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36 milionów na infrastrukturę, szkoły i zabytki
Bartosz Gondek

5 83 Trzeci średniowieczny 
zabytek w Pruszcze Gdańskim

Paweł Adamowicz
- razem dla metropoli

Spotkanie 
Przedsiębiorców 2019

To kolejny mocny, inwestycyjny rok 
dla miasta Pruszcz Gdański. Na 
ten cel w 2019 roku miasto wyda 

36 milionów złotych.
– Nadal będziemy kontynuować inwe-

stycje związane z projektem węzłów inte-
gracyjnych. Rozstrzygnęliśmy kolejne trzy 
przetargi: na budowę ścieżki pieszo-rowe-
rowej od ulicy Sikorskiego do ujścia Strugi 
Gęś, budowę parkingu Park & Ride przy 
ulicy Dworcowej oraz przebudowę ciągu pie-
szo-rowerowego łączącego ulicę Skalskiego 
z dworcem PKP – mówi Burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego Janusz Wróbel. – Inwestycje 
gotowe będą do końca III kwartału.

W tym roku zrealizowana zostanie także 
oczekiwana przez wielu Pruszczan przebudo-
wa ulicy Dworcowej na odcinku od dworca 
kolejowego do ulicy Chopina. Powstanie 
też trakt pieszo-rowerowy od mostku przy 
kortach do dworca oraz wykonana zostanie 

inwestycja drogowa przy garażach nieopodal 
„starego cmentarza”.

W 2019 roku zrealizowany zostanie także 
II etap chodnika przy ulicy Modrzewskiego, 
chodnik przy ulicy Sienkiewicza, inwestycje 
drogowe na ulicach Ks. Marka i Pułkowej 
oraz parking przy ulicy Sikorskiego.

– Bardzo ciekawie zapowiadają się inwe-
stycje związane z realizacją Budżetu Obywa-
telskiego. Są to: czujniki jakości powietrza, 
oświetlenie przejść dla pieszych, parking 
przy ulicy Polskich Kolejarzy i miejska plaża 
– zauważa Burmistrz Janusz Wróbel. – Po-
łączymy także ścieżką pieszo-rowerową 
ulicę Podmiejską z pruszczańską obwodnicą, 
będziemy kontynuować remont dworku przy 
Krótkiej 6 i rozpoczniemy remont zabytko-
wego budynku przy ulicy Wojska Polskiego 
44. Zapoczątkowane zostaną także prace 
modernizacyjne przy Powiatowej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. Wystartować 

ma  również remont elewacji Urzędu Miasta. 
Z miejskich dotacji realizowane zostały prace 
przy renowacji witraży w Parafii pw. Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy, do wykonania 
zostały jeszcze prace przy elewacji kościoła 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

W 2019 roku w Szkołach Podstawowych 
numer 1, 3 i 4 oraz w Oddziale Przedszkol-
nym SP nr 4 przy ulicy Kochanowskiego 
8 wykonane zostanie energooszczędne 
oświetlenie. W Szkole Podstawowej numer 
3 powstanie nowa klasopracownia fizyczno-
-chemiczna. Miasto zleci wykonanie projektu 
Domu Aktywności Seniora. Powstaną kolejne 
miejsca żłobkowe w przedszkolu przy ulicy 
Niepodległości. W mieście przybędą także 
nowe, podziemne punkty gromadzenia odpa-
dów. Oświetlony zostanie układ drogowy ulic 
Sidły i Komara, a na ulicach pojawią się nowe 
wiaty przystankowe. Wiosną zobaczymy też 
pierwsze miejskie rowery systemu Mevo.

Rewitalizacja terenu przed budynkiem dawnego szpitala 
dr Wiedemanna
Bartosz Gondek

Już wkrótce ruszy kompleksowa re-
witalizacja terenu przed budynkiem 
dawnego szpitala dr Wiedemanna 

przy ulicy Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu 
Gdańskim. 

Inwestycja realizowana będzie przez 
Powiat Gdański. 

– To kolejny etap zmiany wizerunku 
budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 25. Po 
remoncie wnętrza i elewacji oraz ogrodze-
nia przyszedł czas na otoczenie – mówi 

Wicestarosta Powiatu Gdańskiego Marian 
Cichon. 

– W ramach inwestycji powstanie nowa 
nawierzchnia, miejsca parkingowe, nowe 
chodniki i mała architektura – dodaje Woj-
ciech Gawkowski, Zastępca Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego. – W miejsce dotych-
czasowych pojemników na nieczystości 
pojawią się ukryte częściowo pojemniki. 
Koszt inwestycji to ponad milion złotych.
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Wykaz uchwał VIII kadencji 
Rady Miasta
II zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r.
1. II/10/2018
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2018.
2. II/11/2018 
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na lata 2018 – 2029.
3. II/12/2018 
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na lata 2019 – 2029.
4. II/13/2018 
Uchwała w sprawie ustanowienia  programu 
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
5. II/14/2018 
Uchwała w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego 
do przyznania nieodpłatnie pomocy  
w formie świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności oraz określenia 
zasad zwrotu wydatków za posiłki albo 
świadczenia rzeczowe w postaci produktów 
żywnościowych, dla osób objętych 
wieloletnim programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019 – 2023.
6. II/15/2018 
Uchwała w sprawie zasad udzielania 
pomocy finansowej w remontach elewacji 
budynków mieszkalnych wspólnot 
mieszkaniowych w Pruszczu Gdańskim, 
w których Gmina Miejska Pruszcz Gdański 
posiada swój udział.
7. II/16/2018 
Uchwała w sprawie określenia kryteriów na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do publicznych placówek wychowania 
przedszkolnego w Gminie Miejskiej 
Pruszcz Gdański.
8. II/17/2018 
Uchwała w sprawie określenia kryteriów 
w postępowaniu rekrutacyjnym do 
klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych w Gminie Miejskiej Pruszcz 
Gdański.
9. II/18/2018 
Uchwała w sprawie zawarcia porozumień 
międzygminnych dotyczących kierowania 
mieszkańców: Gminy Kolbudy, Gminy 
Pruszcz Gdański oraz  Gminy Pszczółki, 
do środowiskowego domu samopomocy 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, w roku 
2019.
10. II/19/2018 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej przez Gminę Miejską 
Pruszcz Gdański dla Województwa 
Pomorskiego na 2019 r., z przeznaczeniem 
na działalność bieżącą Pedagogicznej 

L.p. Imię i nazwisko Marzec Kwiecień Maj 
1. Paweł Badziąg 1 marca 1 kwietnia 2 maja
2. Adam Bodo 4 marca 2 kwietnia 6 maja
3. Bartłomiej Chrząszcz 5 marca 4 kwietnia 7 maja
4. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 6 i 27 marca 3 kwietnia 8 maja
5. Adrian Czarnecki 7 marca 5 kwietnia 9 maja
6. Ireneusz Czernecki 13 marca 10 kwietnia 15 i 29 maja
7. Marta Jankowska 8 marca 8 kwietnia 10 maja
8. Piotr Kaliński 11 marca 9 kwietnia 13 maja
9. Jerzy Kłys 12 marca 11 kwietnia 14 maja
10. Marek Krawyciński 20 marca 17 kwietnia 22 maja
11. Krzysztof Lisowski 14 marca 12 kwietnia 16 maja
12. Robert Nowicki 15 marca 15 kwietnia 17 maja
13. Danuta Olech 18 marca 16 kwietnia 20 maja
14. Leszek Parzymies 19 marca 18 kwietnia 21 maja
15. Jan Sabała 21 marca 19 kwietnia 23 maja
16. Marian Szczepański 22 marca 23 kwietnia 24 maja
17. Ireneusz Szweda 25 marca 24 kwietnia 27 maja
18. Andrzej Ślusarczyk 26 marca 25 kwietnia 28 maja
19. Roman Trembacz 27 marca 26 kwietnia 29 maja
20. Jakub Walaszczyk 28 marca 29 kwietnia 30 maja

21. Szymon Zander 29 marca 30 kwietnia 31 maja

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.

Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filii 
w Pruszczu Gdańskim.
11. II/20/2018 
Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia 
dotyczącego współdziałania Gmin 
wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk 
przy realizacji zadania polegającego 
na zmianie wielkości, obszaru i granic 
aglomeracji Gdańsk.
12. II/21/2018 
Uchwała w sprawie wyrażenia  zgody 
na zbycie w drodze bezprzetargowej 
gruntu niezabudowanego, oznaczonego 
ewidencyjnie jako działka nr 4/55  
o pow. 452 m2 w obrębie 7, stanowiącego 
własność Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański,  położonego w Pruszczu 
Gdańskim przy ul. Gdańskiej na rzecz 
współwłaściciel i  działki  nr  4/17, 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz 
udzielenie bonifikaty w wysokości 90%  
na cele mieszkaniowe.
13. II/22/2018 
Uchwała w sprawie nadania nazwy nowo 
powstałej ulicy w Pruszczu Gdańskim.
14. II/23/2018 
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru w roku budżetowym 2019.

III budżetowa sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 14 grudnia 2018 r.
1. III/24/2018 
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 
2019.

Zbiórka odpadów 
wielkogabaryto-
wych

16marca i 29 czerwca odbędą 
się objazdowe zbiórki odpa-
dów wielkogabarytowych 

pochodzących z gospodarstw domo-
wych mieszkańców Pruszcza Gdań-
skiego.

Do odpadów wielkogabarytowych 
zaliczane są: sofy, fotele, szafy, biur-
ka, dywany, wykładziny itp. Odpady te 
należy wystawić do godz. 6.00 przed 
posesją w przypadku zabudowy jednoro-
dzinnej oraz przy punktach gromadzenia 
odpadów dla zabudowy wielorodzinnej.

Wielkogabarytem nie są takie odpady 
jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, odpady z budów i remontów, 
opony. Tego rodzaju odpady można 
bezpłatnie oddać w Gminnym Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych (GPSZOK) przy ul. Kupiec-
kiej w Pruszczu Gdańskim w godzinach 
otwarcia tego punktu. Punkt ten czynny 
jest w dni robocze od wtorku do piąt-
ku w godz. 14.00-18.00 oraz w soboty 
w godz. 10.00-16.00.

Poza wyznaczonymi cztery razy 
w roku objazdowymi zbiórkami wielko-
gabarytów można je również przekazać 
do GPSZOK.
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Paweł Adamowicz – razem dla metropolii
Janusz Wróbel 

Tak przed wiekami, jak i dziś, 
dumni ze swojej lokalnej tożsa-
mości Pruszczanie będą zawsze 

współpracować z sąsiednim większym 
Gdańskiem. W czasie prezydentury tra-
gicznie zmarłego Pawła Adamowicza 
miasto Gdańsk oraz miasto Pruszcz 
Gdański zintensyfikowało tą współpracę, 
realizując wiele istotnych projektów, 
które zmieniły nasze życie.

W styczniu pożegnaliśmy tragicznie 
zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Ada-
mowicza. Twórcę Obszaru Metropolitalne-
go Gdańsk – Gdynia – Sopot. Zwolennika 
równoprawnego partnerstwa i współpra-
cy samorządów. Prezydent Gdańska był 
otwartym, życzliwym, dobrym człowie-
kiem. Potrafiącym dzielić się sukcesami 
z innymi. Prowadzącym wspólne rozmowy 
na partnerskich zasadach.

Podczas prezydentury Pawła Ada-
mowicza zoptymalizowaliśmy wspólną 
komunikację, łączącą nas bezpośrednio 
z Gdańskiem. Braliśmy udział w tworzeniu 
koncepcji nowoczesnego kolektora kana-
lizacji sanitarnej, który powinien wkrótce 
połączyć nie tylko Pruszcz Gdański, ale 
także sąsiednie gminy z gdańską oczysz-

Ostatnie pożegnanie zasłużonych Pruszczan
Bartosz Gondek

czalnią. Wspólny projekt to realizowany 
przez powiat gdański remont Kanału Radu-
ni, udostępnienie ścieżki technologicznej 
rowerzystom, a także – już wkrótce – sieć 
miejskich rowerów Mevo.

Wspólnie z Gdańskiem toczyliśmy 
bój o pozostawienie w Pruszczu Gdań-
skim 49 Bazy Lotniczej. Wspólnie zdo-
bywaliśmy środki na tak zwane „węzły 
komunikacyjne”, poprawiające komfort 
przemieszczania się w metropolii. Od lat 

współpracujemy 
także na pozio-
mie kulturalnym 
i muzealnym. 
Najświeższy 
wspólny projekt 
to darmowa ko-
munikacja dla 
dzieci i mło-
dzieży między 
P r u s z c z e m 
a Gdańskiem. 
Darmowy au-
tobus jeżdżący 
po Pruszczu to 
także efekt do-
brej współpracy 

z Gdańskiem. Gdańsk zapewnił nam ob-
sługę tej trasy.

Przez lata współpracy z Prezydentem 
Pawłem Adamowiczem stworzyliśmy, 
wraz z innymi samorządami, nowy, part-
nerski język komunikacji, który pozwoli 
nam przez najbliższe lata realizować ko-
lejne projekty, które w przyszłości słu-
żyć będą mieszkańcom całej metropolii. 
W wielu newralgicznych sprawach dla 
metropolii, będzie Go z pewnością bra-
kować.

Na przełomie stycznia i lutego odeszły 
dwie osoby ważne dla Pruszcza 
Gdańskiego. Pani Jadwiga Mar-

ko-Książek oraz Pan Aleksander Pawelec 
tworzyli tożsamość Pruszcza Gdańskiego.

30 stycznia zmarła w Gdańsku Jadwiga 
Marko-Książek, sławna polska siatkarka, 
dwukrotna brązowa medalistka olimpijska, 
brązowa medalistka mistrzostw świata, 

wicemistrzyni Europy i absolwentka prusz-
czańskiego liceum nr 1. Jadwiga Marko-
-Książek była zawodniczką LZS Pruszcz 
Gdański, Gedanii Gdańsk oraz AZS AWF 
Warszawa. W barwach warszawskiego AZS 
AWF trzykrotnie zdobywała tytuł mistrzyni 
Polski (1964, 1965 i 1966) oraz osiągnęła 
finał Pucharu Europy 1962/1963. Na swoje 
konto zapisała 144 występy w reprezenta-
cji Polski. Brała udział w mistrzostwach 
świata 1960, na których oprócz czwartego 
miejsca zdobyła tytuł miss mistrzostw, oraz 
w 1962, w których zdobyła brązowy medal. 
Wraz z drużyną wywalczyła także srebro 
w mistrzostwach Europy 1963. Uczestni-
czyła w igrzyskach olimpijskich 1964 oraz 
1968, dwukrotnie zajmując trzecie miejsce. 
Podczas IO 1964 w meczu Polska – USA 
Marko zaliczyła w drugim secie dziesięć 
kolejnych asów serwisowych.

4 lutego w wieku 103 lat, opuścił nas także 
Aleksander Pawelec – Gdynianin i Prusz-
czanin. Urodzony w 1915 r. w Lututowie, 
przed wojną osiedlił się z rodziną w Gdyni, 
gdzie pracował w kinach Morskie Oko oraz 
Lido jako bileter. Z czasem został kierowni-
kiem kina Lido. W lutym 1939 r. zgłosił się 

do wojska i rozpoczął służbę w I Morskim 
Pułku Strzelców w Wejherowie, gdzie był 
strzelcem wyborowym i członkiem patrolu 
zwiadowczego. Wraz z pułkiem przeszedł 
Kampanię Wrześniową. Po wojnie zamieszkał 
w Pruszczu Gdańskim, Elblągu a następnie 
w Gdyni. Pozostawił po sobie dwie bardzo 
cenne książki – „Wspomnienia z lat młodości 
i II Wojny Światowej” oraz „Wspomnienia 
z lat dojrzałości”. W swoich wspomnieniach 
zawsze dużo i ciepło opowiadał o okresie po-
wojennym, jaki spędził w Pruszczu Gdańskim.
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Plan imprez kulturalnych w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim na rok 2019 

25 stycznia 2019 r. w Pruszczu Gdań-
skim upamiętniono 74. rocznicę 
Marszu Śmierci więźniów Obozu 

Koncentracyjnego KL Stutthof.
W obchodach rocznicowych uczestniczyli 

m.in. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Ja-
nusz Wróbel, Przewodnicząca Rady Miasta 
Małgorzata Czarnecka-Szafrańska, Starosta 
Gdański Stefan Skonieczny, Wicestarosta 
Gdański Marian Cichon, Proboszcz Parafii 
pw. Błogosławionego Michała Kozala Ks. 
Jerzy Pobłocki, Szef Sztabu 49 Bazy Lot-
niczej ppłk. nawig. Robert Kietliński, radni, 
przedstawiciele środowisk kombatanckich, 
dyrektorzy szkół, nauczyciele, młodzież oraz 
mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego.

Uroczystość upamiętniająca wydarzenia 
sprzed 74 lat rozpoczęła się w Miejscu Pamięci 

Obchody 74. rocznicy Marszu Śmierci
Magdalena Pycka

przy ul. Powstańców Warszawy o godzinie 
10.00  apelem poległych. Następnie głos za-
brała córka więźnia obozu dr Halina Drozd, 
która przytoczyła wspomnienia swojego ojca 
na temat Marszu Śmierci. Na zakończenie 
tej części uroczystości przedstawiciele władz 
miasta, powiatu, służb mundurowych oraz 
środowisk kombatanckich złożyli kwiaty oraz 
zapalili znicze pod pomnikiem.

O godzinie 11.00 w kościele pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego odbyła się Msza 
Święta. Po mszy zebrani przeszli z kościoła 
pod pomnik na rogu ul. Mickiewicza i ul. Grun-
waldzkiej z zapalonymi świecami i zniczami.

MARSZ ŚMIERCI
Pod koniec stycznia 1945 roku funkcjonują-

cy na lotnisku w Pruszczu Gdańskim podobóz 
KL Stutthof stał się punktem tranzytowym dla 

setek więźniów, ewakuowanych z głównego 
obozu i innych filii KL Stutthof. Więźniowie, 
poganiani przez SS-manów, brnąc w głębokim 
śniegu, przechodzili przez Mikoszewo, Ce-
dry Wielkie, Pruszcz Gdański, gdzie spędzali 
noc, Kolbudy, Łapino, Niestępowo, Żukowo, 
Przodkowo, Pomieczyno. Marsz przerwano  
1 lutego z powodu przecięcia jego trasy przez 
Sowietów. Więźniowie pokonali 120 – 170 km. 
Do końca doszło 7000 osób. Z brakujących 
4000 połowa to udane ucieczki z trasy marszu 
i miejsc postojowych, pozostałe 2000 osób to 
ofiary zimna, głodu i trudów marszu.

Marzec / kwiecień
– warsztaty teatralne pt. ,,Aktor, Widz i Scena”.
Kwiecień / maj
– Powiatowy Konkurs Literacki na opo-
wiadanie pt. ,,Afera w bibliotece”,
– spotkanie z podróżnikiem,
– warsztaty edukacyjne pt. ,,Dopalacze to 
wielkie niebezpieczeństwo”,
– przedstawienie edukacyjno-profilaktyczne 
w wykonaniu teatru ,,Maska”.
Maj
– Europejska Noc Muzeów: koncert, wystawa;
– Tydzień Bibliotek.
Maj / czerwiec
– Powiatowy Konkurs Małe Formy Teatralne 
w Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim,
– noc w bibliotece.
Czerwiec
– Powiatowy Festiwal Książki Dziecięcej: 
spotkania autorskie z pisarzami dla dzieci, 
przedstawianie teatralne, konkursy, gry i za-
bawy;
– Powiatowy Konkurs Czytelniczy skierowany 
do dzieci niepełnosprawnych intelektualnie 
i ruchowo.

Lipiec – sierpień
Akcja Lato – zajęcia będą odbywały się w śro-
dy i piątki w godz. 11.00 – 13.00,  w planach 
m.in.:
– warsztaty plastyczne pt. ,,Zaczarowany świat 
bajek i baśni”,
– gry i zabawy,
– spotkania pt. ,,Moje hobby”,
– spotkanie z podróżnikiem,
– piknik czytelniczy: spotkanie z teatrem, 
konkursy, gry i zabawy, loteria fantowa oraz 
słodki poczęstunek.
Wrzesień
– Narodowe Czytanie,
– przedstawienie edukacyjno-profilaktyczne 
w wykonaniu teatru ,,Maska”,
– spotkanie z podróżnikiem.
Wrzesień / październik: 
– udział w projekcie ,,Z książką na walizkach”,
– konkurs plastyczny na ilustrację do wierszy 
Doroty Gellner skierowany do przedszkola-
ków oraz uczniów kl. I – III z terenu Prusz-
cza Gdańskiego,
– warsztaty komiksowe z Bogdanem Rukszteł-
ło-Kowalewskim.

Grudzień:
– spotkanie z Mikołajem, przedstawienie te-
atralne oraz paczki.

Dodatkowe alternatywne formy spędzania 
wolnego czasu oraz zajęcia edukacyjne:
– promocja kwartalnika artystyczno-historycz-
nego Neony – Tożsamość,
– warsztaty komputerowe dla seniorów,
– Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych;
– zajęcia biblioterapeutyczne dla niepełno-
sprawnych,
– warsztaty teatralne dla dzieci,
– lekcje biblioteczne,
– zajęcia dla maluchów z grupy zabawowej,
– gry planszowe: zajęcia cykliczne,
– warsztaty edukacyjne pt. ,,Wiem co jem, bo 
chce być zdrowy”,
– warsztaty psychologiczne pt. ,,Alkohol, nar-
kotyki i dopalacze to twoi wrogowie”,
– warsztaty historyczne pt. ,,Tu mieszkam” 
połączone z zajęciami plastycznymi, werni-
sażem oraz uroczystym podsumowaniem,
– kontynuacja projektu „Z książką na start”,
– spotkania autorskie dla dzieci.
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Spotkanie Przedsiębiorców 2019
Adam Moczulski

Przedstawiciele biznesu, władz sa-
morządowych i wojewódzkich oraz 
reprezentanci pruszczańskich or-

ganizacji gospodarczych po raz kolejny 
spotkali się w Pruszczu Gdańskim, żeby 
podsumować miniony rok i zapoznać się 
z inwestycyjnymi planami miasta na na-
stępnych 12 miesięcy.

Organizatorem wydarzenia był Burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, Prze-
wodnicząca Rady Miasta Małgorzata Czar-
necka-Szafrańska, Przewodniczący Oddziału 
Pracodawców Pomorza w Pruszczu Gdańskim 
Andrzej Pastuszka, Prezes Zarządu STBU 
Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. Adam 
Lewandowski oraz Prezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim Ja-
cek Wegner.

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Janusz Wró-
bel, przedstawiając przedsiębiorcom plany 
inwestycyjne Pruszcza Gdańskiego na 2019 
rok. Burmistrz podkreślił, że miasto utrzymuje 
szybkie tempo rozwoju, co widać chociażby po 
przyroście mieszkańców, przy jednoczesnym 
ograniczaniu deficytu budżetowego. Zaznaczył 
również, że Pruszcz Gdański jest miejscem 
atrakcyjnym do zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Od-
działu Pracodawców Pomorza w Pruszczu 
Gdańskim Andrzej Pastuszka, który podsu-
mował sytuację gospodarczą w skali miasta, 
regionu oraz całego kraju, wskazując jakie 
szanse, ale również zagrożenia czekają na 
przedsiębiorców w 2019 roku. Na zakończe-
nie swojego wystąpienia Andrzej Pastuszka 
wręczył dwa wyróżnienia. Laur Przedsiębiorcy 
2018 roku trafił w ręce Wiesława Jackiewicza, 
Prezesa firmy Entra, lokalnego producenta 
drzwi wewnętrznych. Drugie wyróżnienie 
w postaci Honorowej Odznaki za zasługi dla 
Pracodawców Pomorza otrzymał Burmistrz 
Janusz Wróbel za wieloletnią i wzorową 

Burmistrza Janusz Wróbel podczas przedstawiania planów rozwoju 
miasta w 2019 roku

Wystąpienie Przewodniczącego Oddziału Pracodawców Pomorza 
Andrzeja Pastuszka

Urząd Miasta blisko jak nigdy dotąd 
Adam Moczulski

M iasto Pruszcz Gdański od  
1 stycznia 2019 roku uczest-
niczy w projekcie pt.: „Part-

nerstwo miast średnich Pomorza 
i północnej Wielkopolski na rzecz 
wdrażania e-usług”. Dzięki niemu 
mieszkańcy za pomocą elektronicznej 
platformy obsługi interesanta będą 
mogli sprawdzić stan swoich zobowią-
zań podatkowych i dokonać opłaty bez 
wychodzenia z domu.

Celem projektu jest poprawa efektyw-
ności i wzrost jakości świadczenia usług 
administracyjnych w 11 urzędach z wo-
jewództwa zachodnio-pomorskiego, po-
morskiego i wielkopolskiego, objętych 
wsparciem w obszarze podatków i opłat 
oraz zarządzania nieruchomościami po-
przez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań 
poprawiających efektywność zarządzania 
usługami świadczonymi przez administrację 
publiczną. 

Nowością w Pruszczu Gdańskim będzie 
wprowadzenie do istniejącego systemu in-
formacji przestrzennej wizualizacji terenów 
inwestycyjnych miasta, przeznaczonych 
do sprzedaży. Zostanie również wdrożony 
system monitorujący poziom satysfakcji 
klienta, który pozwoli na ulepszanie obsługi 
w taki sposób, aby była jeszcze bardziej 
przyjazna dla wszystkich mieszkańców. 

Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Odznaczenie Burmistrza przez Pracodawców 
Pomorza

współpracę samorządu z lokalnymi przed-
siębiorcami.

O kondycji regionalnego rynku pracy, roz-
woju przedsiębiorczości w województwie 
pomorskim mówił z kolei Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego. Ryszard Świlski 
zwrócił uwagę uczestników spotkania na fakt, 
że według badań wielu niezależnych agencji 
badawczych Pomorze jest jednym z najszyb-
ciej rozwijających się regionów w skali całej 
Unii Europejskiej.

Na zakończenie zebrani zapoznali się z ofer-
tą trzech podmiotów gospodarczych: STBU 
Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o., Banku 
Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim oraz 
Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Wicemarszałek Ryszard Świlski podczas  
prezentacji na temat pomorskiej gospodarki  
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Międzynarodowe Seminarium o Edukacji i Dialogu  
Międzykulturowym 
Kamila Breza

W grudniu 2018 r. w ramach Mię-
dzynarodowego Seminarium 
o Edukacji i Dialogu Między-

kulturowym, grupa studentek wraz z ko-
ordynatorami z Collegu Nauczycielskiego 
David Yellin z Izraela odwiedziła wybrane 
placówki oświatowe w Gminie Pruszcz 
Gdański. 

Celem projektu było m.in. pogłębienie 
wiedzy edukatorów, wymiana doświadczeń, 
a także nawiązanie kontaktu z polskimi stu-
dentami. Uczestnicy projektu zostali bardzo 
serdecznie przyjęci w Zespole Szkół  im. 
Karola Wojtyły w Rotmance oraz w Stu-
dium Nowoczesnych Technik Uczenia się 
w Pruszczu Gdańskim. 

W Zespole Szkół w Rotmance studentki 
i pedagodzy zapoznali się z misją i metodyką 
prowadzenia zajęć Judo przez Sławomira Ta-
łacha, prowadzili i uczestniczyli w tematycz-

nych warsztatach w grupach przedszkolnych 
oraz odwiedzili szkolny świąteczny jarmark 
edukacyjny, na którym zakupili pamiątki. 

W Studium Nowoczesnych Technik 
Uczenia się swoim osiągnięciami po-
chwaliły się grupy drugoklasistów. Stu-
dentki z Izraela wraz z dziećmi uczyły się 
i rozwiązywały łamigłówki logiczne oraz 

poznawały nowoczesne techniki przyswa-
jania wiedzy w trakcie prowadzenia zajęć 
przez dyrektorkę placówki panią Marię 
Szwajcowską. Na zajęciach obecna była 
Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska, która osobiście 
zachęcała dzieci do uczenia się z wyko-
rzystaniem metod szkoły.

Zajęcia w Studium Nowoczesnych Technik 
Uczenia się

Grupa studentek z Izraela

Dom dziennego pobytu dla seniorów
Bartosz Gondek

Jubileusze 50-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego
Alicja Dąbrowska

Państwo Szajek i Państwo Czerwińscy

W styczniu 2019 roku złote jubi-
leusze 50-lecia zawarcia związ-
ku małżeńskiego obchodzili 

Państwo Krystyna i Adam Wielosińscy, 
Janina i Edmund Szajek oraz Genowefa 
i Antoni Czerwińscy.

uznania i szacunku za trwałe i szczęśli-
we małżeństwa.

Z tej wyjątkowej okazji serdeczne gra-
tulacje Jubilatom złożył Burmistrz Janusz 
Wróbel i Przewodnicząca Rady Miasta 
Małgorzata Czarnecka-Szafrańska, jed-
nocześnie życząc małżonkom pomyśl-
ności, radości oraz zdrowia na następne 
lata wspólnego życia. Tradycyjnie Jubilaci 
zostali obdarowani okolicznościowymi 
upominkami, kwiatami i dyplomem.

Miasto Pruszcz Gdański przy-
gotowuje się do rozbudowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, przy którym powstanie dom 
dziennego pobytu dla seniorów.

– W 2019 roku rozpoczniemy pro-
jektowanie – mówi Burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego Janusz Wróbel. Po uzyskaniu 

pozwolenia na budowę przystąpimy do 
realizacji inwestycji.

Plany rozbudowy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej poprzedziły wizyty 
pracowników MOPS u wszystkich miesz-
kańców Pruszcza Gdańskiego powyżej 70 
roku życia. W ubiegłym roku pracownicy 
MOPS odwiedzili ponad 3000 seniorów, 

Pani Wielosińska

pytając o ich potrzeby oraz zapoznając 
z Miejską Kartą Seniora, a także skierowaną 
do nich ofertą miejskich instytucji.

Dużym zainteresowaniem cieszy się 
prowadzona już przez MOPS świetlica 
socjoterapeutyczna dla dzieci. Z myślą 
o najmłodszych podopiecznych placówki 
organizowane są ferie. Trwa także akcja 
„Zima”, podczas której pracownicy socjalni, 
współpracując z policją i Strażą Miejską, 
odwiedzają bytujących na terenie miasta, 
12 bezdomnych.

Otoczeni liczną rodziną, ze wzruszeniem 
przyjęli medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie nadane im przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej jako dowód 
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Piękne rocznice urodzin mieszkańców naszego miasta
Alicja Dąbrowska

Pani Kazimiera Rajczakowska Pan Tadeusz Jagiełka

Pan Franciszek Sarnowski Pan Eugeniusz Gendek

Pan Bernard Antos Pani Marianna Jeremiejczyk 

Przełom roku obfitował w wyjątkowe rocznice urodzin 
mieszkańców naszego miasta. Do zaszczytnego grona naj-
starszych mieszkańców Pruszcza Gdańskiego dołączyli: 

Pani Kazimiera Rajczakowska (90 lat), Pan Tadeusz Jagiełka 
(90 lat), Pan Franciszek Sarnowski (90 lat), Pan Eugeniusz 
Gendek (90 lat), Pan Bernard Antos (90 lat). Po raz kolejny 
władze miasta odwiedziły również Panią Antoninę Guga (102 
lata) oraz Panią Mariannę Jeremiejczyk (96 lat).  

W niezwykle miłej atmosferze przedstawiciele władz miasta 
wraz z rodziną mieli okazję świętować tak zacne urodziny. Bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, Zastępca Burmistrza 
Wojciech Gawkowski oraz Przewodnicząca Rady Miasta Małgo-
rzata Czarnecka-Szafrańska odwiedzili Jubilatów, by wręczyć im 
listy gratulacyjne, upominki i kwiaty, życząc jednocześnie samych 
pięknych chwil oraz kolejnych wielu lat życia w zdrowiu i radości. Pani Antonina Guga
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Wizja lokalna odkrytych piwnic

Mamy trzeci średniowieczny zabytek w Pruszczu Gdańskim
Bartosz Gondek

Pruszcz Gdański ma kolejny śre-
dniowieczy zabytek! Dotąd były 
dwa – XIV-wieczny kościół i nie-

co starszy Kanał Raduni. Trzecim są 
przypadkiem odkryte piwnice średnio-
wiecznego młyna, które wiosną zostaną 
zabezpieczone przez miasto.

Najbardziej znanym, średniowiecznym 
zabytkiem na terenie Pruszcza Gdańskie-
go, jest z pewnością Kanał Raduni. 13,2 
kilometrowy przekop, wytyczony w 1338 
r., a wybudowany w latach 1348 – 1356 
przez Krzyżaków, po uprzednim (w 1347 
r.) zbudowaniu przed Pruszczem śluzy 
regulującej dopływ wody z Raduni. Jak 
dotąd, poza Kanałem Raduni, drugim 
średniowiecznym zabytkiem Pruszcza 
Gdańskiego, był XIV-wieczny kościół 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, który 
nawiasem mówiąc – od kilku lat pięknieje 
w oczach, dzięki remontom współfinan-
sowanym przez miasto Pruszcz Gdański.

Kanał i kościół były 559 lat temu tłem 
coraz popularniejszej w świadomości 
„Bitwy pod Pruszczem”, która miała 
miejsce dokładnie 23 sierpnia 1460 roku 
i stanowiła jeden z epizodów wojny trzy-
nastoletniej, toczonej pomiędzy Koroną 

a Zakonem Krzyżackim.
Podczas tej wojny doszło do wypadu 

zaciężnych wojsk krzyżackich z Chojnic 
na Gdańsk. Zaatakowani z zaskoczenia 
gdańszczanie nie byli w stanie sprostać 
lepiej wyszkolonej armii zakonu i ponieśli 
porażkę. Podczas bitwy poległo 40 spo-
śród przybyłych z odsieczą gdańszczan, 
a ponad 300 wzięto do niewoli.

Celem krzyżackiego rajdu na Pruszcz 
Gdański było zdobycie tzw. „bastei” ,czyli 
murowano, drewniano-ziemnego umoc-
nienia i chronionego przez nią folwarku 
z młynem i śluzami, dającymi początek 
kanałowi Raduni. Młyn i zabudowania 

gospodarcze wy-
budowano tutaj 
już w XIV wieku. 
Sześciostopniowy 
młyn korzystał 
z urządzeń na ślu-
zie rozdzielającej 
Nową i Starą Ra-
dunię. Należał do 
Miasta Gdańska 
i pełnił funkcję 
rezerwową do 
Wielkiego Młyna.

W 1619 roku 
bas te j ę ,  młyn 
i urządzenia młyń-
skie unowocześni-
li Jan Strakowski 
i Abraham van Den Blocke. Te dwa 
nazwiska pokazują jak ważne było to 
miejsce. Wszak obaj odpowiadają między 
innymi za gdańską Złotą Bramę. Abraham 
van Den Blocke jest poza tym twórcą 
między innymi Fontanny Neptuna i fasady 
Wielkiej Zbrojowni. Jan Strakowski to 
zaś twórca gdańskich bram i obwałowań.

Do dziś nie wiemy zbyt dokładnie jak 
wyglądała pruszczańska basteja. Z tego 
powodu musimy bazować na ogólnym 
opisie takiego obiektu. Była to budowla 
fortyfikacyjna, będąca murowanym lub 
ziemnym umocnieniem w formie niskiej, 
przysadzistej baszty obronnej. Basteja 
była formą pośrednią pomiędzy basztą 
a bastionem. Pojawiła się we Włoszech 
w XV wieku, w związku z rozpowszech-
nieniem się broni palnej. Stosowana do 
XVI wieku, ustąpiła miejsca bastionowi. 
Jednym z pierwszych teoretyków fortyfi-
kacji bastejowej był sam Albrecht Dürer.

O istnieniu bastei wiemy między in-
nymi z epitafium po żonie komendanta 
tej budowli znajdującego się właśnie 
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Skoro chroniła śluzy, młyn 
i folwark, musiała znajdować się w ich 
sąsiedztwie. Dawne mapy nie są jednak 
na tyle dokładne, aby bez wątpliwości 
określić, gdzie znajdował się młyn i fol-
wark. Z pomocą przyszedł przypadek. 
W czerwcu 2018 roku, podczas budo-
wy ścieżki pieszo-rowerowej z terenu 
Parku Kulturowego Faktoria do granic 
miasta Pruszcz Gdański, ciężki sprzęt 
przypadkiem naruszył strukturę piwnicy, 
znajdującej się w bezpośrednim sąsiedz-
twie elektrowni wodnej wybudowanej 
w 1921 r. i wraz z przynależnymi grunta-

mi, będącej własnością Przedsiębiorstwa 
Elektryfikacyjnego podległego Senatowi 
Wolnego Miasta Gdańska. Obrys piwnicy 
wystaje 1,5 – 2 metry poza obrys budynku 
przy ulicy Zastawnej 10, posadowionego 
w tym miejscu już w XVIII wieku i przez 
lata intensywnie przebudowywanego 
(na przełomie XIX wieku i XX wieku 
mieściła się w nim nawet restauracja). 
Miłośnicy historii niejednokrotnie zwra-
cali uwagę, że mogą to być pozostałości 
działającego w tym miejscu do pierwszej 
połowy XIX wieku, być może jeszcze 
od czasów nowożytnych, młyna. Rze-
czywistość okazała się jeszcze bardziej 
interesująca. Okazało się, że cześć piwnic 
wykonana jest w technologii stosowanej 
w średniowieczu. Komora nr 1 wykonana 
jest z cegły gotyckiej, o wymiarach 32 x 
15 x 7,5 metra i przykryta sklepieniem 
kolebkowym o rozpiętości 6 metrów. 
Cegły w sklepieniu ułożone są główko-
wo. Komora zachowała się w dobrym 
stanie i jest wentylowana. Sąsiadująca 
z nią komora nr 3 przykryta sklepieniem 
krzyżowym, może pochodzić z XVII albo 
XVIII wieku. Z sąsiednią komorą nr 2 
łączy ją zamurowane przejście.

Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański 
Janusz Wróbel zawiadomił o odsłonię-
ciu piwnic służby konserwatorskie. Ze 
względu na wagę odkrycia do Pruszcza 
Gdańskiego przybyła konserwator woje-
wódzka Agnieszka Kowalska. Następnie 
zostały one tymczasowo zabezpieczone 
i przystąpiono do wykonania dokumenta-
cji konserwatorskiej. Stałe zabezpieczenie 
piwnic, w zgodzie ze sztuką, rozpocznie 
się na wiosnę. Kto wie, może kiedyś staną 
się one kolejną atrakcją turystyczną?

Odsłonięcie piwnic podczas prac budowlanych


