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4 63 Budżet obywatelskiNagrody Burmistrza Scena letnia
Faktorii Kultury

Wakacje w pełni! Sierpień 
w Pruszczu Gdańskim to 
niezwykła Faktoria Kul-
tury. W ramach tego nie 

mające precedensu na Pomorzu wyda-
rzenia muzyczno - teatralne. Na scenie 
pojawią się w najbliższych tygodniach: 
Ray Wilson, Riverside, Edyta Geppert, 
Sweet Noise czy Happysad. Niezmien-
nie na deskach naszego amfiteatru, to 
co najlepsze w repertuarze, gra także 
w ramach Letniej Sceny, Teatr Wybrzeże.

Bardzo wakacyjnym, a zarazem ważnym, jak 
sądzę po pozytywnych reakcjach, tematem 
jest przygotowywanie się miasta, do stwo-
rzenia obszarów przyjaznych przyrodzie. 
Naturalne łąki na których rosną dzikie kwia-
ty, stanowią ostoję dla owadów i są jednym 
ze sposobów zapobiegania zwiększonej 
emisji CO2. Takie obszary pojawią się na 
razie głównie przy Rekonstrukcji Faktorii 
Rzymskiej. Wkrótce także w bardziej od-
dalonych fragmentach Parku Kulturowego,  
a z czasem w niektórych mniej eksponowa-
nych miejscach miasta. 

O tym, że coraz aktywniej włączamy się 
w aranżację otaczającej przestrzeni świadczą 
także projekty Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Pruszcz Gdański 2020. Wiele z 12 
wniosków, na które będziemy głosować do-
tyczy dosadzania drzew i krzewów, budowy 
budek lęgowych dla jerzyków, nowych mebli 
miejskich, czy elementów małej architektury. 
Wewnątrz tego numeru „Wieści” znajdą 
Państwo więcej informacji na temat Budżetu 
Obywatelskiego 2020. Gorąco namawiam do 
wzięcia udziału w głosowaniu. Tylko wtedy 
będzie to budżet prawdziwie obywatelski.

Prace modernizacyjne  
w placówkach oświatowych
Okres letniej przerwy wakacyjnej jest okazją do przeprowadzenia 
prac remontowych w budynkach oświatowych.

Faktoria Kultury, ekologia i budżet obywatelski, 
w ramach którego urządzamy miasto 
O wakacjach w mieście pisze Burmistrz Pruszcza Gdańskiego - Janusz Wróbel
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Miejskie zielone konkursy rozstrzygnięte!
Anna Mrówka

Zjawisko masowego skupiska gąsienic rusałki osetnika 
Marta Rauchfleisch

Pod koniec czerwca oraz na po-
czątku lipca komisja konkursowa, 
w skład której wchodzą Radni 
Rady Miasta Pruszcz Gdański 

oraz pracownicy Urzędu Miasta wyłoniła 
zwycięzców kolejnej edycji konkursów: 
Najpiękniejsza posesja, najpiękniejszy 
balkon Pruszcza Gdańskiego i Rodzinny 
Ogród Działkowy oraz Działka.
Uczestnicy konkursów zaprezentowali swoje 
działki, posesje i balkony. Wszyscy, którzy 
się zgłosili zostali docenieni za trud i pracę 
jaką codziennie wkładają, aby przestrzeń, 
o którą dbają wyglądała wyjątkowo. Poniżej 
przedstawiamy wyniki obydwu konkursów:

KONKURS NajPięKNiEjSza  
POSESja, NajPięKNiEjSzy  
baLKON PRUSzcza GD.
w kategorii balkon:

i miejsce: balkon  
przy ul. Podkomorzego 5D

Wyróżnienie: balkon w bloku  
przy ul. Cyprysowa 5c

w kategorii posesja przy bloku:
i miejsce: posesja  
przy ul. Podkomorzego 5 klatka D i E

w kategorii posesja  
przy domu jednorodzinnym:

i miejsce: posesja przy ul. Żeromskiego 9
i miejsce: posesja przy ul. Nad Radunią 22
Wyróżnienie: posesja  
przy ul. Królowej Jadwigi 4

KONKURS RODziNNy OGRóD  
DziałKOWy 2019 ORaz DziałKa 
w kategorii „Rodzinny Ogród  
Działkowy 2019”:

i miejsce: ROD Primowiec
ii miejsce: ROD im. J. Kochanowskiego
iii miejsce: ROD im. J.Kraszewskiego
Wyróżnienie: ROD Nad Radunią,  
ROD Cukrownik, ROD Wiosna.

w kategorii „Działka 2019” :
ROD Primowiec

i miejsce: działka nr 28 
ii miejsce: działka nr 59 
iii miejsce: działka nr 60 

ROD im. jana Kochanowskiego
i miejsce: działka nr 4 
ii miejsce: działka nr 126 
iii miejsce: działka nr 123 

ROD im. józefa Kraszewskiego
i miejsce: działka nr 277 
ii miejsce: działka nr 89 
iii miejsce: działka nr 174 

ROD Nad Radunią
i miejsce: działka nr 141
ii miejsce: działka nr 84 
iii miejsce: działka nr 107 

ROD cukrownik
i miejsce: działka nr 24 
ii miejsce: działka nr 62 
iii miejsce: działka nr 3 

ROD Wiosna
i miejsce: działka nr 22 
ii miejsce: działka nr 71 
iii miejsce: działka nr 4 

Gratulujemy wszystkim Uczestnikom! 
Wręczenie nagród odbędzie się podczas 
najbliższej sesji Rady Miasta Pruszcz Gd.,  
na którą laureaci konkursu zostaną zaproszeni.

W związku z licznymi sygnała-
mi od mieszkańców osiedla 
przy ul. Sportowej i Wcza-
sowej, których zaniepokoiły 

znaczne ilości ciemno ubarwionych gąsienic 
usytuowanych w rejonie zamieszkałych 
posesji ustalono, że przyczyną zaistniałej 
sytuacji jest trwające od maja br. zjawi-
sko masowego skupiska rusałki osetnika 
(Vanessa carudi).
Rusałka osetnik to długodystansowy motyl, 
przylatuje do Polski z południa Europy oraz 
Afryki. W naszym kraju spędza lato i jesień, 
średnio dwa czasami trzy pokolenia. Następ-
nie, jesienią migruje nad Morze Śródziemne.
Masowa liczba osobników dorosłych przekłada 
się na dużą ilość jaj jakie składa, a następnie 
gąsienic. Obecnie możemy obserwować młode 
gąsienice, które przemieszczają się w poszu-
kiwaniu pożywienia. Żywią się m.in. pokrzy-
wą, ostem czy ostrożniem. Skupiska rusałki 

osetnika nie są groźne dla człowieka, jednak, 
tak jak przy kontakcie z innymi gąsienicami 
posiadającymi szczecinki czy kolce należy 
zachować ostrożność, starać się nie dotykać 
ich bez odpowiedniego zabezpieczenia rąk.
Gąsienice stanowią łatwy oraz pożywny po-
karm dla ptaków i ssaków owadożernych. 
Część z nich stanie się łupem pasożytniczych 
błonkówek, które na ich ciele składają jaja. 
Należy pamiętać, że wkrótce gąsienice prze-
poczwarzą się w osobniki dorosłe, które są 
niezwykle pożyteczne. Żywiąc się nektarem 

kwiatów, zapylają wiele drzew i krzewów 
roślin ważnych dla człowieka z gospodar-
czego punktu widzenia (owoce, warzywa, 
rośliny ozdobne itp.). Im więcej motyli, tym 
bardziej obfite i dorodne plony. Warto więc 
przemyśleć kwestie pochopnego zwalczania 
tych owadów. Setki osobników przysiadają 
na kwiatach żywiąc się ich nektarem. Zaob-
serwowana sytuacja zdarza się raz na kilka 
lat. Zwykle ten motyl nie pojawia się w tak 
znaczącej ilości. Zdarzają się lata, kiedy jest 
on rzadko obserwowany. Być może na za-
istniałą sytuację ma wpływ utrzymująca się 
wysoka temperatura w miesiącach letnich 
w naszym kraju.
W przypadku niepokojących naszych 
mieszkańców zjawisk przyrody prosimy 
o kontakt z Referatem Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim,  
ul. Krótka 4, tel. 58 775-99-31, adres email:  
urzad@pruszcz-gdanski.pl
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Cyfrowa książka w zasięgu ręki
Janina Wilkos-Gad

Nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego rozdane
Leszek Kłodnicki

Pruszczański 
Bon Opiekuńczy 
Janina Wilkos-GadOd 1 lipca, specjalnie dla mi-

łośników książek, Powiatowa 
i Miejska biblioteka Publiczna 
w Pruszczu Gdanskim zapew-

nia dostęp do cyfrowych bibliotek NaSbi 
i OSbi!

W bibliotece czekają na chętnych kody 
dostępu do niemal 12 tysięcy pozycji. 
Dzięki otrzymanemu kodowi można przez 
cały miesiąc korzystać z dostępnych zaso-
bów online.
Co trzeba zrobić:
1. Zostać czytelnikiem naszej Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Prusz-
czu Gdańskim.
2. Poprosić o kod dostępu w wypożyczalni 
dla dorosłych oraz instrukcję do logowania 
i ... gotowe!!!!
Korzyści wynikające z użytkowania biblio-
tek cyfrowych NASBI i OSBI: 

• Globalny dostęp – korzystanie z zasobów 
biblioteki z każdego urządzenia z dostępem 
do Internetu, na całym świecie.
• Multiformat- e-booki, audiobooki i kursy 
video – można wybrać wygodny dla siebie 
format treści.

• Książki dla każdego – codziennie wzbo-
gacana oferta literatury specjalistycznej, 
popularnonaukowej oraz beletrystyki.
Uwaga!!! Ilość kodów ograniczona. Kto 
pierwszy, ten lepszy!

!!! W związku z planowaną ewidencją 
materiałów bibliotecznych w okresie od 
19.08.2019 r. do 15.11.2019 r. Biblioteka 
będzie nieczynna. Będzie można wypo-
życzyć przed planowanym skontrum do 
10 książek na kartę czytelnika. Kody na 
e-booki będą nadal udostępniane - więcej 
informacji na www.biblioteka-pruszcz.pl

W dniu 26 czerwca 2019 r. Rada 
Miasta Pruszcz Gdański jed-
nogłośnie przyjęła uchwałę 
w sprawie wprowadzenia 

świadczenia rodzinnego: "Pruszczański 
bon Opiekuńczy" dla rodzin z dziećmi 
w wieku do 3 lat. Uchwała wchodzi w życie 
z dniem 01 września 2019 roku i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Pomorskiego. 
Więcej szczegółów na temat świadczenia 
i warunków przystąpienia, otrzymają Państwo 
w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdański. Tel: 58 775 99 70 
/72, email: oswiata@pruszcz-gdanski.pl.

W dniu 26 czerwca 2019 r. pod-
czas Vii Sesji Rady Miasta 
burmistrz Pruszcza Gdań-
skiego janusz Wróbel oraz 

Wicemarszałek Województwa Pomor-
skiego Ryszard Świlski wręczyli nagrody 
najlepszym uczniom szkół podstawowych 
(na poziomie klas iV - Viii) oraz gimna-
zjalnych (na poziomie klasy iii).

Laureatów wyłoniono na podstawie informacji 
zawartych w formularzach zgłoszenia do Na-
grody Burmistrza, tj. średniej ocen klasyfikacji 
rocznej, oceny z zachowania, osiągnięć w da-
nym roku szkolnym (udział w konkursach) 
oraz w przypadku kl. VIII szkoły podstawowej 
i III gimnazjum wyników egzaminów.
Oto lista najlepszych uczniów w Prusz-
czu Gdańskim:

Szkoła Podstawowa
• Kai Jurski - uczeń kl. IV Zespołu Szkół Ogól-

nokształcących Nr 1;
• Liwia Gruszczyńska - uczennica kl. V Szkoły 

Podstawowej Nr 4;
• Alicja Ustaszewska - uczennica kl. VI Szkoły 

Podstawowej Nr 4;
• Alicja Szlejf - uczennica kl. VII Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1;
• Dominik Smater - uczeń kl. VIII Szkoły 

Podstawowej Nr 4.
Gimnazjum
• Bartłomiej Krawisz - uczeń kl. III gimnazjum 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1.
Podczas Sesji wyróżniono również nagroda-
mi młodych tancerzy z Klubu Sportowego 
„Akademia Tańca Smooth”.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratu-
lujemy osiągnięć, życząc jednocześnie dal-
szych sukcesów.
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Już jedenasty raz spotykamy się 
z publicznością w amfiteatrze Mię-
dzynarodowego bałtyckiego Parku 
Kulturowego Faktoria w ramach 

cyklu imprez Faktoria Kultury – jednego 
z ważniejszych wydarzeń kulturalnych 
w naszym regionie. jak co roku Pruszcz 
będzie gościł artystów wielkiego formatu. 
W tym roku rozpoczęliśmy od Kabaretonu. 
Na scenie zaprezentowały się najlepsze 
i najzdolniejsze kabarety młodego pokole-
nia: Chyba, Czesuaf oraz Zachodni. Imprezę 
poprowadził stand uper Marcin Zbigniew 
Wojciech. Licznie przybyła publiczność 
rozpoczęła sezon letni w niezwykłej at-
mosferze zabawy, a skwar i palące słońce 
mogące odstraszyć część widzów były ko-
lejnymi tematami błyskotliwych improwi-
zacji. Kolejne weekendy to, jak w latach 
poprzednich, sobotnie spektakle Teatru 
Wybrzeże, niedzielne Lekcje Niegrzecz-
ności dla dzieci oraz wieczorne spotkania 
z artystami na Scenie Muzycznej.
Scena Letnia Teatru Wybrzeże została 
otwarta spektaklem pt.: „Reset” w reżyserii 
Anny Gryszkówny. Opowieść o czterech 
kobietach, pełna niespodzianek, nieocze-
kiwanych zagadek, z zaskakującym zakoń-
czeniem. Wystąpiły Joannna Kreft-Baka, 
Ewa Jendrzejewska, Małgorzata Oracz, 
Anna Kociarz. Scenę Dziecięcą aktorzy 
Teatru Wybrzeże rozpoczęli Lekcją Nie-
grzeczności pt.: „Czarownica z szafy na 
szczotki”. Lekcję poprowadzili: Katarzyna 
Dałek, Małgorzata Oracz, Piotr Biedroń, 
Krzysztof Matuszewski i Katarzyna Wo-

łodźko.Początek sezonu 
na Scenie Muzycznej to 
spotkanie z hip hopem. 
Fani tego gatunku mu-
zyki mieli nie lada grat-
kę, bowiem wystąpili 
przed nimi Dwa Sławy 
oraz 52 Dębiec. Młodych 
słuchaczy rozgrzał przed 
koncertem początkujący 
muzyk hip hopowy ART.
Kolejny weekend Fak-
torii Kultury to premiera 
spektaklu pt.: „Niezwy-
ciężony” w reżyserii 
Jarosława Tumidajskie-
go. Niewinne spotkanie 
dwóch par obnaża oba 
związki ukazując ich 
najsłabsze punkty. Na scenie wystąpili: 
Dorota Androsz, Katarzyna Z. Michal-
ska, Piotr Chys, Piotr Łukawski. Na Sce-
nie Dziecięcej ponownie spotkaliśmy się 
z czarownicą. Tym razem była to „Cza-
rownica z ulicy Mouffetard”, czarownica 
która chciała być zawsze piękna i młoda. 
Wieczorem, na Scenie Muzycznej Janusz 
Radek poruszył słuchaczy i przeprowadził 
przez swoje ostatnie projekty muzyczne.
W sobotę 20. lipca powtórzony został 
spektakl „Niezwyciężony”. W niedzielę 
natomiast najmłodsi widzowie obejrzeli 
kolejną Lekcję Niegrzeczności - „Miłość 
Pani Ziemniakowej”. Wieczorem na scenie 
wystąpił Lao Che, zespół który w niebanal-
ny sposób połączył rock z folkiem, piosenką 

aktorską, electro, a nawet ele-
mentami słuchowiska.
W ostatni weekend lipca na 
Scenie Letniej Teatru Wybrzeże 
zobaczymy przewrotną kome-
dię satyryczną „Par paranoje”. 
W niedzielę prześledzimy z ak-
torami Teatru Wybrzeże nieła-
twą drogę odważnego Staszka 
i jego kompanów, którzy chcą 
ocalić „Zaczarowaną Kró-
lewnę”. Niedzielny wieczór 
uraduje miłośników muzyki 
rockowej i heavymetalowej. 
Na scenie wystąpi legendarna 
grupa Sweet Noise.
Sierpień rozpoczniemy „Rand-
ką z feministą” - romantyczną 
komedią, w której role sześciu 
bohaterów gra dwóch aktorów. 
W niedzielne popołudnie po-
znamy dalsze przygody Stasz-
ka i jego przyjaciół ratujących 
„Zaczarowaną Królewnę”. 
Wieczorem na scenie wystąpią 
dwie artystki. Maria O’Furia, 

wokalistka bluesowo-rockowa, lubiąca 
eksperymenty, na scenie wystąpi z zespo-
łem Purple Drive. Jako gwiazda wieczoru 
zaśpiewa Edyta Geppert. Jej recitale są 
okazją usłyszenia prawdziwych perełek pio-
senki literackiej. Z prostych, melodyjnych 
małych form słowno-muzycznych artystka 
wydobywa wielkie emocje.
W drugi weekend sierpnia zapraszamy 
na wieczór z duchami podczas „Sean-
su” w reżyserii Adama Orzechowskiego. 
W niedzielę dzieci poznają zakończenie 
opowieści o przygodach dzielnego Staszka 
i „Zaczarowanej Królewny”. Wieczorem 
jako pierwszy na scenie wystąpi zespół 
Krůk - muzyka sięgająca do tradycji na-
szych przodków za pomocą postrockowego 
instrumentarium, shoegaze’u i elementów 
ambientowej elektroniki. Następnie zagra 
Fisz Emade Tworzywo, jeden z najważ-
niejszych zespołów na polskim rynku fo-
nograficznym. Jako pierwsi na tak wysokim 
poziomie wprowadzili w polskim hip ho-
pie miękkie brzmienia i teksty nawiązując 
swego czasu do klimatów Native Tongues.
W ósmym tygodniu Faktorii Kultury obej-
rzymy jedną z najczęściej wystawianych 
sztuk Aleksandra Fredry „Damy i Huza-
ry” w reżyserii Adama Orzechowskiego. 
W niedzielne popołudnie dzieci poznają 
przygody „Koziołka Matołka”. Najwięcej 
emocji spodziewamy się jednak podczas 
koncertów. Ray Wilson podczas koncertu 
zaprezentuje solową twórczość oraz utwory 
które współtworzył na kultowym albumie 
grupy Genesis - “Calling All Stations” a tak-
że z zespołem Stiltskin. Riverside - polski 
zespół wykonujący muzykę z pogranicza 
rocka i metalu progresywnego. Powszech-
nie kategoryzowany jako przedstawiciel 
rocka lub metalu progresywnego kwartet 
w swej twórczości odwołuje się do takich 
stylów jak: rock alternatywny, indie rock, 

Kolejny sezon Faktorii Kultury rozpoczęty!
Monika Bieńkowska

Spektakl „Czarownica z szafy na szczotki”

Spektakl „Reset”
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Harmonogram Faktoria Kultury’19:

hard rock, post-rock, heavy metal, metal 
alternatywny oraz rock eksperymentalny.
Spektakl „Ruscy” to ostatnia sztu-
ka zaplanowana przez Teatr Wybrze-
że na wakacyjne sobotnie wieczory 
w Pruszczu Gdańskim. Jest to opowieść 

o Polakach, którzy nie z własnej woli 
zostali skazani na rozłąkę z krajem,  
a z powodu swojej tożsamości narodowej 
byli prześladowani. W ostatnią niedzielę 
Sceny Dziecięcej najmłodsi poznają ko-
lejną część przygód „Koziołka Matołka”.  

Na zakończenie Sceny Muzycznej Faktorii 
Kultury wystąpi Happysad, jeden z naj-
popularniejszych polskich zespołów, naj-
częściej określany jako mieszanka rocka 
alternatywnego, gitarowego.

sobota 27.07 21:00 Teatr Wybrzeże Par paranoje, reż. A. Orzechowski (bez ograniczeń wiekowych)

niedziela 28.07
14:00 Teatr Wybrzeże Zaczarowana królewna, cz. 1, opieka artystyczna M. Derlatka

20:00 SWEET NOISE

sobota 03.08 21:00 Teatr Wybrzeże Randka z feministą (A. Kociarz, M. Konopiński), reż. M. Derlatka 
(bez ograniczeń wiekowych)

niedziela 04.08
14:00 Teatr Wybrzeże Zaczarowana królewna, cz. 2, opieka artystyczna M. Derlatka

20:00 Maria O’furia, Edyta Geppert

sobota 10.08 21:00 Teatr Wybrzeże Seans, reż. A. Orzechowski (bez ograniczeń wiekowych)

niedziela 11.08
14:00 Teatr Wybrzeże Zaczarowana królewna, cz. 3, opieka artystyczna M. Derlatka

20:00 Krůk, Fisz Emade Tworzywo

sobota 17.08 21:00 Teatr Wybrzeże Damy i huzary, reż. A. Orzechowski (bez ograniczeń wiekowych)

niedziela 18.08
14:00 Teatr Wybrzeże Przygody Koziołka Matołka, cz. 1, opieka artystyczna M. Derlatka

20:00 Ray Wilson, Riverside

sobota 24.08 21:00 Teatr Wybrzeże Ruscy, reż. A. Orzechowski (bez ograniczeń wiekowych)

niedziela 25.08
14:00 Teatr Wybrzeże Przygody Koziołka Matołka, cz. 2, opieka artystyczna M. Derlatka

20:00 Happysad
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95 rocznica urodzin Pani Janiny Kulig 95 rocznica urodzin Pana Jana Przychodzień

95 lat Pani Janiny Kulig
Adam Moczulski

95 urodziny Pana Jana Przychodzień
Leszek Kłodnicki

8 lipca 2019 roku, 95 - tą rocznicę urodzin obchodziła 
mieszkanka Pruszcza Gdańskiego - Pani janina Kulig. 
W tym wyjątkowym dniu życzenia Szanownej jubilatce 
złożyli przedstawiciele władz miasta. burmistrz Prusz-

cza Gdańskiego janusz Wróbel oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta ireneusz czernecki wręczyli Pani janinie list 
gratulacyjny, upominek i kwiaty.  
Pani Janina to skarbnica wiedzy o Pruszczu Gdańskim. Należy 
do jednej z pierwszych rodzin, które w 1945 roku zostały zare-
jestrowane w ówczesnym Urzędzie Miasta. Podczas spotkania 
chętnie opowiadała o Pruszczu z tamtych czasów, m.in. o zabawie 
sylwestrowej kończącej rok 1945, która odbyła się w obecnym 
budynku Centrum Kultury i Sportu oraz drodze do kościoła 
w czasach kiedy nie było jeszcze ul. Grunwaldzkiej.
Pani Janino, życzymy Pani samych pięknych chwil oraz kolejnych 
wielu lat życia w zdrowiu i radości.

Pan jan Przychodzień urodził się 9 czerwca 1924 r.  
z racji 95-urodzin dostojnego jubilata w dniu 11 czerw-
ca 2019 r. odwiedzili: burmistrz Pruszcza Gdańskiego 
janusz Wróbel oraz Przewodnicząca Rady Miasta 

Małgorzata czarnecka-Szafrańska.
Pan Jan pochodzi z m. Zalesie woj. mazowieckie. Po zakończeniu 
II wojny światowej i odbyciu zasadniczej służby wojskowej był 
jednym z wielu, którzy z wojennych zniszczeń odbudowywali 
Warszawę. Następnie osiadł na ojcowiźnie, w Zalesiu, gdzie przez 
wiele lat zajmował się ogrodnictwem i uprawą jabłek. Doczekał 
się sześciu wnuczek i dwanaściorga prawnuków.
Włodarze miasta Pruszcz Gdański z okazji tego święta przekazali 
Jubilatowi wyrazy poważania i głębokiego szacunku. Następnie 
wręczyli okolicznościowy upominek i kwiaty oraz złożyli życzenia 
wszelkiej pomyślności, a także wielu pięknych chwil spędzonych 
w rodzinnej atmosferze miłości i wsparcia.

Budżet obywatelski - zagłosuj na projekt!
Janina Wilkos-Gad

W ramach przyszłorocznego 
budżetu obywatelskiego 
zrealizować będzie można 
projekty o łącznej warto-

ści 600 000 zł. W kwietniu mieszkańcy 
Pruszcza Gdańskiego zgłosili 15 propo-
zycji projektów. W uzgodnieniu z bur-
mistrzem Pruszcza Gdańskiego, Komisja 
ds. budżetu Obywatelskiego Rady Miasta 
Pruszcz Gdański zaopiniowała pozytywnie 
12 z nich.
Od 9 do 23 września każdy mieszkaniec Mia-
sta Pruszcz Gdański może ocenić projekty. 
Głos będzie można oddać internetowo, oso-
biście lub korespondencyjnie. Niebawem do 
rąk Pruszczan trafią broszury informacyjne 
zawierające szczegółowe opisy projektów. 
Tymczasem zachęcamy do zapoznania się 
z ich listą, a po szczegóły zapraszamy na 
www.pruszcz-gdanski.pl zakładka Miesz-
kaniec/ Budżet Obywatelski/ Budżet Oby-
watelski 2020
1. Zakup i montaż 400 budek lęgowych dla 
jerzyków na terenie miasta Pruszcz Gdański 
(6682611249). Orientacyjny koszt: 50 000 zł.

2. Modernizacja i doposażenie placu za-
baw zlokalizowanego przy skrzyżowaniu 
ulic Powstańców Warszawy i Słonecznej 
(3516611645). Orientacyjny koszt: 150 000 zł.
3. Wyposażenie placu zabaw przy ul. Be-
niowskiego/Fantazego w nowe elementy 
zabawowe (6168011898). Orientacyjny koszt: 
150 000 zł.
4. Uruchomienie sezonowej linii autobusowej 
Pruszcz Gd. – Sobieszewo (7117711898). 
Orientacyjny koszt: 60 000 zł.
5. Rozbudowa oświetlenia przy ulicy Wy-
czółkowskiego, a co za tym idzie poprawa 
bezpieczeństwa korzystających z tej drogi 
(7463911843). Orientacyjny koszt: 100 000 zł.
6. Zakup mebli miejskich (ławki, donice, 
leżaki, donice połączone z siedziskami itp.) 
(4234612589). Orientacyjny koszt: 150 000 zł.
7. Wyposażenie parku dla psów przy ulicy 
Chopina (4245212522). Orientacyjny koszt: 
50 000 zł.
8. Modernizacja chodników w parku przy 
skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i ul. Cho-
pina (4410212572). Orientacyjny koszt:  
150 000 zł.

9. Dosadzenie drzew, krzewów, bylin i kwia-
tów na terenie całego miasta (4455412550). 
Orientacyjny koszt: 150 000 zł.
10. Dostawienie ławek, koszy na śmieci, 
koszy na psie odchody oraz popielniczek na 
terenie całego miasta (4458612525). Orien-
tacyjny koszt: 150 000 zł.
11. Budowa systemu wczesnego ostrzegania 
przeciwpowodziowego poprzez zakup sond 
ultradźwiękowych mierzących poziom wód 
w zbiornikach retencyjnych i rzekach oraz 
zakup trzech deszczomierzy wraz z syste-
mem do zarządzania informującym służby 
miejskie oraz mieszkańców o zbliżającym się 
zagrożeniu (np. przez SMS) (4487512583). 
Orientacyjny koszt: 148 000 zł.
12. Zakup sześciu defibrylatorów AED, czyli 
zewnętrznych zautomatyzowanych urządzeń, 
które krok po kroku przeprowadzą Cię przez 
proces ratowania ludzkiego życia w sytuacji 
jego zagrożenia podając impuls elektryczny, 
wraz z pakietem szkoleń dla mieszkańców 
(szkół, zakładów pracy) (4532412553). Orien-
tacyjny koszt: 150 000 zł.
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90 rocznica urodzin Pani Bogumiły Załęskiej

90 urodziny Pani Bogumiły Załęskiej
Leszek Kłodnicki

Dzień 10 lipca 2019 r. jest dniem świętowania jubi-
leuszu 90 urodzin Pani bogumiły załęskiej, która 
urodziny obchodziła w dniu 4 lipca 2019 r. z tej 
okazji gośćmi jubilatki byli zastępca burmistrza 

ds. Społecznych jerzy Kulka oraz Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta ireneusz czernecki.
Pani Bogumiła od 1948 r. mieszka w Pruszczu Gdańskim,  
do którego przyjechała z Kraśnika. Od samego początku pobytu 
na Pomorzu swoje losy związała się z naszym miastem, gdzie 
pracowała między innymi w Cukrowni Pruszcz.
W tym czasie Pani Bogumiła wychowała czworo dzieci oraz 
doczekała się 5 wnuków, 9 prawnuków i 2 praprawnuków. Jubi-
latka cieszy się z opieki najbliższych oraz ceni sobie towarzystwo 
wieloletnich sąsiadów.
Z tejże okazji Jubilatka przyjęła od włodarzy miasta Pruszcz Gdań-
ski okolicznościowy upominek, kwiaty oraz życzenia wszelkiej 
pomyślności, a także wielu pięknych chwil spędzonych w radości, 
poczuciu miłości i wsparcia ze strony najbliższych.

Inwestycje miejskie

Ciąg pieszo-rowerowy przy Dworcu PKP Chodnik przy ul. Sienkiewicza

Ścieżka rowerowa przy ul. Przemysłowej Parking rowerowy na Park&Ride przy Dworcu PKP

Chodnik przy ul. Modrzewskiego Parking przy ul. Sikorskiego
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Jak otrzymać 
wsparcie

Kiedy złożyć 
wniosek

Gdzie złożyć 
wniosek

Należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata 
lub opiekun dziecka.

Wnioski online można składać już od 1 lipca przez portal 
Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia można 
złożyć tradycyjny, papierowy wniosek. Złożenie wniosku 
w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę we wrześniu.

W tych samych instytucjach, co przy ubieganiu się o 500+, 
czyli w urzędzie miasta lub gminy albo ośrodku po-
mocy społecznej lub innej jednostce właściwej dla 
miejsca zamieszkania rodzica.

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. 
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpo-
czynających rok szkolny. Rodziny otrzymają je bez względu na dochód. 
To pomoc dla 4,6 miliona uczniów.

Więcej informacji na: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Mieszkaniec MIASTA 
Pruszcz Gdański

Mieszkaniec GMINY 
Pruszcz Gdański  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (Cieplewo, ul. Długa 20a)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Pruszcz Gdański, ul. Niepodległości 9)

składa wniosek do

składa wniosek do


