ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta Pruszcz 
Gdański w dniu 3 lipca 2018 r. zakończyła weryfikację wnio-
sków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

Na 27 złożonych wniosków Komisja pozytywnie zaopiniowała 19 
wniosków, a 8 wniosków zaopiniowała negatywnie. Łączna oszacowana 
przez Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego kwota proponowanych zadań, 
które zostaną skierowane pod głosowanie mieszkańców opiewa na kwotę  
2 850 000 zł. Natomiast kwota zarezerwowana w budżecie Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na rok 2019 wynosi 600 000 zł.

Wszystkie zgłoszone wnioski, które zostały zatwierdzone przez Komisję 
ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miasta Pruszcz Gdański są opublikowane 
na stronie internetowej urzędu w zakładce „Mieszkaniec / Budżet Obywa-
telski 2019 / Lista zadań zweryfikowanych i zatwierdzonych” z podaniem 
uzasadnienia w przypadku negatywnego zaopiniowania zgłoszonego projektu.

W okresie od dnia 20 do 31 sierpnia 2018 r. uruchomione zostanie forum 
dyskusyjne dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, do udziału w którym 
serdecznie zapraszamy.

Podobnie jak w roku ubiegłym, dotrze do Państwa również broszura 
informacyjna, zawierająca listę zatwierdzonych zadań wraz z opisami 
projektów oraz wzór karty do głosowania.

Dziękując za duże zaangażowanie mieszkańców naszego miasta w pracach 
nad tworzeniem Budżetu Obywatelskiego na rok 2019, serdecznie zapraszamy 
do czynnego udziału w kolejnych etapach jego tworzenia.

 Mostek pieszo-rowerowy 
na kanale Raduni 
na granicy z Gdańskiem 
już gotowy!
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Dni Pruszcza Gdańskiego w obiektywie 
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Szary Ganek – tu dzieje się z kulturą
Bartosz Gondek

Działającej przy ulicy Wojska Pol-
skiego 52, Galerii Szary Ganek 
specjalnie przedstawiać nie trze-

ba. Od roku to wyjątkowe miejsce na 
mapie Pruszcza Gdańskiego, promieniuje 
działalnością artystyczną, przyciąga-
jąc coraz większą liczbę wrażliwych na 
sztukę nie tylko z Pruszcza Gdańskiego. 
Wiemy, co będzie się działo w Szarym 
Ganku także w najbliższym czasie.

Prowadzony przez Elenę Ulyanovą 
Szary Ganek to miejsce, w którym cie-
kawe wydarzenia następują tydzień po 
tygodniu. Wernisaże, wystawy malarstwa, 
spotkania – w tym w ramach projektu „Rok 
tożsamości Pruszcza Gdańskiego”, to tutaj 
artystyczna codzienność. Galeria to miejsce 
dla tych, którzy do tej pory swoje prace 
gromadzili w zaciszu własnego domu lub 

prezentowali najbliższym. To też miejsce, 
gdzie bije serce pruszczańskiej sztuki – 
tej profesjonalnej, ale także amatorskiej. 
Szary Ganek to nie tylko miejsce, gdzie 

artystów: od srebrnej biżuterii, ceramiki, 
ubrań z naturalnie farbowanego jedwabiu 
po obrazy pastelą, olejem, temperą i mo-
noprint naturalny. Na każdy gust i kieszeń.

W najbliższych planach Szarego Ganku są 
warsztaty linorytu, malowania na jedwabiu, 
tempery na desce, suchy pastel, technika ma-
lowania olejem szpachelką. Do końca tego 
roku zaplanowano kilka wystaw malarstwa, 
wystawę ceramiki, świąteczną niespodziankę 
od właścicielki Szarego Ganku Eleny Uly-
anovej i Rity Staszulonok, a w październiku 
wystawę prac klubu „Inspiracja”, istnieją-
cego już prawie od roku i prowadzącego 
zajęcia plastyczne dla wszystkich chętnych 
bez względu na zaawansowanie techniczne. 
Szary Ganek zachęca do współpracy arty-
stów, muzyków, poetów, twórców w każdej 
dziedzinie. Na stronie www.facebook.com/
szaryganek można obejrzeć fotorelacje z mi-
nionych wydarzeń w Galerii Szary Ganek 
i śledzić to, co będzie się działo w najbliż-
szym czasie.

Program „Dobry Start”
Tomasz Konarzewski

Od 1 lipca 2018 r. ruszył nowy pro-
gram rządowy „Dobry start”, 
w formie jednorazowego świad-

czenia pieniężnego w wysokości 300 zł na 
każde uczące się dziecko.

Świadczenie przysługuje niezależnie od 
dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły 
podstawowej do ukończenia 20 roku życia. 
W przypadku dzieci z niepełnosprawno-
ściami świadczenia będą wypłacane do 24 
roku życia. Na dziecko odbywające roczne 
przygotowanie przedszkolne świadczenie 
„Dobry start” nie przysługuje.

Wnioski o wypłatę świadczenia „Do-
bry start” można składać od 1 lipca drogą 
elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia, 
banków oraz spółdzielczych kas oszczędno-
ściowo-kredytowych. Wniosek o świadcze-

się tworzy to także miejsce, gdzie prace 
mogą zmienić właściciela. W ekspozycji 
stałej wystawiony jest na sprzedaż  szeroki 
asortyment oryginalnych dzieł różnych 

Galeria Szary Ganek

Godziny pracy 
Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w wakacje

Informujemy, iż w okresie wakacji, tj. 
od 2 lipca do 31 sierpnia 2018 roku biblio-
teka czynna będzie w godzinach od 09:00 
do 17:00.

Natomiast w środy od godz. 08:00 do 
15:30.

Wszelkie informacje udzielane są pod 
numerem telefonu 58 682 34 79.

Wielki Spływ Kajakowy

W sobotę 9 czerwca 2018 r. od-
był się Wielki Spływ Kajakowy 
Radunią, którego współorgani-

zatorami byli Miasto Pruszcz Gdański, 

nie „Dobry start” należy złożyć w gminie, 
w której mieszkamy.

Od 1 sierpnia przyjmowane będą wnio-
ski składane drogą tradycyjną (papierowo). 
Mieszkańcy miasta Pruszcz Gdański mogą 
złożyć wniosek w Sekcji Świadczeń Ro-
dzinnych MOPS w Pruszczu Gdańskim przy  
ul. Niepodległości 9, w godzinach przyjęć in-
teresantów:
l 1 – 31 sierpnia 2018 r. od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00 – 18:00,
l od 3 września 2018 r.: poniedziałek 8:00 
– 16:00,  wtorek – czwartek 7:30 – 15:30.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie 
www.mopspruszczgdanski.pl w zakładce 
„Świadczenia rodzinne” – Dokumenty do po-
brania.

W przypadku złożenia w okresie lipiec 
– sierpień prawidłowo wypełnionego i  kom-

pletnego wniosku, jego rozpatrzenie i wypłata 
świadczenia nastąpi nie później niż do końca 
września danego roku. W przypadku wnio-
sków składanych w późniejszym terminie, 
rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia 
nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od 
dnia złożenia wniosku. Ostatnim terminem 
złożenia wniosku „Dobry start” jest mie-
siąc listopad.

Od 1 lipca drogą elektroniczną, a od  
1 sierpnia drogą tradycyjną w Sekcji Świad-
czeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimenta-
cyjnym MOPS w Pruszczu Gdańskim będzie 
można również składać wnioski o świadczenie 
wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, 
świadczenia rodzinne oraz świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego. W trosce o Państwa 
wygodę i usprawnienie obsługi, zachęcamy 
do składania wniosków drogą elektroniczną 
już od lipca.

Prosimy o uważne i  kompletne wypełnie-
nie wniosku, co znacznie skróci czas oczeki-
wania na jego rozpatrzenie. 

Powiat Gdański oraz Urząd Marszałkow-
ski Województwa Pomorskiego.

Trasa spływu przebiegała od Straszyna 
do Faktorii w Pruszczu Gdańskim.
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Jubileusz zawarcia małżeństwa 
Magdalena Pycka

Wczerwcu jubileusze zawarcia związku małżeńskiego 
obchodziły cztery pary – Państwo Halina i Konstanty 
Sobotko (50-lecie), Państwo Zofia i Jerzy Makyla 

(50-lecie), Państwo Irena i Wacław Milewicz (53-lecie) oraz 
Państwo Stanisława i Tadeusz Bator (60-lecie).

Otoczeni najbliższą rodziną, przyjęli dyplomy z wyrazami 
uznania za długoletnie pożycie małżeńskie jako dowód szacunku 
za trwałe i szczęśliwe małżeństwo.

Z tej wyjątkowej okazji serdeczne gratulacje Jubilatom złożyli 
przedstawiciele władz miasta, jednocześnie życząc małżonkom 
pomyślności, radości oraz zdrowia na następne lata wspólnego 
życia. Tradycyjnie Jubilaci zostali obdarowani okolicznościowymi 
upominkami i kwiatami. Jubileusz Państwa Sobotko

Piękne urodziny naszych mieszkanek
Alicja Dąbrowska

Wczerwcu wyjątkowe rocznice urodzin obchodziły 
trzy mieszkanki naszego miasta. Pani Władysława 
Gowarzewska skończyła 101 lat, a Panie Cecylia 

Hańce i Franciszka Warecka świętowały swoje 90. urodziny. 
Władze miasta w niezwykle miłej atmosferze wraz z rodziną 

miały okazję uczestniczyć w tak ważnej uroczystości. Burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel oraz Przewodnicząca Rady 
Miasta Małgorzata Czarnecka-Szafrańska wręczyli Jubilatkom 
listy gratulacyjne, upominki i kwiaty, życząc jednocześnie samych 
pięknych chwil oraz kolejnych wielu lat życia w zdrowiu i radości.

Drogie Panie! Niech pogoda ducha nigdy Pań nie opuszcza, 
a chwile spędzone w gronie najbliższych upływają w atmosferze 
miłości i wsparcia.

Jubileusz Państwa Makyla i Państwa Milewicz Jubileusz Państwa Bator

Pani Cecylia Hańce

Pani Władysława Gowarzewska Pani Franciszka Warecka
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