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Tworzymy miasto przyjazne mieszkańcom
Janusz Wróbel

6-7 104 Pruszczańska Karta 
Seniora 60+

Nowe inwestycje za 130 milionów 
złotych, w tym pływalnia przy 
Szkole Podstawowej nr 4, nowy 

żłobek, kino, remont budynku przy Krót-
kiej 6, ponad 40 nowych ulic i 33 miliony 
złotych pozyskane ze środków zewnętrz-
nych. To tylko niektóre działania, jakie 
zmieniły Pruszcz Gdański w mijającej 
kadencji. Dodatkowo zmniejszyliśmy o po-
nad 20 milionów, czyli o niemal połowę, 
zadłużenie miasta. 

Przez ostatnie cztery lata zmienialiśmy na-
szą codzienność, zbliżając się do idei miasta 
kompaktowego, w którym Mieszkańcy żyją, 
odpoczywają i pracują w jednym miejscu, 
czerpiąc z tego satysfakcję. 

Wdrożeniu tej idei służy bezpłatna miej-
ska linia autobusowa nr 107. Od 1 listopada 
rozszerzymy zakres bezpłatnej komunikacji 
ZTM o linie 132, 200, 205, 207, 232 dla 
uczniów do 20 roku życia. Miasto kompak-
towe troszczy się o swoich najmłodszych 
mieszkańców, dlatego wybudowaliśmy nowy 
żłobek na 120 miejsc oraz zapewniliśmy 
przedszkole „za złotówkę” każdemu dziecku 
w wieku przedszkolnym. Nakładem kilku 
milionów złotych zmodernizowaliśmy także 
budynki oświatowe. Powstała nowa pływal-
nia przy Szkole Podstawowej nr 4, dzięki 
czemu w Pruszczu mamy już dwa baseny. 
Wybudowaliśmy również 35 mieszkań TBS 
i dofinansowaliśmy budowę pogotowia. 

Od tej kadencji Pruszczanie mogą spędzać 
czas na systematycznie rozbudowywanej 
plaży miejskiej przy Raduni. Mogą korzystać 
z nowych przystani i miejsc do kąpania, 
nowych fitness parków, toalet miejskich 
i terenów zielonych. Takich jak na przykład 

nagrodzony przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego – Park z  Gruszą.

 
Remontujemy zabytki. Wizerunek cen-

trum miasta odmienił pięknie wyremonto-
wany  dwór podcieniowy przy Krótkiej 6. 
Sensacją stały się zaś maswerki, które wró-
ciły na systematycznie remontowany m.in. 
z miejskich dotacji kościół pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego. Dbałość o dziedzictwo to 
także remont miejsca pamięci po podobozie 
Stutthof, położonego przy lotnisku. 

 Ukryte dotąd walory zabytkowe obiektu 
podkreślił także remont remizy strażackiej, 
która teraz jest nie tylko ładniejsza, ale tak-
że lepiej będzie służyć naszym strażakom. 
Zatrzymajmy się w tym miejscu także przy 
sąsiadującym ze strażnicą budynku CKiS. 

Przy okazji modernizacji Centrum Kultury 
i Sportu do miasta wróciło Kino na Bursz-
tynowym Szlaku. Wyświetlamy w nim 
najnowsze filmy z aktualnych repertuarów 
multipleksów. Modernizacja CKiS to nie 
tylko kino. W budynku pojawiła się urocza 
kafejka. Biura zostały wyniesione na pod-
dasze, oddając dół budynku w całości na 
potrzeby działających tu sekcji.

 Mijające cztery lata to także rozbudowa 
zbiorników retencyjnych zabezpieczających 
Pruszcz Gdański przed zalaniem. W związku 
z intensywnym zabudowywaniem terenów 
miasta, musimy budować kolejne zbiorniki, 
które będą w stanie przyjąć dodatkową wodę. 
W tej kadencji wybudowaliśmy zbiorniki 
retencyjne na Osiedlu Bursztynowym, przy 
ulicy Olszewskiego i ulicy Cichej / Obroń-
ców Wybrzeża.

Przystań kajakowa przy CKiS

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Budynek CKiS z kinem i kawiarnią „Cynamon”

Wyniki głosowania nad Bud- 
żetem Obywatelskim 2019

Najważniejsze inwestycje
2014 – 2018
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L.p. Imię i nazwisko Październik 

1. Mariusz Badziąg 1 października

2. Adam Bodo 2 października

3. Magdalena Braun-
Moskwa 4 października

4. Bartłomiej Chrząszcz 5 października 

5. Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska 3 października 

6. Ireneusz Czernecki 10 i 24 paździer-
nika

7. Grzegorz Gnaciński 8 października

8. Piotr Kaliński 9 października

9. Marek Kamola 11 października

10. Jerzy Kłys 12 października

11. Marek Krawyciński 17 i 31 paździer-
nika

12. Witold Kulik 15 października

13. Hubert Lewandowski 16 października

14. Krzysztof Lisowski 18 października

15. Marcin Nowakowski 19 października

16. Danuta Olech 22 października

17. Leszek Parzymies 23 października

18. Joanna Rojek-Rybak 25 października

19. Jan Sabała 26 października

20. Andrzej Ślusarczyk 29 października

21. Szymon Zander 30 października

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
LI nadzwyczajna sesja Rady Miasta 
Pruszcz Gdański z dnia 29 sierpnia 2018 r.
1. LI/474/2018 
Uchwała w sprawie zawarcia porozumień 
międzygminnych dotyczących powierzenia 
przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański 
Gminie Pszczółki zadań publicznych z za-
kresu pomocy społecznej polegających na 
kierowaniu mieszkańców Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański do środowiskowego domu 
samopomocy.

LII zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 3 października 2018 r. 
1. LII/475/2018
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018.
2. LII/476/2018
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej pro-
gnozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański na lata 2018 – 2029.
3. LII/477/2018
Uchwała zmieniająca uchwałę nr 
XLVIII/450/2018 Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 22 czerwca 2018 r. w spra-
wie zarządzenia poboru opłaty skarbowej 
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta 
oraz określenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso.
4. LII/478/2018
Uchwała w sprawie powierzenia PURUM 
Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim wykonywa-
nia zadań własnych Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański w zakresie utrzymania czystości  
i porządku.
5. LII/479/2018
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański.
6. LII/480/2018
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii na rok 2019 dla miasta Pruszcz 
Gdański”.
7. LII/481/2018
Uchwała zmieniająca uchwałę nr 
XXXVII/355/2013 Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 28 listopada 2013 r.  
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 
i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański.
8. LII/482/2018
Uchwała w sprawie określenia szcze-
gółowych warunków udzielania, form  
i zakresu pomocy materialnej o charakterze 
motywacyjnym dla uczniów będących sta-
łymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański 
w ramach Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
Miasta Pruszcz Gdański.
9. LII/483/2018
Uchwała w sprawie wprowadzenia na 
terenie Miasta Pruszcz Gdański Programu 
Wsparcia Seniorów „Pruszczańska Karta 
Seniora 60+”.

10. LII/484/2018
Uchwała zmieniająca uchwałę nr 
XL/376/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdań-
ski z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie 
ustanowienia świadczenia rodzinnego 
pn.: „Pruszczański Bon Opiekuńczy” dla 
rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.
11. LII/485/2018
Uchwała w sprawie aktualności Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego i miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
miasta Pruszcz Gdański.
12. LII/486/2018
Uchwała w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Pruszcz 
Gdański „Stawy”.
13. LII/487/2018
Uchwała w sprawie akceptacji wprowadzenia 
bezpłatnej komunikacji miejskiej na liniach 
132, 200, 205, 207, 232 oraz N5 dla dzieci  
i młodzieży w wieku szkolnym.
14. LII/488/2018
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę Miejską 
Pruszcz Gdański od Skarbu Państwa – Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nie-
ruchomości niezabudowanej oznaczonej  
w ewidencji jako działka nr 7/52 o po-
wierzchni 284 m2, w obrębie 5 w Pruszczu 
Gdańskim.
15. LII/489/2018
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż przez Gminę Miejską Pruszcz 
Gdański w drodze bezprzetargowej grun-
tu, położonego w Pruszczu Gdańskim  
w pobliżu ul. Marii Konopnickiej w ob-
rębie 12, 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.
16. LII/490/2018
Uchwała w sprawie współdziałania Gminy 
Miejskiej Puszcz Gdański z gminami: Su-
chy Dąb, Pszczółki i Pruszcz Gdański oraz 
Miastem Gdańsk w celu realizacji budowy 
kolektora sanitarnego wraz z przepompow-
niami, odprowadzającego ścieki komunalne  
z Gminy Pszczółki, Gminy Suchy Dąb, 
Gminy Pruszcz Gdański i Miasta Pruszcz 
Gdański do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk 
– Wschód, zlokalizowanej w Gdańsku.
17. LII/491/2018
Uchwała zmieniająca uchwałę nr 
XL/379/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański 
z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyma-
gań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych  
i transport nieczystości ciekłych.
18. LII/492/2018
Uchwała w sprawie upoważnienia Burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego do udzielenia 
odpowiedzi na skargę oraz do udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania Rady 
Miasta Pruszcz Gdański przed Wojewódz-
kim Sądem Administracyjnym w Gdańsku.

Harmonogram dyżurów 
Rady Seniorów Miasta 
Pruszcz Gdański 
Harmonogram dyżurów pełnionych w IV 
kwartale 2018 r. przez Radę Seniorów Mia-
sta Pruszcz Gdański w pokoju 11, I p. od 
14:00 do 16:00.

L.p. Imię i nazwisko Październik 

1. Franciszek 
Maliszewski 25 października

2. Zofia Masa 29 listopada

3. Mirosława 
Polanowska 13 grudnia
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dokończenie ze str. 1

Kino już otwarte
Adam Moczulski

26września 2018 r. to ważna data 
w historii Pruszcza Gdańskie-
go, ponieważ tego dnia powró-

ciło do naszego miasta kino. 
W Centrum Kultury i Sportu od-

było się uroczyste otwarcie Kina na 
Bursztynowym Szlaku. Zaproszeni go-
ście mogli przetestować warunki tech-

niczne nowej sali kinowej, która może  
również pełnić rolę sali widowiskowej.

Oficjalnego przecięcia taśmy filmowej 
dokonali: Burmistrz Pruszcza Gdańskie-
go Janusz Wróbel, Przewodnicząca Rady 
Miasta Małgorzata Czarnecka-Szafrań-
ska, Wicemarszałek Województwa Pomor-
skiego Ryszard Świlski, Starosta Powiatu 
Gdańskiego Stefan Skonieczny oraz Jerzy 
Kruczkowski – autor projektu złożonego 
w Budżecie Obywatelskim, z którego zo-
stała zrealizowana inwestycja.  

Następnie odbyła się projekcja krótko-
metrażowego filmu Tomasza Bagińskiego 
„Katedra”. Kolejnym punktem programu 
był Recital Tomasza Steńczyka, który zapre-
zentował utwory m.in.  Agnieszki Osieckiej. 

Po oficjalnych uroczystościach odbył się 
pierwszy seans. O godzinie 19:30 pierwsi 
widzowie obejrzeli „Dywizjon 303. Histo-
ria prawdziwa”.

Pełny repertuar kina dostępny jest na 
stronie: kino.ckis-pruszcz.pl.

Oficjalne otwarcie Kina na Bursztynowym Szlaku Recital Tomasza Steńczyka

Przez cztery lata zbudowaliśmy lub prze-
budowaliśmy ponad 40 dróg, wśród nich kilka 
najważniejszych ciągów komunikacyjnych. 
Dzięki współpracy ze Starostwem Powia-
towym, powstała ulica Emilii Plater, która 
stworzyła alternatywne połączenie pomiędzy 
ulicami Powstańców Warszawy i Kopernika. 
Zmodernizowaliśmy ulicę Korzeniowskiego 
i rozpoczęliśmy budowę ulicy Słowackie-
go. Obecna kadencja to także zakończona 
sukcesem przebudowa ulicy Powstańców 
Warszawy. To zadanie realizowaliśmy wraz 
z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Wspól-
nie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz Starostwem Powiatowym 
przebudowaliśmy newralgiczne skrzyżowanie 
ulic Grunwaldzkiej i Raciborskiego.

 
Zmodernizowaliśmy również ulice: 

Wojska Polskiego, Kochanowskiego, 
Grota Roweckiego, Kusocińskiego, Do-
browolskiego, Romera, Paderewskiego, 

Tworzymy miasto przyjazne mieszkańcom
Staszica, Konopnickiej, Głowackiego, 
Czekanowskiego, Domeyki i wiele in-
nych. W trakcie jest przebudowa ulic: 
Dąbrowskiego, Olszewskiego, Wróblew-
skiego. 

 
Zbudowaliśmy nowe parkingi, place za-

baw, a także przeprowadziliśmy komplek-
sowy program remontów i budowy nowych 
mostków na rzece Raduni i Kanale Raduni.  

Przez ostatnie cztery lata w Pruszczu 
Gdańskim powstały dwa nowe boiska. 
Zadaszyliśmy i zmodernizowaliśmy 
amfiteatr, który teraz wraz z salą kino-
wo-widowiskową tworzy nowoczesną 
i kompletną bazę dla wydarzeń kultu-
ralnych. 

Coraz więcej środków inwestujemy 
w sport. Ich odbiorcami są działające na 
terenie miasta kluby i stowarzyszenia 
sportowe, animujące sport powszechny, 
skierowany do każdej grupy wiekowej, 
w tym także do naszych seniorów. 

Oprócz kolejnych zajęć na Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku i wspólnych 
projektów z poszczególnymi stowa-
rzyszeniami, uruchomiliśmy właśnie 
zniżkową Kartę Seniora. Do seniorów 
skierowana jest także oferta bezpłatnych 
szczepień na grypę, uzupełniająca szer-
szą ofertę profilaktyczną dla wszystkich 
Pruszczan, zawierającą również bez-
płatną mammografię czy szczepienia 
przeciwko HPV. 

Przed nami kolejne lata planów i no-
wych przedsięwzięć, które sprawią, że 
nadal będziemy jednym z najchętniej 
wybieranych miejsc do życia na Po-
morzu.

Przebudowa ul. Słowackiego

Przebudowa ul. Dąbrowskiego

Mostek przy ul. Zastawnej
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Zakończono ostatni etap prac V edycji 
Budżetu Obywatelskiego w naszym 
mieście. W dniu 28 września Komisja 

ds. Budżetu Obywatelskiego przedłożyła 
do zatwierdzenia Burmistrzowi Pruszcza 
Gdańskiego raport z przeprowadzonych 
konsultacji, w którym zawarto wyniki gło-
sownia na zgłoszone i zatwierdzone projekty 
oraz wskazano cztery zadania do ujęcia 
w projekcie budżetu Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na rok 2019, który zosta-
nie przedłożony Radzie Miasta w miesiącu 
listopadzie celem uchwalenia.

Biorąc pod uwagę liczby otrzymanych 
punktów przez poszczególne zadania 
i kwoty przeznaczone na realizację 
Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 
w wysokości 600 000 zł, Komisja za-
wnioskowała o ujęcie w budżecie Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019 
wymienione obok zadania. 

Wyniki głosowania nad Budżetem Obywatelskim 2019
Halina Baranowska

Id Nazwa Suma 
punktów

Liczba 
głosów

Wartość 
szacunkowa 
zadania [zł]

4573011662 PLAŻA MIEJSKA – doposażenie terenu o zestaw 
zabawowy „Statek”, leżaki, drewniane siedziska  
na betonowym korycie rzeki po obu stronach rzeki, 
drewniane schody do siedzenia, podświetlenie 
LED-owe mostku. 

2992 984 150 000 

5266111526 Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświe-
tlenie przejść dla pieszych.

2501 876 150 000

6726611637 Utworzenie miejsc parkingowych oraz moderniza-
cja nawierzchni ulicy Polskich Kolejarzy – teren 
przy dworcu PKP.

2395 773 150 000

8582011421 Utworzenie sieci czujników mierzących za-
nieczyszczenia  powietrza  pyłami  PM10  
i PM2,5 (smogu) oraz prezentacja danych na stronie 
WWW i w aplikacjach na smartfony. 

2289 673 150 000

RAZEM 600 000

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom na-
szego miasta, którzy zaangażowali się w proces 
tworzenia Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. 
Budującym faktem jest to, że w porównaniu do 

Nowe graff iti na garażach przy ul. Powstańców Warszawy

Na segmentach garażowych przy 
placu rekreacyjnym przy ul. Po-
wstańców Warszawy powstały 

nowe graffiti. Zastąpiły stare, które po 
wielu latach prezentowały się już nie 
najlepiej. 

Poprzednie murale powstały 3 – 4 wrze-
śnia 2011 roku w ramach akcji Graffiti 
Jam. Minęło 7 lat i murale straciły dawny 
blask. Przestały być ozdobą pięknego placu 
rekreacyjnego. 

– Artyści graffiti, którzy stworzyli 
nowe murale, lubią to miejsce, które 

ma swoją szczególną atmosferę – mówi 
Radny Miasta Pruszcz Gdański Jan Sa-
bała, pomysłodawca akcji. – Również 
wypoczywający tutaj z coraz większą 
sympatią patrzą na te obrazy. Wygląda na 
to, że piękny plac rekreacyjny i murale 
to nierozerwalna całość.

Bezpłatna komunikacja miejska dla pruszczańskich 
uczniów i nowy program stypendialny
Bartosz Gondek

Rada Miasta Pruszcz Gdański 
przyjęła wniosek Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego Janusza 

Wróbla w sprawie akceptacji wpro-
wadzenia od 1 listopada bezpłatnej 
komunikacji miejskiej na liniach 132, 
200, 205, 207, 232 oraz N5 dla dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym, za-
mieszkałej w Pruszczu Gdańskim.

Do bezpłatnych przejazdów upraw-
nieni są uczniowie szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych do końca roku 
kalendarzowego, w którym uczeń skoń-
czył 20 lat, z adresem zamieszkania 
w Pruszczu Gdańskim na podstawie 
ważnej legitymacji szkolnej.

– Nasze miasto to miejsce bardzo 
często wybierane przez rodziny z dzieć-
mi lub osoby, które takie rodziny chcą 
stworzyć. Należy w miarę możliwo-
ści wychodzić im naprzeciw – mówi 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz 
Wróbel. – Mam też nadzieję, że takie 

rozwiązanie pozwoli ograniczyć nam 
liczbę samochodów pod szkołami.

Rada Miasta przyjęła także wniosek 
w sprawie stworzenia Lokalnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzie-
ci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański 
oraz określenia szczegółowych warunków 
udzielania, form i zakresu pomocy mate-
rialnej o charakterze motywacyjnym dla 
uczniów z klas  IV-VIII szkół podstawo-
wych, będących stałymi mieszkańcami 
Pruszcza Gdańskiego.

roku ubiegłego w głosowaniu wzięło udział 
o ponad 46% więcej mieszkańców. Pokazuje to 
potrzebę kontynuowania tej formy współpracy 
z mieszkańcami w latach następnych.
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Wyróżnienie za „Park z Gruszą” w prestiżowym kon-
kursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa  
Pomorskiego 2018”
Bartosz Gondek

Burmistrz Janusz Wróbel, młodzież 
i nauczyciele ZSOiO w Pruszczu 
Gdańskim odebrali z rąk Wice-

marszałka Województwa Pomorskiego 
Pawła Orłowskiego wyróżnienie I stopnia 
w prestiżowym konkursie „Najlepsza 
Przestrzeń Publiczna Województwa 
Pomorskiego 2018” za zrealizowany 
z Budżetu Obywatelskiego w centrum 
miasta „Park z Gruszą”.

– Dzięki temu, że projekt zrealizowali 
nasi uczniowie, jest to z pewnością jedno 
z najcenniejszych wyróżnień, jakie otrzymało 
Miasto Pruszcz Gdański w ciągu ostatnich 
kilku lat – mówi Burmistrz Pruszcza Gdań-
skiego Janusz Wróbel. – Warto przy tej okazji 
wspomnieć, że projekt „Parku z Gruszą” 
miał wielopłaszczyznowy charakter. Jego 
powstanie, będące efektem projektu zgłoszo-
nego do Budżetu Obywatelskiego, wypełniło 
niezagospodarowaną przestrzeń w centrum 
miasta, nawiązując do przedwojennej historii 

tego miejsca. Zaangażowanie zaś młodzieży 
sprawiło że projekt ten stał się po prostu bez-
precedensowy.

Przypomnijmy, w ramach Budżetu Oby-
watelskiego do realizacji w 2017 r. zosta-
ło wybrane przez mieszkańców naszego 
miasta zadanie pod nazwą „Rewitalizacja 
parku przy Kanale Raduni z zachowaniem 
starych drzew”. 

Do realizacji tego projektu zaproszo-
no młodzież Zespołu Szkół Ogrodniczych 
i Ogólnokształcących im. Mariana Raci-
borskiego w Pruszczu Gdańskim. Dwie 
grupy uczniów przygotowały i przedstawi-
ły radnym i pracownikom Urzędu Miasta 
swoje projekty. Projekty te uwzględniały 
zastosowanie roślin o wysokich walorach 
dekoracyjnych. Uwzględniały również 
„przedepty”, sąsiedztwo ciągów pieszych 
i jezdnych oraz obecność starych drzew. 
W parku zaprojektowano małą architektu-
rę (ławki, kosze na śmieci) i oświetlenie. 

W miejscu wydeptanych ścieżek zaprojek-
towano kamień łamany, będący zarówno 
elementem ozdobnym, jak i praktycznym, 
pełniącym funkcje nawierzchni pieszej. 
Wybrano projekt, który wykorzystywał po-
tencjał miejsca, podkreślał pomnik przyrody, 
znajdujący się w tym miejscu, kierował 
również uwagę na starą gruszę, od której 
park otrzymał nazwę. 

I tak pod koniec 2017 r. powstał „Park 
z Gruszą”, który zaprojektowany i wykonany 
został przez klasę IV Technikum Archi-
tektury Krajobrazu. Serce i ciężka praca 
młodzieży w naturalny sposób uczyniła 
z niego międzypokoleniowy pomost łączący 
historię z wizją przyszłości. Dlatego natu-
ralnie, kolejną inicjatywą było ustawienie 
ławek zasłużonych mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego. W najbliższym czasie park 
przejdzie przegląd, podczas którego napra-
wione zostaną skutki, jakie wywołała w nim 
tegoroczna susza.

Gala wręczenia wyróżnienia w prestiżowym konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2018”

Czapla ma już 30 lat!
Bartosz Gondek

WUrzędzie Miasta Pruszcz Gdań-
ski swoje trzydziestolecie dzia-
łalności obchodzili wędkarze 

z Wojskowego Koła Wędkarskiego nr 117 
„Czapla”,  założonego przed laty przez 
żołnierzy 49 Pułku Śmigłowców Bojowych.

Pierwszym prezesem koła był szef sztabu 
49 Pułku – płk Mirosław Kowalski. Potem, 
przez 26 lat funkcję tę piastował Andrzej 
Grzejka. 

– Jesteśmy jednym z najaktywniejszych 
kół wędkarskich na Pomorzu – mówi obecny 
prezes koła płk Adam Trzeciak. – Organizu-
jemy zawody wędkarskie, współpracujemy 
z policją i strażą pożarną, przeprowadzając 
wspólne ćwiczenia. Nasi członkowie powołali 

społeczną straż rybacką. Kontrolujemy jakość 
wód, walczymy z kłusownictwem. W ramach 
akcji zarybiania, członkowie „Czapli” w 2017 
roku wypuścili ponad 180 000 rybek. W tym 

roku na razie 55 000, ale zarybianie nadal 
trwa. Co roku wędkarze sprzątają brzegi rzek, 
a także współpracują ze szkołami, organizując 
pogadanki o ekologii.

Podczas uroczystości wręczono pamiątko-
we medale za wsparcie i działalność na rzecz 
Polskiego Związku Wędkarskiego.

Wręczenie pamiątkowej tabliczki oraz medali z okazji 30-lecia działalności Wojskowego Koła 
Wędkarskiego „Czapla”
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NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ 
MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI W LATACH 2014 – 2018
Inwestycja zrealizowana wspólnie z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad oraz Starostwem Powiatowym

Inwestycja zrealizowana wspólnie z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich

Inwestycje zrealizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym

Pogotowie ratunkowe ul. Emilii Plater

ul. Korzeniowskiego 

Inwestycje zrealizowane przez Miasto Pruszcz Gdański

ul. Powstańców WarszawySkrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej z ul. Raciborskiego

Miejski żłobek przy ul. Romera

Kryta pływalnia przy SP nr 4 Budynek przy ul. Krótkiej 6
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ul. Wojska Polskiego    ul. Kochanowskiego

Zbiornik retencyjny na Osiedlu Bursztynowym Park Krainy Polodowcowej 

Inwestycje zrealizowane przez Miasto Pruszcz Gdański w ramach Budżetu Obywatelskiego

Park z GrusząKino w budynku CKiS    

Miasteczko Ruchu Drogowego przy SP nr 3Plaża miejska
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Światowy Dzień Sybiraka
Magdalena Pycka

Światowy Dzień Sybiraka odbywa  
się corocznie 17 września w rocznicę 
napaści sowieckiej na Polskę. Tra-

dycyjnie obchody dnia pamięci odbyły się 
również w Pruszczu Gdańskim.

Uroczystości związane z obchodami Dnia 
Sybiraka w Pruszczu Gdańskim rozpoczęły 
się w tym roku 18 września. O godzinie 
11:00 odbyła się msza święta w Kościele pw. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu 
Gdańskim. Następnie uroczystości kon-
tynuowano na Placu Jana Pawła II, gdzie 
o losie Sybiraków mówił Jan Mikolcz – 
Prezes Związku Sybiraków Koła Pruszcz 
Gdański. W trakcie uroczystości wręczono 
Złote Odznaki Honorowe za zasługi dla 
Związku Sybiraków. Uhonorowani zostali: 
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego 

Ryszard Świlski, Starosta Gdański Stefan 
Skonieczny oraz Radny Pruszcza Gdań-
skiego Piotr Kaliński. Po apelu poległych 
przedstawiciele m.in. Związku Sybiraków, 
władz samorządowych oraz mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego złożyli kwiaty pod 
pomnikiem NIKE. Uroczystość uświetniło 
przedstawienie „Dzieci Wojny” w wykona-
niu Małej Akademii Teatralnej pod kierow-
nictwem Sławomira Kochanka.

Po oficjalnych uroczystościach odbyło 
się spotkanie Sybiraków i zaproszonych 
gości w sali posiedzeń Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański.

Prezes Związku Sybiraków Koła Pruszcz Gdański               Uhonorowanie Złotą Odznaką za zasługi dla Związku Sybiraków

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Nike „Dzieci Wojny” w wykonaniu Małej Akademii 

Dzieje Koła Związku Sybiraków w Pruszczu Gdańskim  
w nowej publikacji
Bartosz Gondek

 D zieje Koła Związku Sybiraków 
w Pruszczu Gdańskim 1989 – 
2018” to nowa, cenna publikacja, 

jaka ukazała się staraniem Koła Związku 
Sybiraków w Pruszczu Gdańskim oraz 
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego  Janusza 
Wróbla i Przewodniczącej Rady Miasta 
Małgorzaty Czarneckiej-Szafrańskiej.

Książka powstała na podstawie kronik, 
spisanych i będących własnością Koła Sy-
biraków w Pruszczu Gdańskim. Ich redakcji 
podjęła się zaś pani Maria Radomska-Nawrot.

– Publikacja powstała z myślą o pruszczań-
skich Sybirakach. Ludziach, którzy z rąk so-
wieckich oprawców doznali niewyobrażalnych 
cierpień i krzywd, którzy ciężko doświadczeni, 

zdziesiątkowani wrócili do ojczyzny i nie za-
znali w niej ukojenia, którzy przez lata ukrywać 
musieli swoją tragiczną przeszłość – pisze we 
wstępie redaktor.

„Dzieje Koła Związku Sybiraków w Prusz-
czu Gdańskim 1989 – 2018” to nie tylko bogato 
ilustrowana historia koła, ale także wiele tabel, 
zawierających biogramy członków, często już 
niestety uzupełnione o daty śmierci, miejsca 
i daty deportacji, znaki pamięci, wykaz żyją-
cych członków, a także testament Związku 
Sybiraków Koła Pruszcz Gdański. To, na 
każdej stronie, poruszająca i ważna lektura, 
z którą powinien zapoznać się każdy świa-
domy historycznie mieszkaniec. Tak Pruszcza 
Gdańskiego, jak i całego powiatu gdańskiego.

„
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Miejski Festyn Ekoenergetyczny 
za nami
Anna Mrówka

Wsobotę 15 września na terenie 
parku miejskiego przy ul. Mic-
kiewicza w Pruszczu Gdańskim 

odbyła się plenerowa impreza edukacyjna 
pn. „Miejski Festyn Ekoenergetyczny”. 

Impreza odbyła się w ramach Dni Energii 
w Pruszczu Gdańskim. Liczne konkurencje 
z wiedzy o ekologii, konkurencje sportowe 
oraz gry i zabawy dla najmłodszych zachęca-
ły do pozostania tego popołudnia z organiza-
torami imprezy. Gospodarzem festynu było 
Miasto Pruszcz Gdański, a organizatorami: 
Agencja Informacji i Ochrony Środowiska 
oraz WELLINGTON eco, które wspólnie 
od ponad 10 lat zajmują się organizacją 
festynów ekologicznych.

Wśród partnerów wydarzenia znaleźli 
się między innymi firma SUEZ Północ Sp. 
z o.o., Dealer BMW – PREMIUM MO-
TORS, Pruszczańskie Przedsiębiorstwo 
Ciepłownicze PEC Sp. 
z o.o., firma SUNSOL 
SP. Z O.O., Fundacja 
Energii Alternatywnej, 
Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji 
„WiK”, Zakład Uty-
lizacyjny Sp.  z o.o. 
w Gdańsku, Centrum 
Hewelianum, Gdański 
Uniwersytet III wieku 
w Pruszczu Gdańskim, 
Stowarzyszenie na 
rzecz Emerytów i Ren-
cistów Powiatu Gdań-
skiego „Solidarni”. Miejski Festyn Ekoenergetyczny

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 2018
Radosław Gucwa

I Powiatowe Mistrzostwa z zakresu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 
służb mundurowych
Radosław Gucwa

Serdecznie dziękujemy wszystkim wy-
stawcom, naszym mieszkańcom młodszym 
i starszym oraz wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do współtworzenia tej edu-
kacyjnej imprezy!

Wdniu 20 września 2018 roku, 
w centrum miasta obchodziliśmy 
Ogólnopolski Dzień Przedszkola-

ka. W zorganizowanej już po raz czwarty 
przez Przedszkole Publiczne im. Janusza 
Korczaka w Pruszczu Gdańskim impre-
zie, pod patronatem Burmistrza Miasta 
– wzięli udział przedstawiciele większości 
pruszczańskich szkół i przedszkoli.

Dzieci miały okazję bawić się i malować 
przy akompaniamencie muzyki. Grupy roz-
bawionych przedszkolaków tworzyły gry 
planszowe, rozwiązywały krzyżówki tema-
tycznie związane z bursztynowym szlakiem 
i miastem Pruszcz Gdański. Ponadto ogło-
szone zostały wyniki międzyprzedszkolnego 
konkursu plastycznego „Witaj przedszkolaku 
na bursztynowym szlaku” i rozdane zostały 
nagrody. 

Na terenie parku miejskiego można było 
poszukać bursztynu w plażowym piasku, 
spróbować sił w konkursach i zabawach 
przygotowanych przez Daniela Saulskiego 
z Faktorii oraz Rafała Mach z sekcji TA-
EKWON-DO. Imprezie towarzyszył wielki 
piknik dla roześmianych przedszkolaków.

Dzień Przedszkolaka w Pruszczu Gdańskim

Zawody z pierwszej pomocy przedmedycznej 

Po raz pierw-
szy w powiecie 
gdańskim zor-

ganizowano zawody 
sprawdzające umie-
jętność udzielania 
pierwszej pomocy 
przedmedycznej dla 
służb mundurowych.

Mistrzostwa po-
wiatu gdańskiego 
w udzielaniu pierwszej 
pomocy zgromadziły 
9 drużyn. Najpierw był test wiedzy, a potem 
zadania praktyczne w terenie. Nagrodzone 
zostały 4 najlepsze drużyny:
I miejsce: KP PSP Pruszcz Gdański 

II miejsce: WSP z 49 bazy lotniczej w Prusz-
czu Gdańskim 
III miejsce: OSP Pruszcz Gdański 
IV miejsce: KM PSP Gdańsk
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Program Wsparcia Seniorów 
„Pruszczańska Karta Seniora 60+” 
Halina Baranowska

Na październikowej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański podjęta została uchwała 
w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Pruszcz Gdański Programu 
Wsparcia Seniorów „Pruszczańska Karta Seniora 60+”. 

Na terenie Miasta Pruszcz Gdański zameldowanych jest 6 101 osób, które ukończyły 
60 rok życia, co stanowi 21 % ogólnej liczby mieszkańców. 

Realizacja Programu Wsparcia Seniorów jest jednym z elementów polityki społecznej 
prowadzonej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański. Ma na celu stworzenie seniorom 
przyjaznego środowiska dla funkcjonowania i rozwoju w miejscu ich zamieszkania. 
Program będzie uprawniał osoby powyżej 60 roku życia do korzystania na preferen-
cyjnych finansowo warunkach z oferty jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, a także podmiotów prywatnych, które jako partnerzy 
do niego przystąpią.

Zaangażowanie do uczestnictwa w programie podmiotów komercyjnych działają-
cych w różnych branżach przyczyni się do stworzenia szerokiej i interesującej oferty 
dedykowanej osobom starszym. Program może stanowić również impuls dla lokalnych 
przedsiębiorców do rozwoju nowych gałęzi usług skierowanych do osób powyżej 60 
roku życia.

Zakłada się, że Pruszczańska Karta Seniora 60+ wzmocni kondycję materialną se-
niorów poprzez umożliwienie im korzystania z ulg i zniżek w różnorodnych obszarach, 
a także zwiększy ich aktywność społeczną.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego za-
prasza osoby od 55 roku życia, stale 
zamieszkujące na terenie miasta 

Pruszcza Gdańskiego do skorzystania z bez-
płatnych szczepień ochronnych przeciwko 
grypie sezonowej. 

Szczepienia są realizowane od 14 września 
2018 r. do 30 listopada 2018 r. przez Centrum 
Medyczne Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim.

Punkt szczepień: Pruszcz Gdański,  
ul. Wojska Polskiego 11.

Rejestracji można dokonać telefonicznie 
pod nr tel. 58 682 22 81 lub 58 682 26 45, 
osobiście lub przez osoby trzecie.

W ramach programu przewidziano wy-
konanie, przez wykwalifikowany personel 
medyczny, badania lekarskiego kwalifiku-
jącego do szczepienia oraz podanie szcze-
pionki przeciw grypie (nazwa szczepionki: 
VAXIGRIP Tera).

Program finansowany jest z budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański.
UWAGA!

W celu weryfikacji adresu zamieszkania 
prosimy o zabranie ze sobą kserokopii zezna-
nia podatkowego PIT za 2017 r. lub innego 
dokumentu potwierdzającego pobyt na terenie 
miasta Pruszcza Gdańskiego (tylko strona 
zawierająca dane osobowe i adresowe).

Szczepienia 
profilaktyczne 
przeciwko 
grypie dla osób 
od 55 roku życia 
Dorota Opałka

Słoneczne lato 2018 roku stało się cza-
sem wycieczek w kraju i zagranicą. 
Zarząd Polskiego Związku Emery-

tów, Rencistów i Inwalidów w Pruszczu 
Gdańskim zaproponował swoim członkom 
i sympatykom bogatą i urozmaiconą ofertę 
wyjazdów po Polsce i Europie. 

Majowy weekend sprzyjał wyprawie na 
Dolny Śląsk i pogranicze Czech. Wrocław za-
czarował atmosferą Starego Miasta, Świdnica 
Kościołem Pokoju, Chełmsko unikatowymi 
domami tkaczy. Czechy pozwoliły na nostal-
giczną podróż do krainy Rumcajsa, skalnego 
miasta i gotyckich zamków. Powrót na Dolny 
Śląsk to fascynujący, trzeci co do wielkości 
w Polsce zamek w Książu. Opactwo Cyster-
sów w Krzeszowie zachwyciło kościołem 
św. Józefa, zamek w Grodźcu malowniczym 
położeniem, a zespół pałacowo-klasztorny 
w Lubiążu arcydziełem śląskiego baroku. Tych 
perełek nie można nie zobaczyć. Na deser 

„Europa taka mała”
Mirosława Polanowska

Tajemnicze Podziemne Miasto pod górą Osów-
ka w Górach Sowich, skrywające tajemnice  
II Wojny Światowej.

Dla wytchnienia były wczasy w Chorwacji 
na półwyspie Istria nazywanym Chorwackim 
Akropolem. Jedyną w swoim rodzaju cieka-
wostką była Jaskinia Beredine, zamek Pazin, 
czy wyspa Krk. Szereg atrakcji dostarczy-
ło zwiedzanie Zagrzebia, Motovun, Rovinj 
i Poreća. 

Z zainteresowaniem emeryci również przy-
jęli ofertę wyjazdu do Karsklony i Kalmaru. 
Atrakcja wyjazdu nie ograniczała się tylko 
do podróży promem, ale również do pobytu 
w Karskolonie, mieście wpisanym na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, z bogato 
wyposażonym Muzeum Marynarki Wojennej. 
Podobało się także pochodzące ze średnio-
wiecza miasto Kalmar słynące z drewnianej 
starówki i  monumentalnej katedry. Przejazd 
unikatowym 6 kilometrowym mostem na 

Olandię zachwycił wspaniały-
mi widokami.

Końcową atrakcją lata była 
wycieczka do Rumunii szlakiem 
Drakuli. Kraina Maramuresz, doli-
na Izy i Transylwania naznaczone 
są zabytkowymi miastami –  Alba 
Julia, Kluż, Turda, zamkami Ra-
snov i Bran. Ciekawostką pobytu 
w Rumunii były urokliwe górskie 
krajobrazy i niedźwiedzie pod-
chodzące pod hotel w Predecku. 
30 stopniowe upały towarzyszyły 
w trakcie podróży, dlatego z przy-
jemnością skorzystaliśmy z base-
nów w Sarospatak.



Wieœci PRUSZCZA  2018  11.

Urodziny mieszkańców Pruszcza Gdańskiego
Magdalena Pycka

We wrześniu 2018 roku liczne gro-
no mieszkańców naszego miasta 
obchodziło wyjątkowe rocznice 

urodzin. Pani Janina Wesołowska skończyła 
98 lat, natomiast Pani Stanisława Mróz, 
Pani Krystyna Drzymkowska, Pani Sta-
nisława Ruprecht, Pani Czesława Wagner 
oraz Pan Tadeusz Sętowski obchodzili 90 
rocznicę urodzin.

Z tej okazji przedstawiciele władz miasta 
złożyli Szanownym Jubilatom wizytę, by po-
gratulować pięknego jubileuszu. Burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel oraz 
Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska lub Wiceprzewodniczą-
cy Rady Miasta Ireneusz Czernecki wręczyli 
listy gratulacyjne, upominki i kwiaty, życząc 

jednocześnie samych pięknych chwil oraz 
kolejnych wielu lat życia w zdrowiu i radości.

Drodzy Jubilaci! Z okazji tak pięknych 
urodzin składamy serdeczne życzenia kolejnych 
długich lat życia, przepełnionych zdrowiem 
i szczęściem, pogody ducha, pomyślności 
i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca 
i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze 
i najmilsze w życiu.

Pani Janina Wesołowska Pani Stanisława Mróz

Pani Krystyna Drzymkowska Pani Stanisława Ruprecht

Pani Czesława Wagner Pan Tadeusz Sętowski
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Odwiedziny Pani Ambasador

1 października 2018 roku Starosta Powiatu Gdańskiego Stefan 
Skonieczny oraz przedstawiciele Burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego Janusza Wróbla odwiedzili Panią Ambasador Pruszcza 

Gdańskiego Józefę Krośnicką.  
Okazją do wizyty było wydanie przez Urząd Miasta książki „Dzieje 

Koła Związku Sybiraków w Pruszczu Gdańskim 1989 – 2018”. Pani 
Krośnicka jest osobą szczególnie zasłużoną dla działalności stowarzy-
szenia, dlatego Burmistrz przekazał Jej pierwszy egzemplarz wydania, 
z dedykacją poświęconą wieloletniej działalności na rzecz budowania 
pruszczańskiej społeczności.

Pani Ambasador Pruszcza Gdańskiego Józefa Krośnicka

Ławka dla „diamentowych” i „złotych” Jubilatów

1  października 2018 r. na deptaku 
przy Alei ks. Józefa Waląga od-
słonięto pamiątkową ławkę dla 

„diamentowych”  i  „złotych” par mał-
żeńskich. Podczas zaprezentowania 
ławki w centrum miasta zgromadzili 

się pruszczańscy Jubilaci oraz przed-
stawiciele władz miasta.  

Oficjalnego przecięcia wstęgi i odsło-
nięcia tabliczki dokonały trzy pary mał-
żeńskie oraz Przewodnicząca Rady Miasta 
Małgorzata Czarnecka-Szafrańska.

Uroczyste odsłonięcie pamiątkowej ławki dla „diamentowych” i „złotych” par małżeńskich

Ławeczka jest dedykowana parom, które 
przeżyły we wzajemnym poszanowaniu 
wiele lat i są przykładem, że udany zwią-
zek należy budować na wyrozumiałości, 
akceptacji i sile miłości.

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/19 Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Pruszczu Gdańskim

2  października 2018 r. odbyła się uro-
czysta Inauguracja Roku Akademic-
kiego 2018/19 Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Pruszczu Gdańskim. Gości po-
witała Pani Elżbieta Urbanowicz – Prezes 
Zarządu, Koordynator UTW. Uniwersytet 
wkroczył w kolejną dekadę działalności.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni 
goście: Posłanka na Sejm RP Małgorzata 
Chmiel, Prorektor ds. Kształcenia i studentów 
prof. dr hab. Arnold Kłonczyński, Członek 

Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard 
Świlski, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Poli-
tyki Społecznej UMWP Katarzyna Weremko, 
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa 
Pomorskiego Hanna Zych-Cisoń, Starosta 
Powiatu Gdańskiego Stefan Skonieczny, Bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel 
oraz Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska. 

Wyjątkowy koncert A. Vivaldiego „Cztery 
Pory Roku” w pięknym wykonaniu Orkiestry 

Kameralnej Akademii Muzycznej w Gdań-
sku pod batutą dr hab. Andrzeja Kacprzaka 
oczarował zarówno gości, jak i studentów 
UTW, których w tym semestrze jest ponad 
400. Muzycy dostarczyli niezapomnianych 
wrażeń artystycznych. 

A więc naukę czas zacząć...padła komenda 
pani Koordynator Elżbiety Urbanowicz, która 
życzyła słuchaczom satysfakcji z podjętej 
decyzji, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy 
i miłych spotkań w gronie przyjaciół.

Inauguracja roku akademickiego UTW   Nowi słuchacze UTWKoncert Orkiestry Akademii Muzycznej


