
To były bardzo aktywne wakacje. Od 
końca czerwca w szkołach, których 
organem prowadzącym jest Mia-

sto Pruszcz Gdański, trwały intensywne 
remonty i modernizacje.
W ZSO nr 1 rozstrzygnięto przetarg 
na remont łazienek. Zakończono też prace 
przy pomieszczeniach dla uczniów dwóch 
pierwszych klas. W głównym budynku 
zespołu przy ulicy Niemcewicza, prze-
budowano wyjścia ze szkół sprawiając, 
że są one obecnie wygodniejsze i bez-
pieczniejsze.

W Szkole Podstawowej nr 2 wyre-
montowano boczną klatkę schodową 
i stołówkę, zakupiono komputery, a przy 
zespole przedszkolnym zrealizowano 
pierwszy etap budowy nowoczesnego 
placu zabaw. – Warto podkreślić, że w 
szkole pojawiły się także „Laboratoria 
Przyszłości” – mówi Zastępca Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego, Jerzy Kulka. – To 
nazwa programu, dzięki któremu zakupio-
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no sprzęt do sali informatycznej, w skład 
którego między innymi weszły: drukarka 
3D, wirtualne gogle, skaner i sprzęt foto-
graficzny, a także minikontrolery i roboty 
edukacyjne. 

W Szkole Podstawowej nr 3 wykonano 
ogrodzenie i wybudowano chodnik przy 
placu zabaw, zmodernizowane zostały: 
szatnia i dwie sale lekcyjne, a także maga-
zyn kuchni. Cała szkoła została wyposażo-
na w sieć internetową. Uruchomiono także 

nowoczesną serwerownię i nową centralę 
telefoniczną. Z punktu widzenia bezpie-
czeństwa uczniów bardzo istotna była 
rozbudowa szkolnego monitoringu, który 
powiększył się o osiem dodatkowych 
kamer. Zakończono prace przy nowym 
pomieszczeniu dla oddziałów przedszkol-
nych, kładzenie podłóg w dwóch salach 
lekcyjnych, zmodernizowano kotłownię, 
kuchnię i stołówkę oraz salę do nauki 
języków obcych.
W Szkole Podstawowej nr 4, w ramach 
wsparcia ze wspominanego już programu 
„Laboratoria Przyszłości”, uruchomiona 
została w pełni wyposażona sala kompu-
terowa i pracownia kuchenna. Środki na 
remont pomieszczeń pochodziły z budżetu 
miasta, z projektu sfinansowano komplek-
sowe wyposażenie placówek. Także tutaj 
pojawiły się trzy drukarki 3D. Oprócz sal 
wyremontowano także pion toalet, szkolny 
hol i gabinet logopedyczny.

Bartosz Gondek
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wodnicząca Rady Miasta Pruszcz Gdański, 
Małgorzata Czarnecka-Szafrańska, wrę-
czyli stypendia za wyniki w nauce, osią-
gnięcia sportowe i osiągnięcia artystyczne 
uzyskane w roku szkolnym 2021/2022.  
Nagrodzeni zostali uczniowie ze szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów!     (red.)

Powrót Referatu Spraw Obywatelskich 
do głównego budynku Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański i nowa organizacja 

ruchu przy urzędzie, to dwie ważne zmiany, 
które powinny zainteresować osoby zała-
twiające tutaj sprawy.
W ostatnich dniach sierpnia korektom 
poddano organizację ruchu drogowego w 
rejonie parkingu Urzędu Miasta w Prusz-
czu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 
20. Główną zmianą jest wprowadzenie 
ruchu jednokierunkowego wzdłuż bu-
dynku Urzędu Miasta (od strony Kanału 
Raduni). Ponadto od pierwszego września 
uruchomiono rotacyjny parking w rejonie 
wskazanego odcinka drogi, pozwalający 
na postój tylko do 1 godziny. Dzięki tej 
zmianie zdecydowanie łatwiej będzie 

W ramach Pruszczańskiego Progra-
mu Wsparcia Edukacji Uzdol-
nionych Dzieci i Młodzieży 

wyróżniono 127 stypendystów. Wręczono 
ponad 30 wyróżnień i 5 dodatkowych wy-
różnień za wybitne osiągnięcia w nauce.
Tuż po pierwszym dzwonku, 1 września, w 
amfiteatrze na Faktorii, Burmistrz Miasta 
Pruszcz Gdański, Janusz Wróbel i Prze-

Inaczej wokół urzędu i powrót Referatu 
Spraw Obywatelskich

Stypendia w amfiteatrze 

zaparkować i załatwić sprawę w urzędzie.
Warto pamiętać, że parking godzinowy 
i odcinek ruchu jednokierunkowego, 
jest nadzorowany przez system monito-
ringu miejskiego umożliwiający pełną 
identyfikację naruszeń przepisów ruchu 
drogowego i ich sprawców, między inny-
mi w zakresie: postoju ponad 1 godzinę, 
parkowania w miejscach niedozwolonych, 
jazdy pod prąd.
Jak wspominaliśmy to nie koniec zmian. 
Od poniedziałku, 5 września, działający 
przez kilka miesięcy w Domu Wiede-
manna, przy ulicy Krótkiej 6,  Referat 
Spraw Obywatelskich został z powro-
tem przeniesiony do głównego budynku 
Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim 
przy ul.Grunwaldzkiej 20. Przypomnijmy 

- Referat Spraw Obywatelskich zajmuje się 
m.in. wydawaniem dowodów osobistych, 
meldunkami, działalnością gospodarczą. 
Obsługa petentów odbywa się na parterze 
w godzinach pracy urzędu tj. w poniedział-
ki w godz. 9:00-17:00, od wtorku do piątku 
w godz. 7:30-15:30.

(red.)



 3Wieœci PRUSZCZA · 2022

Ballady, romanse i miłość redaktora

Ballady, romanse, a wcześniej dzien-
nikarska opowieść o dawnej mi-
łości, prowadzona przez znanego 

redaktora. Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna ani na chwilę nie zwolniła tempa.
Zacznijmy od koordynowanego przez Po-
wiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną, 
Narodowego Czytania w Pruszczu Gdań-
skim. W tym roku prezentowane były wy-
brane utwory ,,Ballad i romansów” Adama 
Mickiewicza. Czytali pracownicy biblio-
teki, chętni czytelnicy oraz członkowie 
działających w bibliotece Dyskusyjnych 
Klubów Książki. To jednak nie wszystko. 
Czytanie w Pruszczu Gdańskim rozpoczął 
koncert muzyczny w wykonaniu: Beaty 
Makowskiej oraz Grzegorza Borsuka, 
a zakończyła gra miejska.
„Narodowe Czytanie” to akcja społeczna, 
prowadzona corocznie we wrześniu pod 
patronatem Prezydenta RP, propagująca 
znajomość literatury narodowej. Czyta-
nie zostało nazwane „narodowym”, aby 
podkreślić jego powszechny i egalitarny 
charakter. Podstawowym celem przedsię-
wzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, 
zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości 
o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia 

wspólnej tożsamości. Narodowe Czyta-
nie zapoczątkował prezydent Bronisław 
Komorowski w 2012 r. od czytania frag-
mentów Pana Tadeusza. Trzy dni przed Na-
rodowym Czytaniem, w środowy wieczór, 
z okazji kolejnej, już czterdziestej drugiej 
rocznicy podpisania Porozumień Sierpnio-
wych, w zabytkowej siedzibie Powiatowej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej, odbyło 
się spotkanie autorskie ze stoczniowcem, 
dziennikarzem, opozycjonistą, Wawrzyń-
cem Rozenbergiem, który opowiadał 
o swoim ,,romansie” ze Stocznią Północną. 
Historię tego wieloletniego związku opisał 
wcześniej w książce ,,Stocznia Północna 
kochanka moja”. Jego przygoda ze Stocz-
nią Północną, wcale nie była krótka, bo 
trwała prawie 30 lat. Późniejszy dzienni-
karz, jak sam mówił podczas spotkania, 
kochał swoją pracę. Stąd też zwrot w tytule 
,,kochanka”, a czasy, jak opowiadał boha-
ter spotkania, nie były łatwe.
W okresie PRL zakład został zmilitary-
zowany i produkowano w nim okręty 
na potrzeby Układu Warszawskiego. 
14 grudnia 1970 r. w Stoczni Gdańskiej 
wybuchł strajk wywołany ogłoszonymi 
podwyżkami na artykuły pierwszej po-
trzeby, zwłaszcza na żywność. To z kolei 
zaowocowało falą strajków i manifestacji 
ulicznych, w których Rozenberg brał 
aktywny udział. Od marca 1981 r. był 
członkiem NSZZ „Solidarność” w Stoczni 
Północnej w Gdańsku. Po wprowadzeniu 
stanu wojennego uczestniczył w strajku 
na terenie stoczni. Po zakończeniu w ra-
mach represji i szykan został zwolniony 
z pracy, a następnie powołany do wojska. 
Musiał się ukrywać, gdyż za odmowę 
służby wojskowej poszukiwano go listem 
gończym. Mimo iż tematyka spotkania nie 
była łatwa, na sali, co chwila słychać było 
gromkie śmiechy i oklaski. Było tak dzięki 
temu, że Wawrzyniec Rozenberg to wspa-
niały gawędziarz, obdarzony niezwykle 
dużym poczuciem humoru.
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Tajemnice Domu Wiedemanna

Oddany do użytku w 2019 roku, re-
prezentacyjny Dom Wiedemanna, 
przy ulicy Krótkiej 6, wpisał się 

swoją konwencją w codzienność naszego 
miasta. Cały czas ma jednak swoje tajem-
nice.
Wybudowany na przełomie XVIII i XIX 
wieku dwór z rzadkim na Pomorzu pod-
cieniem wgłębnym (znane są tylko trzy 
zachowane do dziś budynki o podobnej 
konstrukcji), był świadkiem przemarszu 
przez Pruszcz Gdański Wielkiej Armii. 
Mieszkał w nim przez kilkadziesiąt lat 
lekarz i społecznik Hermann Wiedemann, 
postać wybitna, inicjator między innymi 
wytyczenia obecnego układu urbani-
stycznego Pruszcza Gdańskiego, inicjator 
budowy Cukrowni „Pruszcz” i miejskiego 
szpitala. Animator ruchu na rzecz rozwoju 
miejscowości. Po śmierci Wiedemanna i 
opuszczeniu Pruszcza Gdańskiego przez 
jego rodzinę, od 1905 roku budynek 
pełnił wiele funkcji publicznych. Był 
szkołą, punktem usługowym, budyn-
kiem komunalnym. W ostatnich latach 
przed remontem, który zaczął się w 

2017 r., mieszkało w nim siedem rodzin. 
Kto i kiedy wybudował Dom Wiedeman-
na? Czy wcześniej ta część miasta była już 
zamieszkała? Kim byli właściciele dworu, 
którzy sprzedali go dr Wiedemannowi? 
A także, co mieściło się tutaj po odejściu 
rodziny lekarza? Te i inne kwestie, były 
przedmiotem wykładu, zorganizowanego 
w Domu Wiedemanna, który połączony 
został z bliższym poznaniem związanych 
z nim artefaktów. Na spotkaniu obecni 
byli także rekonstruktorzy w mundurach 
wojskowych z przełomu XVIII i XIX 
wieku, czyli z okresu, kiedy budowano 
podcieniowy dwór przy ul. Krótkiej 6.

Wykład nie był z pewnością ostatnim, jaki 
odbędzie się w Domu Wiedemanna w tym 
roku, o czym poinformujemy w stosow-
nym czasie.

Po sezonie wakacyjnym 2022 po-
zostały nam jedynie wspomnienia. 
Tym bardziej warto przypomnieć 

sobie zdjęcia na których widać, jakim po-
wodzeniem cieszyła się podczas gorących 
dni lipca i sierpnia, nasza miejska plaża 
przy rzece Raduni.
Pamiętajmy, że do kolejnego sezonu kąpie-
lowego 2023, zostało już tylko dziewięć 
miesięcy!

Gorące lato
na miejskiej plaży
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Po pandemii – świetny sezon 

Kolejny, XIV sezon Faktorii Kultury 
przeszedł do historii. Po dwóch 
latach pandemii, w tym sezonie, 

w końcu bez obostrzeń, pruszczański am-
fiteatr wprost „pękał w szwach”.
Mimo często zmiennej pogody, nasza 
wspaniała widownia nie zawiodła ani 
na moment, bawiąc się świetnie podczas 
spektakli Teatru Wybrzeże, koncertów 
oraz niedzielnych przedstawień dla dzieci. 
Tego lata na deskach pruszczańskiego 

amfiteatru publiczność zobaczyła na-
stępujące spektakle: Niezwyciężony, 
Inteligenci, Emigrantki, Tajemnicza Irma 
VEP, Awantura w Chioggi, Kim jest pan 
Schmitt? Swego rodzaju fenomenem 
stało się niedzielne popołudnie, kiedy 
na scenie Faktorii Kultury odgrywano 
przedstawienia dla dzieci. Całe rodziny 
tłumnie odwiedzały Park Kulturowy 
i Amfiteatr, gdzie aktorzy Teatru Wybrze-
że wcielali się w bajkowe postacie grając 

dla najmłodszych mieszkańców Pruszcza 
Gdańskiego: Szelmostwa Lisa Witalisa, 
Przygody Koziołka Matołka cz.1, Przygo-
dy Koziołka Matołka cz.2, Zaczarowaną 
Królewnę cz.1, Zaczarowaną Królewnę 
cz.2, Zaczarowaną Królewnę cz.3.
Spektakle Sceny Letniej Teatru Wybrzeże 
oraz Letniej Sceny Dziecięcej obejrzało, 
rekordowe, 16 000 widzów! 
Ogromnym sukcesem były również kon-
certy. Tegoroczną scenę muzyczną w stru-
gach ulewnego deszczu zainaugurowała 
Roxie Węgiel. W kolejne piątkowe wie-
czory wystąpili: Kaśka Sochacka, Alicja 
Majewska, Raz Dwa Trzy, Sztywny Pal 
Azji, Kacperczyk, Król, Voo Voo oraz 
Riverside. Tak oczarowanej i świetnie ba-
wiącej się publiczności Pruszcz nie widział 
już dawno. W tym roku koncerty obejrzało 
i wysłuchało blisko 12 000 widzów. 
Był to absolutnie rekordowy sezon. Dzię-
kujemy tysiącom widzów, którzy odwie-
dzili Amfitetr Faktorii Kultury w Pruszczu 
Gdańskim i czekamy na spotkanie za rok, 
podczas jubileuszowego XV sezonu!

Piotr Pułkowski
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10 lat niezwykłej współpracy 

We wrześniu, kolejny raz, odwiedzi-
li nas nasi partnerzy z miasta Ho-
fheim am Taunus w Niemczech. 

Przy okazji tegorocznej wizyty, obchodzi-
liśmy 10-tą rocznicę naszej współpracy, na 
którą przybyli także goście z francuskiego 
miasta Chinon. Dziesięciolecie będzie od 
teraz przypominać tablica podarowana 
nam przez mieszkańców Hofheim, która 
stanęła przy alei ks. Józefa Waląga.
Nasi goście zwiedzili Żuławy, Pelplin, 
zgłębili tajemnice Domu Wiedemanna, 
wzięli też udział w Balu Seniora. Za nami 
tydzień pełen wymiany doświadczeń i no-
wych inspiracji.

Bartosz Gondek

Miasto Pruszcz Gdański zakoń-
czyło dwie inwestycje dro-
gowe. Mowa o sięgaczu przy 

ulicy Skalskiego i budowie ulicy Różanej. 
Trwa modernizacja kanalizacji deszczowej 
przy ulicy Cichej.
– Różaną, czyli jedną z najkrótszych 
ulic w naszym mieście, zbudowaliśmy 
od początku, łącznie z podbudową i ka-
nalizacją deszczową – mówi Burmistrz 
Miasta Pruszcz Gdański, Janusz Wróbel. 
– Powstał tutaj także chodnik.
Zupełnie nowy jest sięgacz na ulicy 
Skalskiego.
Zakończono także prace przy kanalizacji 
deszczowej na ulicy Cichej, które były 
wspólnym zadaniem miasta i dewelopera. 

Bartosz Gondek

Piękna Różana 
i nowy sięgacz

Budżet obywatelski na 2023 rok 
- wyniki

Znamy wyniki tegorocznego gło-
sowania. Szczegóły znajdują się 
na stronie: bo.pruszcz-gdanski.pl.

W tym roku zagłosować można było 
na 5, spośród 20 zgłoszonych pro-
jektów. W głosowaniu wzięły udział 
1771 osoby, z czego 12 osób zdecy-
dowało się na głosowanie w formie 
papierowej. Pozostałe osoby zagłoso-
wały online, na dedykowanej stronie: 
bo.pruszcz-gdanski.pl.
Tym razem, mieszkańcy Pruszcza Gdań-
skiego postawili na ekologię i miejsca 
do zabawy z elementami nauki dla naj-
młodszych.

Które projekty wygrały?
1. Linarium. Budowa miejsca otwartej 
strefy aktywności.
2. Więcej drzew w Pruszczu Gdańskim.
3. Doświadczalny Park w Pruszczu 
Gdańskim.
4. Ogród deszczowy w mieście Pruszcz 
Gdański.
Wskazane w głosowaniu projekty, 
zostaną wpisane do realizacji w przy-
szłorocznym budżecie Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy 
wzięli udział w głosowaniu!
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Sprostowanie
Sprostowanie danych zawartych w Broszurze z informacjami dla seniora (str. 12).
Informujemy, że w wydanej w lipcu 2022 r. Broszurze z informacjami dla seniora znalazły się błędne dane dotyczące Koła Polskiego 
Związku Niewidomych w Pruszczu Gdańskim. Poprawne dane powinny brzmieć:

KOŁO POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH W PRUSZCZU GDAŃSKIM 
724 888 839
ul. Kossaka 13, 
83-000 Pruszcz Gdański 
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niewidomych i słabowidzących z powiatu gdańskiego z zakresu: orientacji przestrzennej, 
samoobsługi i czynności dnia codziennego, nauki pisma punktowego oraz integracji społecznej.

Dyskusyjny Klub 
Książki dla klas 1-3

W imieniu zespołu Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Pruszczu 

Gdańskim zapraszamy na spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla klas 1-3.
Udział w spotkaniach DKK jest to oka-
zja, by nie tylko przeczytać wybraną 
książkę, ale także porozmawiać o niej 
z kolegami. Znajdzie się także czas na 
zabawę oraz prace plastyczne.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 
w poniedziałek 3 października 2022 
r. o godz. 16:00 w Wypożyczalni dla 
dzieci i młodzieży, w siedzibie Bi-
blioteki, przy ul. Wojska Polskiego 34.

Szczegółowych informacji udziela:
Joanna Łabasiewicz,
tel. 58 682 34 79,
joanna.labasiewicz@biblioteka-pruszcz.pl

Festiwal Książki Dziecięcej w Pruszczu Gdańskim

Wszystko, co dobre, szybko się 
kończy. Tak i końca dobiegł 
Festiwal Książki Dziecięcej 

organizowany przez Powiatową i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Pruszczu Gdańskim. 
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz 
Wróbel. W tym roku impreza trwała, aż 
cztery dni i łącznie wzięło w niej udział 
431 osób.
Pierwszy dzień Festiwalu Książki Dzie-
cięcej rozpoczął się od wręczenia nagród 
przedszkolakom pruszczańskich przed-
szkoli, które brały udział w konkursie 
recytatorskim na ,,Mój ulubiony wiersz”. 
Nagrodzone grupy przedszkolne otrzymały 
pakiet nagród: gry planszowe oraz książki, 
z których będą korzystać w przedszkolu. 
Oprócz tego każde dziecko dostało upomi-
nek. Tegorocznymi zwycięzcami została 
grupa „Lisków” z Oddziałów Przedszkol-
nych w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Po zaprezen-
towaniu przez laureatów swojego wiersza, 
na dzieci czekała zabawa z teatrem Qfer. 
Kolejnego dnia przybyli pisarka i ilustra-
torka Edyta Zarębska oraz muzyk i anima-
tor Robert Zarębski. Goście biblioteki za-
chęcali dzieci do spełniania swoich marzeń 
oraz włączali do wspólnej zabawy. Dzieci 
rozwiązywały zagadki, ćwiczyły umiejęt-
ności aktorskie. Spotkaniu towarzyszyły 
liczne wybuchy śmiechu oraz zabawa przy 
pięknej, akordeonowej muzyce.
Trzeciego dnia Festiwalu Książki Dzie-
cięcej dzieci spotkały się z pisarzem Ja-
kubem Skworzem oraz bawiły z magikiem 
i animatorką na Faktorii. Pisarz Jakub 
Skworz przedstawił uczniom fascynującą 
historię o młodości Marii Skłodowskiej-
-Curie. Słynna uczona jest bohaterką 
książki Skworza pt. „Mania Skłodowska”. 
Opowieść bardzo zainteresowała dzieci, 

były zasłuchane, chętnie odpowiadały na 
pytania. Ogromne zaangażowanie i emocje 
wzbudziły eksperymenty towarzyszące 
spotkaniu.
Ostatniego, czwartego dnia, pruszczańska 
książnica gościła w swoich progach pisarkę 
Joannę Olech oraz dr Elżbietę Zubrzycką, 
autorkę wielu książek dla dzieci i doro-
słych. Joanna Olech pytała dzieci: Czy 
istnieje szkoła dla pisarzy? Ile trzeba mieć 
lat, żeby zostać pisarzem? Czy pisarz może 
robić błędy? Jaki rekord świata pobiła 
Astrid Lindgren? Ponieważ odpowiedzi 
były różne, pisarka pomogła dzieciom 
wybrać te najtrafniejsze. Opowiedziała 
również, w jaki sposób została autorką, 
czyli jak powstała jej pierwsza książka 
pt. „Dynastia Miziołków”. Niewątpliwą 
atrakcją spotkania były zabawy, zagadki, 
quiz i konkursy z wiedzy o twórczości 
Joanny Olech.

Dr Elżbieta Zubrzycka podczas warszta-
tów dla dzieci i młodzieży dyskutowała 
o wartościach, jakimi warto kierować 
się w życiu. Inspiracją do dyskusji była 
książka „Chcę mieć przyjaciela. O dziew-
czynce, która chciała zaprzyjaźnić się 
z krokodylem”. Grupy starsze dyskutowały 
o godności człowieka i poczuciu własnej 
wartości. Inspirację stanowiła książka „Nie 
poddawaj się!”. Młodzież rozmawiała 
o talentach. Poruszony został również 
problem przemocy w szkole, unikania jej 
i reagowania na krzywdę innych.
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