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XXX jubileuszowe Dni Pruszcza tuż tuż!

5 73 Uroczyste przekazanie 
sztandarów

Kolejny sezon 
Faktorii Kultury Nowy układ drogowy

Wtym roku będziemy obchodzić 
jubileuszowe, XXX Dni Prusz-
cza Gdańskiego! Zapraszamy 

do wspólnego świętowania w weekend  
7, 8, 9 czerwca.

Obchody Święta naszego Miasta roz-
poczną się już w piątek. O 12:30 w Parku 
pod Gruszą będzie miało miejsce odsłonięcie 

Ławeczek Pamięci. Głównym wydarzeniem 
tego dnia będzie Uroczysta sesja Rady Miasta 
z wręczeniem nagród laureatom konkursów 
organizowanych w mieście, która odbędzie 
się o godzinie 13:30 w Amfiteatrze Między-
narodowego Bałtyckiego Parku Kulturowego 
Faktoria. Podsumowaniem pierwszego dnia 
świętowania będzie Msza Święta w intencji 
mieszkańców miasta o godzinie 18:00 w Ko-
ściele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

W sobotnie popołudnie zapraszamy na 
stadion miejski już od godziny 14:00. Bur-
mistrz Miasta Janusz Wróbel rozpocznie 
imprezę od uroczystego przekazania kluczy 
dzieciom. Następnie na małej scenie wystąpią 
dzieci i rodzice z przedszkola im. Korczaka. 

Od godziny 15:00 Teatr Kubika zapewni 
najmłodszym uczestnikom imprezy moc 
atrakcji, m.in.: spektakl „Kapitan Drabinka 
w krainie smoka”, gigantyczne domino, na-
uka smoczego tańca, wspólne malowanie na 
trzymetrowej sztaludze.

W muzycznym wieczornym bloku głów-
nym, jako pierwszy na pruszczańskiej scenie 

zagości zespół COMA. 
Zwieńczeniem sobot-
niego wieczoru będzie 
występ GRUBSONA, 
a po koncercie pokaz 
sztucznych ogni.

W niedzielę zapra-
szamy, jak w ostatnich 
latach, do aktywne-
go świętowania. Już 
o 9:00 rano wystartuje 
Półmaraton Rolkarski. 
Na ulicach Pruszcza 
będą rywalizować fani 
rolek. Po tym wyda-
rzeniu już o 13:00 na 

stadionie CKiS na całe 
rodziny będą czekać 
kolejne atrakcje.

Nie zabraknie spo-
tkania w Strefie Bez-
pieczeństwa w ruchu 
drogowym, gdzie 
odbędą się wystawy 
statyczne pojazdów, 
symulatory, pokazy 
PORD, pokazy Policji. 
Przygotowana będzie 
Akademia rowerowa 
dla najmłodszych oraz 

Bike Show. Będzie można obejrzeć z bliska 
śmigłowiec MI-24.

Na niedzielę zaplanowane są również 
animacje dla dzieci. Teatr Kubik wystąpi 
w przedstawieniu „Przygoda Klauna” oraz 
poprowadzi akademię cyrkowca. Na dzieci 
będą również czekali specjaliści w dzie-
dzinie modelowania balonów. Odbędzie 
się też pokaz iluzji w wykonaniu Bartosza 
Lewandowskiego, finalisty programu „Mam 
talent” w 2018 roku oraz pokaz przygotowany 
przez Fitness Club Bingo. O godzinie 16:00 
rozpoczną się zapisy do zawodów w wyci-
skaniu sztangi leżąc w połowie wagi ciała.

Niedzielny wieczór rozpocznie się kon-
certem Tropical Team DJ Show. Następnie 
wystąpi CZADOMAN. Na zakończenie 
obchodów XXX Dni Pruszcza Gdańskiego 
na scenie pojawi się SŁAWOMIR.

Ponadto, z okazji 30. Dni Pruszcza Gdań-
skiego zapraszamy Państwa na wystawę 
Elżbiety Strzałkowskiej, 8 czerwca w Sali 
Szklanej Centrum Kultury i Sportu w Prusz-
czu Gdańskim.
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L.p. Imię i nazwisko Czerwiec Lipiec Sierpień

1. Paweł Badziąg 3 czerwca 1 lipca 1 sierpnia

2. Adam Bodo 4 czerwca 2 lipca 2 sierpnia

3. Bartłomiej Chrząszcz 6 czerwca 4 lipca 5 sierpnia

4. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 5 czerwca 10 i 31 lipca 7 sierpnia

5. Adrian Czarnecki 7 czerwca 8 lipca 6 sierpnia

6. Ireneusz Czernecki 12 czerwca 24 lipca 14 i 28 sierpnia

7. Marta Jankowska 10 czerwca 9 lipca 8 sierpnia

8. Piotr Kaliński 11 czerwca 11 lipca 9 sierpnia

9. Jerzy Kłys 13 czerwca 12 lipca 12 sierpnia

10. Marek Krawyciński 19 czerwca 3 i 17 lipca 21 sierpnia

11. Krzysztof Lisowski 14 czerwca 15 lipca 13 sierpnia

12. Robert Nowicki 17 czerwca 16 lipca 16 sierpnia

13. Danuta Olech 18 czerwca 18 lipca 19 sierpnia

14. Leszek Parzymies 21 czerwca 19 lipca 20 sierpnia

15. Jan Sabała 24 czerwca 22 lipca 22 sierpnia

16. Marian Szczepański 25 czerwca 23 lipca 23 sierpnia

17. Ireneusz Szweda 26 czerwca 25 lipca 26 sierpnia

18. Andrzej Ślusarczyk 27 czerwca 26 lipca 27 sierpnia

19. Roman Trembacz 27 czerwca 29 lipca 29 sierpnia

20. Jakub Walaszczyk 28 czerwca 30 lipca 30 sierpnia

21. Szymon Zander 28 czerwca 31 lipca 28 sierpnia

Harmonogram dyżurów radnych miasta
Harmonogram dyżurów pełnionych przez radnych miasta w dni robocze oprócz sobót, niedziel i świąt 
w pokoju 11 (I p.), w godzinach od 16.00 do 18.00.

VI uroczysta sesja Rady Miasta 
Pruszcz Gdański

7 czerwca 2019 roku o godzinie 
13.30 na terenie Faktorii odbę-
dzie się VI uroczysta sesja Rady 

Miasta Pruszcz Gdański z okazji Dni 
Pruszcza Gdańskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i przywitanie go-

ści przez Małgorzatę Czarnecką-Sza-
frańską –Przewodniczącą Rady Miasta 
Pruszcz Gdański.

2. Wystąpienie Janusza Wróbla – Bur-
mistrza Pruszcza Gdańskiego.

3. Wręczenie podziękowań Prezesowi 
Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w Pruszczu Gdańskim.

4. Wręczenie nagród laureatom kon-
kursu pn.: „Pruszcz zatrzymany w ka-
drze”.

5. Wręczenie nagród laureatom XXI 
Międzyszkolnego Konkursu Plastycz-
nego im. Jana Matejki pod patronatem 
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego pod 
hasłem: „Dobrodziejstwa płynące z przy-
należności do Unii Europejskiej dla na-
szego miasta Pruszcza Gdańskiego”.

6. Wręczenie nagród laureatom Mię-
dzyszkolnego Konkursu Plastyczne-
go organizowanego przez Katolicką 
Niepubliczną Szkołę Podstawową im. 
Jana Pawła II pod tytułem: „Wstańcie 
i chodźmy!”. Interpretacja hasła XIX 
Dnia Papieskiego. Pielgrzymka do Oj-
czyzny św. Jana  Pawła II (2 – 10 czerw-
ca 1979 roku).

7. Wręczenie wyróżnień laureatom 
i finalistom wojewódzkich, krajowych 
lub międzynarodowych konkursów 
i olimpiad przedmiotowych.

8. Wystąpienia zaproszonych gości 
– osobowość roku.

9.  Zamknięcie sesji.
 
W dniu sesji 7 czerwca 2019 r. o godz. 

18.00 w kościele Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Pruszczu Gdańskim przy  
ul. Wojska Polskiego zostanie odprawio-
na Msza Święta, inaugurująca XXX Dni 
Pruszcza Gdańskiego.

Przed rozpoczęciem obrad w dniu  
7 czerwca 2019 r. o godz. 12.30 w „Parku 
z Gruszą” nastąpi odsłonięcie ławeczek 
ku czci:

- Ryszarda Prilla – kolarza, arty-
sty rzeźbiarza,

- Aleksandra Pawelca – weterana woj-
ny, uczestnika Kampanii Wrześniowej.

 
Sala posiedzeń Urzędu Miasta przy  

ul. Grunwaldzkiej 20 w tym dniu zostanie 
udekorowana pracami laureatów konkur-
sów pod hasłami: 

„Pruszcz zatrzymany w kadrze”,
„Dobrodziejstwa płynące z przynależ-

ności do Unii Europejskiej dla naszego 
miasta Pruszcza Gdańskiego”,

„Wstańcie i chodźmy!”. Interpretacja 
hasła XIX Dnia Papieskiego. Pielgrzym-
ka do Ojczyzny św. Jana  Pawła II (2 – 10 
czerwca 1979 roku) oraz pamiątkowymi 
zdjęciami wykonanymi przez mieszkań-
ców Puszcza Gdańskiego podczas wizyty 
Jana Pawła II w Polsce.

 
Imprezy towarzyszące VI uroczy-

stej sesji Rady Miasta, w dniach 3 – 9 
czerwca 2019 r.

3.06.2019 o godz. 17.30 – Centrum 
Kultury i Sportu – projekcja filmu pt.: 

„NSZZ SOLIDARNOŚĆ – Narodziła 
się w Pruszczu Gdańskim? ”,

3.06.2019 o godz. 19.00 – Centrum 
Kultury i Sportu – biletowany koncert 
piosenek Jacka Kaczmarskiego w wyko-
naniu Studentów Akademii Muzycznej 
w Gdańsku,

6.06.2019 r. o godz. 18.00 – spotka-
nie z Aleksandrem Hallem w siedzi-
bie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
w Pruszczu Gdańskim,

9.06.2019 r. o godz. 18.00 – na tere-
nie Centrum Kultury i Sportu nastąpi 
odsłonięcie ławeczek ku czci:

- Piotra Gallusa – nauczyciela, wy-
chowawcy wielu pokoleń sportowców,

- Edwarda Warsińskiego – nauczy-
ciela, wychowawcy wielu pokoleń spor-
towców.
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Kolejny sezon Faktorii Kultury! 

Już dziś znamy wykonawców którzy 
stworzą niepowtarzalny klimat w Am-
fiteatrze w Pruszczu Gdańskim. Cykl 

letnich imprez rozpocznie się Kabareto-
nem 30.06.2019 od godziny 19.00 wystą-
pią: CHYBA, CZESUAF, ZACHODNI .

W tym roku miepowtarzalny muzyczny 
klimat zapenią zespoły i wykonawcy: 
07.07 - 52 DĘBIEC, DWA SŁAWY,
14.07 - JANUSZ RADEK
21.07 -  LAO CHE,
28.07 - SWEET NOISE,
04.08 - ARIA O’FURIA i EDYTA GEP-
PERT,
11.08 – KRUK , FISZ EMADE TWORZY-
WO,
18.08 -  RIVERSIDE i RAY WILSON
25.08 -- HAPPYSAD

W sierpniu w festiwalowym dniu poja-
wi się RAY WILSON. Podczas koncertu 
zaprezentuje zarówno twórczość solową 
jak i tę związaną z grupą GENESIS – od 

utworów sięgających początków istnienia 
zespołu, poprzez późniejsze, przełomowe 
kompozycje a zwłaszcza te, które współ-
tworzył na kultowym albumie “Calling All 
Stations” (mija ponad 20 lat od pamiętnego, 
pierwszego koncertu GENESIS w Polsce, 
promującego właśnie album CAS). Szkocki 
wokalista skupi się także na swoich solo-
wych dokonaniach oraz twórczości grup: 
Guaranteed Pure, Stiltskin czy CUT. Na 
koncercie nie zabraknie wielu niespodzia-
nek muzycznych.

W tym samym dniu pojawi się również 
rewelacyjny zespół RIVERSIDE! 

Powszechnie kategoryzowany jest jako 
przedstawiciel rocka lub metalu progre-
sywnego kwartet w swej twórczości od-
wołuje się ponadto do takich stylów jak: 
rock alternatywny, indie rock, hard rock, 
post-rock, heavy metal, metal alternatywny 
oraz rock eksperymentalny.

Znamy już repertuar pierwszego miesiąca 
Sceny Letniej Teatru Wybrzeże.

W tym roku na Scenie Letniej  zoba-
czymy:

LIPIEC 2019
- 06.07, godz. 21:00 Reset, reż. A. Grysz-

kówna (bez ograniczeń wiekowych)
- 13.07, godz. 21:00 Niezwyciężony,  

reż. J. Tumidajski PREMIERA
- 20.07, godz. 21:00 Niezwyciężony,  

reż. J. Tumidajski
- 27.07, godz. 21:00 Par paranoje, reż. A. 

Orzechowski (bez ograniczeń wiekowych)
Najmłodsi mieszkańcy naszego Miasta 

będą mogli obejrzeć:  Lekcje Niegrzeczności
- 07.07, godz. 14:00 Czarownica z szafy 

na szczotki, opieka artystyczna M. Derlatka
- 14.07, godz. 14:00 Czarownica z ulicy 

Mouffetard, opieka artystyczna M. Derlatka
- 21.07, godz. 14:00 Miłość Pani Ziem-

niakowej, opieka artystyczna M. Derlatka
- 28.07, godz. 14:00 Zaczarowana kró-

lewna, cz. 1, opieka artystyczna M. Derlatka.

Nowe tereny pod rozbudowę 
cmentarza
Bartosz Gondek

O twarty dla każdego, tańszy niż 
w Trójmieście i bez problemów. 
Co ważne – na wiele następ-

nych lat. Burmistrz Miasta Pruszcz 
Gdański Janusz Wróbel oraz Wójt 
Gminy Pruszcz Gdański Magdalena 
Kołodziejczak podpisali notarialnie 

akt przekazania miastu działki  pod 
rozbudowę pruszczańskiej nekropolii.

– W ciągu ostatnich lat cmentarz 
w Pruszczu Gdańskim stał się popular-
nym miejscem pochówków nie tylko 

Kolejne miejskie inwestycje zmienia-
ją wizerunek okolic dworca PKP 
w Pruszczu Gdańskim.

Po zachodniej stronie dworca kształtów na-
biera zmodernizowany z pieniędzy unijnych 
partking park & ride. Uwagę przyciąga tutaj 
wysokiej jakości wykończenie parkingu, oraz 
jego duża funkcjonalność. Na sąsiadującym 
z nim, zadrzewionym terenie, powstała ścież-
ka pieszo-rowerowa prowadząca na perony. 
Za chwilę nikt nie będzie pamiętał funk-
cjonującego tutaj przez lata ugoru, którym, 
pośród dzikiej roślinności, prowadziły ścieżki, 
wydeptywane latami przez podróżnych.

– Po drugiej stronie ulicy, na miejskiej pla-
ży, zamontowaliśmy duży zestaw do zabaw, 
czyli tak zwany „Statek” – mówi Burmistrz 
Janusz Wróbel. – „Statek” to zestaw prze-
znaczony do zabawy dla 30 dzieci. Takiego 
jeszcze w mieście nie  było.

Statek ma dwa pokłady, na które prowadzi 
ścianka wspinaczkowa i trap linowy, połączo-
ne są one pomostem tunelowym. Dodatkowe 
drogi zejścia zapewnia zjeżdżalnia i rura 
strażacka. Elementy zestawu wspierają różne 
funkcje sprawności ruchowej: wspinanie, 
zjeżdżanie, przeprawianie, pełzanie. Statek 
Diasa jest też świetnym punktem obserwa-
cyjnym i kryjówką, a dodatkową rozrywkę 
na pokładzie rufowym zapewnia gra „Kółko 
i krzyżyk”. 

Prace modernizacyjne przy infrastruk-
turze komunalnej sąsiadującej z dworcem 
trwają także po drugiej stronie miasta. Tutaj 
powstaje nowy ciąg pieszo-rowerowy przy 
ulicy Skalskiego.

Przy dworcu inaczej

mieszkańców Miasta Pruszcz Gdański 
i Gminy Pruszcz Gdański, ale także 
zmarłych z całego Powiatu Gdańskie-
go i południowych dzielnic Gdańska 
– mówi Burmistrz Miasta Pruszcz Gdań-
ski, Janusz Wróbel. – Popularność ne-
kropolii sprawiła, że zrobiło się w niej 

już ciasno. Dzisiej-
sze porozumienie 
umożliwi działanie 
nekropolii nadal 
na otwartych dla 
wszystkich zasa-
dach.

– Przekazanie 
terenu pod miejsko 
- gminny cmentarz 
to jedno z posunięć 
dających naszym 
mieszkańcom pew-
ność pochówku 
w gminie – mówi 
Wójt Magdalena 
Kołodzie jczak . 
Staramy się też 

zwiększać tereny mniejszych cmentarzy 
leżących na naszym obszarze. Między 
innymi w Wiślinie i Łęgowie.

Nowo przekazana działka sąsiaduje 
z terenem obecnego cmentarza.
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Inwestycje miejskie

Park & Ride przy ul. Dworcowej Chodnik przy ul. Modrzewskiego

Ul. Sikorskiego – przed budową parkingu         Ul. Sienkiewicza – przed budową chodnika

Ul. Słowackiego (inwestycja powiatowa dofinansowana przez miasto) Skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej z ul. Chopina po wyburzeniu pawilonu handlowego

Ciąg pieszo-rowerowy przy Dworcu PKPŚcieżka rowerowa przy ul. Przemysłowej    
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Zakończenie etapu składania propozycji do Budżetu  
Obywatelskiego 2020
Halina Baranowska

30 kwietnia 2019 r. zakończył się 
etap składania przez miesz-
kańców Pruszcza Gdańskiego 

propozycji zadań do Budżetu Obywatel-
skiego na rok 2020. W bieżącej edycji 
Budżetu Obywatelskiego wartość propo-
nowanych zadań nie mogła przekraczać 
150 000 zł.

W okresie od 1 do 30 kwietnia  br.  
mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego złożyli 
15 wniosków. Zgodnie z harmonogramem 
konsultacji, kolejnym krokiem jest proce-
dura wstępnej weryfikacji otrzymanych 
wniosków pod względem formalnym. 
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego na 
posiedzeniu w dniu 8 maja br., dokonała 
wstępnej oceny formalnej zgłoszonych 
projektów i skierowała je do właściwych 
merytorycznie komórek organizacyjnych 

Urzędu Miasta, w celu dokonania analizy 
wykonalności zgłoszonych zadań.

Lista zgłoszonych i zakwalifikowanych 
pod względem formalnym wniosków jest 
dostępna na stronie internetowej urzędu 
w zakładce „Mieszkaniec / Budżet Oby-

Nowy układ drogowy na wschodzie
Bartosz Gondek

Powiat Gdański i Miasto Pruszcz 
Gdański zakończyły I etap moder-
nizacji ulicy Słowackiego. 

W ramach I etapu przebudowano  
ul. Słowackiego od granicy miasta do  
ul. Broniewskiego.

– Kiedy ponad dekadę temu wraz z Bur-
mistrzem Januszem Wróblem stwarzaliśmy 
plan kompleksowej modernizacji układu 
drogowego tej części miasta, luksusem była 
tutaj droga z betonowych płyt. Większość 
nie miała odwodnienia a niektóre nawet 
kanalizacji – mówi Wicestarosta Powiatu 
Gdańskiego, Marian Cichon. - Dziś Prusz-

czanie dysponują nowoczesnym układem 
drogowym, z którego udało się przy okazji 
wyeliminować ruch ciężkich pojazdów.

- Największa miejska inwestycja ostat-
nich lat - budowa Obwodnicy Pruszcza 
Gdańskiego, oraz przeprowadzony przez 

Zarząd Dróg Woje-
wódzkich, remont 
ulic Powstańców 
Warszawy i Ko-
pernika, stworzyły 
zbiorczy układ ko-
munikacyjny, który 
wypełniły wyremon-
towane przez Powiat 
Gdański, przy udziale 
miasta, ulice Emilii 
Plater, Kochanow-
skiego, Obrońców 
Westerplatte – do-
daje Burmistrz Mia-
sta Pruszcz Gdański, 

Janusz Wróbel.  - Po remoncie większość 
dawnych dróg powiatowych przejęło w tym 
rejonie miasto, co znacznie uprościło za-
rządzanie.

Powiat Gdański planuje jeszcze prace 
przy kolejnym odcinku ulicy Słowackiego 
oraz remont ulicy Gałczyńskiego.

Zniknął butik
Bartosz Gondek

Zpółnocnej pierzei ulicy Chopina 
w Pruszczu Gdańskim, zniknął 
nie używany od dawna pawilon 

handlowy. 
Jego wyburzenie umożliwiło otwarcie 

przestrzeni pod planowany, nowy ciąg 
pieszo - jezdny pomiędzy ulicą Krótką  
a ul. Obrońców Poczty Polskiej. 

watelski / Budżet Obywatelski 2020 / Lista 
zgłoszonych wniosków”.

Opublikowanie propozycji listy zadań 
zweryfikowanych i zatwierdzonych przez 
Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego na-
stąpi zgodnie z harmonogramem  w I de-
kadzie lipca 2019 r.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
naszego miasta za udział w pierwszym 
etapie prac nad budżetem obywatelskim 
na rok 2020, w szczególności tym, którzy 
od kilku lat angażują się w prace nad jego 
tworzeniem i realizacją.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do 
udziału w dalszych etapach wspólnego two-
rzenia budżetu obywatelskiego na rok 2020, 
który stanowi ważny aspekt społeczny.

Burmistrz Janusz Wróbel i Wicestarosta Marian Cichon na ul. Słowackiego
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Mamy wicemistrza świata w taekwon-do
Dorota Mazur

Wdniach 22 – 28 kwietnia w nie-
mieckim Inzell odbyły się 
Mistrzostwa Świata w kate-

gorii seniorów i juniorów taekwon-do 
ITF. Zawody w Inzell zgromadziły 
zawodników z 64 państw.  

Polskę w tym gronie reprezentowa-
ło 61 zawodników oraz 4 trenerów, 2 
sędziów i kierownik ekipy. W składzie 
reprezentacji Polski znajdowało się aż 
trzech zawodników Sportowego Klubu 
Taekwon-do AN-DO z Pruszcza Gdań-
skiego, tj.: Przemysław Czerwiński w ka-
tegorii senior oraz juniorzy Krystian 
Kułakowski i Karol Keler.

Przemysław Czerwiński oraz Kry-
stian Kułakowski uzyskali powołanie 
na Mistrzostwa Świata w konkurencji 
walk indywidualnych natomiast Karol 
Keler dzięki swojej wszechstronności 
zasilił drużyny w technikach specjalnych 
i testach siły. Po zaciętych pojedynkach 

zarówno Przemysław Czerwiński, jak 
i Krystian Kułakowski musieli uznać 
wyższość przeciwników. Obaj znaleźli 

się poza strefą medalową. 
Natomiast Karol Keler 
wraz z drużyną w niesa-
mowitym występie zdobył 
srebrny medal i wicemi-
strzostwo świata.

W Mistrzostwach Świa-
ta w Inzell reprezentacja 
Polski zdobyła aż 29 me-
dali, w tym 6 złotych,  
11 srebrnych i 12 brązo-
wych, co przełożyło się na 
drugie miejsce w klasyfi-
kacji generalnej. Wyprze-
dziła nas tylko Argentyna.

Przed nami końcówka 
sezonu startowego i jesz-
cze najważniejsze imprezy 
krajowe Mistrzostwa Polski. 

Trzymamy kciuki za wspomnianą trój-
kę pruszczan.

Reprezentanci Pruszcza Gdańskiego na Mistrzostwach Świata 
w Inzell

Konkurs „Rodzinny Ogród Działkowy oraz Działka 
roku”, „Najpiękniejsza posesja, najpiękniejszy balkon 
Pruszcza Gdańskiego”
Anna Mrówka

Jak co roku w okresie wiosennym 
zachęcamy mieszkańców do wzięcia 
udziału w konkursie „Najpiękniejsza 

posesja, najpiękniejszy balkon Pruszcza 
Gdańskiego” a Prezesów Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych do zgłaszania 
swoich Ogrodów oraz użytkowników 
działek w konkursie „Rodzinny Ogród 
Działkowy oraz Działka roku”.

Konkurs „Najpiękniejsza 
posesja, najpiękniejszy balkon 
Pruszcza Gdańskiego” skierowa-
ny jest do indywidualnych osób 
będących właścicielami zago-
spodarowanych przydomowych 
posesji w domkach jednorodzin-
nych oraz balkonów w blokach. 
Celem konkursu jest również 
propagowanie działań proeko-
logicznych. Urządzanie i utrzy-
mywanie zadrzewień, zakrzewień 
a także terenów zielonych we 
własnym zakresie podnosi estetykę naj-
bliższego otoczenia i wpływa na wizerunek 
całego miasta. Komisja konkursowa bierze 
pod uwagę kompozycję zieleni, zawarte 
w niej elementy małej architektury, różno-

rodność nasadzeń krzewów i drzew oraz 
kolorystykę roślin.

Konkurs „Rodzinny Ogród Działko-
wy oraz Działka roku” przeznaczony jest 
dla wszystkich, którzy uprawiają swoje 
ogródki działkowe w Rodzinnych Ogro-
dach Działkowych na terenie Pruszcza 
Gdańskiego. Oceniane są zarówno dział-
ki rekreacyjne jak i owocowo  

– warzywne. Komisja konkursowa podczas 
oceny bierze pod uwagę zagospodarowa-
nie części produkcyjnej bądź rekreacyjnej 
w zależności od typu działki. Oceniany jest 
zarówno porządek i czystość na działce 

jak i stan altany. Brane pod uwagę jest 
również czy prawidłowo prowadzona jest 
pryzma kompostowa, a także racjonalne 
wykorzystanie terenu. Ważna jest rów-
nież prawidłowo prowadzona gospodarka 
odpadami. Komisja konkursowa zwraca 
również uwagę na stan i utrzymanie traw-
nika oraz na małą architekturę na działce 

tj. płotki, murki, pergole, oczka wodne 
czy domki i budki dla ptaków. Celem 

konkursu jest propagowanie działań 
proekologicznych oraz pozytywne 
kształtowanie postaw mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego. Urządzanie 

i utrzymywanie zadrzewień, zakrze-
wień oraz produkcja własnych ekolo-

gicznych produktów to przedsięwzięcia, 
dzięki którym mieszkańcy rozwijają i pro-
mują zasadę zrównoważonego rozwoju.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 58 775 99 31.

Termin przyjmowania zgłoszeń do 
obydwu konkursów upływa z dniem  
21 czerwca 2019 r. 

Regulaminy konkursów dostępne są na 
str: www.pruszcz.gdanski.pl
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Uroczyste przekazanie sztandarów 

103 rocznica urodzin Pani Michaliny Czyżewskiej 90 rocznica urodzin Pani Antoniny Duńko

K oło Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej oraz grupa rekonstrukcyjna Szwadron 
Kawalerii im.Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich ze Skowarcza otrzymali nowe sztandary.

103 urodziny Pani Michaliny Czyżewskiej
Janina Wilkos-Gad

Pani Michalina Czyżewska 1 maja 2019 r. obchodziła 103 
rocznicę swoich urodzin.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel oraz Prze-
wodnicząca Rady Miasta Małgorzata Czarnecka-Szafrańska wręczyli 
Pani Michalinie upominek, kwiaty oraz złożyli życzenia zdrowia, 
pomyślności oraz radości z każdego nadchodzącego dnia.

Pani Michalina cieszy się świetną formą i pomimo swoich lat nie bie-
rze żadnych lekarstw. Przy tym pięknie śpiewa, o czym mogli przekonać 
się wszyscy jej goście. Widząc tort, szanowna Jubilatka opowiedziała, 
jak ok. 60 lat temu sama chętnie piekła torty. Wspominając powiedziała: 
„Każda Polka ma jedną cukiernię w swoich dłoniach, drugą w sercu, 
a trzecią w głowie”. Synowie Pani Michaliny wspominając kulinarny 
kunszt swojej mamy dodali, że jej torty były nie tylko smaczne, ale 
także pięknie wyglądały i były niesamowicie aromatyczne.

Gratulujemy Pani Michalinie pięknej rocznicy i życzymy kolej-
nych równie udanych uroczystości oraz jeszcze wielu lat przeżytych 
w zdrowiu i pomyślności.

90 urodziny Pani Antoniny Duńko
Leszek Kłodnicki

Wdniu 9 maja 2019 r. gośćmi Pani Antoniny Duńko,  
która 3 maja 2019 r. obchodziła swoje 90 urodziny byli: 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel oraz 

Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Czarnecka-Szafrańska.
Pani Antonina w 2002 r. związała się z Pruszczem Gdańskim, a na 

Pomorze, do Gdańska przyjechała w 1949 r. z miejscowości Słopnice 
Limanowskie (woj. małopolskie), skąd pochodzi. W tym czasie wycho-
wała dwie córki i syna oraz doczekała się 8 wnuków i 11 prawnucząt. 
Nasza Jubilatka cieszy się dobrą formą oraz radością życia. Na co 
dzień Pani Antoninie dopisuje poczucie humoru, a dużo przyjemności 
dostarcza pieczenie ulubionego przez członków rodziny ciasta.

Z okazji tego doniosłego święta, włodarze miasta Pruszcz Gdański 
Szanownej Jubilatce wręczyli okolicznościowy upominek i kwiaty 
oraz złożyli życzenia wszelkiej pomyślności, a także wielu pięknych 
chwil spędzonych w atmosferze miłości i wsparcia.
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