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Początek roku obf itował w wiele nowości 
Janusz Wróbel

7 Weekend za pół ceny 10 Program Rodzina 500+

Za nami bardzo intensywny początek 
2016 roku. Po pierwszych trzech 
miesiącach widać, że dla Pruszcza 

Gdańskiego to będzie dobry rok. Czeka nas 
wiele intensywnych i pozytywnych zmian. 
Tak infrastrukturalnych, jak i – przede 
wszystkim – społecznych.

Znamy założenia kolejnej edycji Budżetu 
Obywatelskiego 2017. Ruszają  konsultacje 
społeczne, które potrwają od 1 kwietnia do 
26 września 2016 r. W tym roku na realizację 
projektów przeznaczonych zostanie 600 tysię-
cy złotych z 3,2 mln złotych. Priorytetowym 
jest dla nas wykonanie dwóch największych 
projektów Budżetu Obywatelskiego 2015, 
czyli budowy kina oraz odkrytego basenu 
przy CKiS. Na te inwestycje zaplanowano 
kwotę w wysokości 2,6 mln złotych. Zgodnie 
z wcześniejszymi zapowiedziami, w myśl 
uwag wielu Pruszczan, z realizacji budżetu 
wyłączone zostaną budynki przeznaczone na 
działalność oświatową, obiekty należące do 
miasta, w których prowadzona jest działalność 
komercyjna, a także projekty polegające na 
wykonaniu wyłącznie dokumentacji tech-
nicznej.

Kolejne ważne wyzwanie to z pewnością 
wdrożenie w mieście programu 500+, który 
będzie realizowany w Pruszczu Gdańskim 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Rozwijamy program przedszkoli za złotówkę. 
Oznacza to, że rodzice stale zamieszkujący 
na terenie Pruszcza Gdańskiego, będą płacili 
symboliczną złotówkę za każdą dodatkową 
godzinę powyżej pięciu godzin.

Już wkrótce startujemy także z budową 
żłobka na Osiedlu Bursztynowym. Na jego 

budowę udało nam się pozyskać środki w wy-
sokości 2 mln 200 tysięcy złotych z programu 
„Maluch”.

Ważnym społecznie wydarzeniem jest po-
wstanie pruszczańskiej  Rady Seniora. Z roku 
na rok przybywa nam Pruszczan zaliczających 
się do tej właśnie grupy wiekowej. Seniorzy 

są dziś także jedną z najaktywniejszych grup, 
działających na gruncie społeczno-towarzy-
skim, a także zawodowym. Praca z seniora-
mi to dla mnie zawsze wielka przyjemność. 
Dlatego tym bardziej cieszę się, że obecnie 
będą oni jeszcze silniej współuczestniczyć 
w rozwoju naszego miasta. Rada Seniora bę-
dzie opiniować projekty uchwał, dotyczących 
tej grupy wiekowej i animować działania na 
jej korzyść. 

Kolejna ważna informacja, którą chciałbym 
się podzielić z Mieszkańcami Pruszcza Gdań-
skiego, to kształt tegorocznej, odmienionej 
Sceny Letniej. Muszę przyznać, że były to 
chyba najtrudniejsze rozmowy, jakie w całej 

historii Sceny Letniej dane mi było prowa-
dzić z Dyrektorem Adamem Orzechowskim 
i Zarządem Województwa. Efekt – repertuar 
zostanie poszerzony o dwie premiery i kilka 
nowych przedstawień, które będą grane pierw-
szy raz w Pruszczu.W tym roku na Faktorii 
zobaczymy osiem spektakli dla dorosłych 
i dziesięć dla dzieci. 

Udało nam się także utrzymać dotychcza-
sowe stawki za wodę. Miasto dofinansuje 
również funkcjonowanie pruszczańskiej filii 
Biblioteki Pedagogicznej. W tym roku na po-
krycie części kosztów czynszu wyasygnujemy 
22 tysiące złotych.

Kolejnym istotnym wydarzeniem w tego-
rocznej historii Pruszcza Gdańskiego, będzie 
z pewnością remont wieży XIV-wiecznego 
kościoła przy ul. Wojska Polskiego. Radni 
zatwierdzili przekazanie na remont dla Parafii 
Podwyższenia Krzyża Św. dotacji w wyso-
kości 300 tysięcy złotych. Wkład finansowy 
z miasta uzupełni środki pieniężne pozyskane 
przez parafię w ramach dotacji z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. To będzie z pewnością najważ-
niejszy remont zabytkowej budowli, na który 
czekała od wielu lat. 

Radosnych wiadomości jest znacznie 
więcej. Mimo że od dawna korzystamy 
z obwodnicy Pruszcza Gdańskiego, udało 
nam się pozyskać od Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego kolejne 3,2 mln złotych 
na dofinansowanie jej budowy. To spory za-
strzyk finansowy dla kasy miasta. Udało się 
także, dzięki oszczędnościom przetargowym, 
zmniejszyć koszt remontu skrzyżowania ulicy 
Grunwaldzkiej i Raciborskiego. 

cd. na str. 3

5 Remont skrzyżowania 
Grunwaldzkiej z Raciborskiego
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L.p. Imię i nazwisko Marzec Kwiecień Maj 

1. Mariusz Badziąg 1 marca 1 kwietnia 2 maja

2. Adam Bodo 3 marca 4 kwietnia 5 maja

3. Magdalena Braun-Moskwa 4 marca 5 kwietnia 6 maja

4. Bartłomiej Chrząszcz 7 marca 7 kwietnia 9 maja

5. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 3 marca 6 i 27 kwietnia 4 maja

6. Ireneusz Czernecki 9 i 23 marca 13 kwietnia 11 i 25 maja

7. Grzegorz Gnaciński 8 marca 8 kwietnia 10 maja

8. Piotr Kaliński 10 marca 11 kwietnia 16 maja

9. Marek Kamola 11 marca 12 kwietnia 17 maja

10. Jerzy Kłys 14 marca 14 kwietnia 19 maja

11. Marek Krawyciński 16 marca 20 kwietnia 18 maja

12. Witold Kulik 15 marca 15 kwietnia 20 maja

13. Hubert Lewandowski 17 marca 18 kwietnia 23 maja

14. Krzysztof Lisowski 18 marca 19 kwietnia 24 maja

15. Marcin Nowakowski 21 marca 21 kwietnia 25 maja

16. Danuta Olech 22 marca 22 kwietnia 27 maja

17. Leszek Parzymies 24 marca 25 kwietnia 27 maja

18. Joanna Rojek-Rybak 25 marca 26 kwietnia 30 maja

19. Jan Sabała 29 marca 27 kwietnia 30 maja

20. Andrzej Ślusarczyk 30 marca 28 kwietnia 31 maja

21. Szymon Zander 31 marca 29 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.

Wykaz uchwał
VII kadencji Rady Miasta

u

XIV zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz Gdański 
z dnia 22 grudnia 2015 r. 
1. XIV/114/2015
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 
lata 2015 – 2029.
2. XIV/115/2015
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miej-
skiej Pruszcz Gdański na rok 2015.
3. XIV/116/2015
Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański na lata 2016 – 2029.
4. XIV/117/2015
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, sposo-
bu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania 
na raty spłaty należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 
Miejskiej Pruszcz Gdański i jednostkom podle-
głym, warunków dopuszczalności pomocy pu-
blicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów  
i osób uprawnionych do udzielania ulg.
5. XIV/118/2015
Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego do zawarcia umowy partner-
skiej oraz złożenia wniosku aplikacyjnego o dofi-
nansowanie realizacji zadania pod nazwą „Pruszcz 
Gdański mieszczański – Muzeum Historii Miasta” 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014 – 2020.
6. XIV/119/2015
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwią-
zywania Problemów Społecznych Miasta Pruszcz 
Gdański na lata 2016 – 2022.
7. XIV/120/2015
Uchwała w sprawie zawarcia porozumień 
międzygminnych dotyczących kierowa-
nia mieszkańców: Gminy Kolbudy, Gminy 
Pruszcz Gdański oraz Gminy Pszczółki do 
środowiskowego domu samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonego na 
terenie Pruszcza Gdańskiego, w roku 2016.
8. XIV/121/2015
Uchwała w sprawie trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla szkół, oddziałów przed-
szkolnych w szkołach, przedszkoli oraz innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez inne niż Gmina Miejska Pruszcz Gdań-
ski osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania  
i wykorzystania.
9. XIV/122/2015
Uchwała w sprawie określenia kryteriów oraz 
przyznania im liczby punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 
przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański, dla kandy-
datów zamieszkałych poza obwodami tych szkół.
10. XIV/123/2015
Uchwała w sprawie zasad udzielania pomocy 
finansowej w remontach elewacji budynków 
mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych w Prusz-
czu Gdańskim, w których Gmina Miejska Pruszcz 
Gdański posiada swój udział.
11. XIV/124/2015
Uchwała w sprawie zawarcia porozumie-
nia z Powiatem Gdańskim na powierzenie 

Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zadań  
z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg 
powiatowych.
12. XIV/125/2015
Uchwała w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański ”.
13. XIV/126/2015
Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu 
ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 
2019 – 2022”.
14. XIV/127/2015
Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański do Stowarzyszenia Gmin Polska 
Sieć „Energie Cités”.
15. XIV/128/2015
Uchwała w sprawie wyrażenia  zgody na zby-
cie w drodze bezprzetargowej gruntu stano-
wiącego własność Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański, oznaczonego jako działka nr 18/24 
o pow. 446 m2 w obrębie 19, położonego  
w Pruszczu Gdańskim w pobliżu ul. Towarowej 
na rzecz właścicieli działki nr 3/18.
16. XIV/129/2015
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
w drodze darowizny przez Gminę Miejską Pruszcz 
Gdański od Skarbu Państwa – Agencji Nierucho-
mości Rolnych nieruchomości niezabudowanych 
oznaczonych w ewidencji jako działki nr 7/38,  
nr 7/39, nr 7/41, nr 7/42, nr 7/46, o łącznej 
powierzchni 1 111 m2 w obrębie 5 w Pruszczu 
Gdańskim.
17. XIV/130/2015
Uchwała w sprawie wyrażenia  zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu ograniczone-

go części działki niezabudowanej nr 20/5  
o pow. ok.  125 m2 w obrębie 18, stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdań-
ski, położonej w pobliżu ul. Komunalnej  
w Pruszczu Gdańskim, z przeznaczeniem pod 
kontenerową stację transformatorową.
18. XIV/131/2015
Uchwała w sprawie wyrażenia  zgody na nabycie przez 
Gminę Miejską Pruszcz Gdański od Skarbu Państwa – 
Agencji Mienia Wojskowego działki nr 1/124 o pow.  
15 956 m2 w obrębie 22, położonej przy ul. Gen. Wła-
dysława Sikorskiego w Pruszczu Gdańskim.
19. XIV/132/2015
Uchwała w sprawie nadania nazwy nowo powstałej 
ulicy w Pruszczu Gdańskim (ul. Dantyszka).
20. XIV/133/2015
Uchwała w sprawie nadania nazwy nowo powsta-
łym ulicom w Pruszczu Gdańskim (ul. Jerzego 
Kuleja i ul. Kazimierza Górskiego).
21. XIV/134/2015
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Gdańskiemu. (Przebudowa 
układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G 
Straszyn – Pruszcz Gdański, ul. Raciborskiego 
z ul. Grunwaldzką oraz ul. Wojska Polskiego  
w Pruszczu Gdańskim).
22. XIV/135/2015
Uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji  urządzeń wodociągowych  
i  urządzeń kanalizacyjnych będących  
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji „WiK” Sp. z o. o. w Pruszczu  Gdańskim 
na lata 2016 – 2020”.
23. XIV/136/2015
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania  
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u przestrzennego miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. 
Ignacego Krasickiego”.
24. XIV/137/2015
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wy-
rażenia woli zmiany Umowy Prezyden-
ta Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r.  
w sprawie realizacji projektu „Ochrona wód Zatoki 
Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odpro-
wadzania wód opadowych w Gdańsku”, zawartej 
pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Miejską 
Pruszcz Gdański.

XV budżetowa sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 22 grudnia 2015 r. 
1. XV/138/2015
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016.

XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 29 lutego 2016 r.
1. XVI/139/2016
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2016.
2. XVI/140/2016
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 
lata 2016 – 2029.
3. XVI/141/2016
Uchwała w sprawie zmiany uchwały  
nr XIV/117/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański  
z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub 
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypa-
dających Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański  
i jednostkom podległym, warunków dopusz-
czalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 
oraz wskazania organów i osób uprawnionych do 
udzielania ulg.
4. XVI/142/2016
Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolon-
gacyjej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia 
terminu płatności podatków oraz zaległości podat-
kowych stanowiących dochód Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański.
5. XVI/143/2016
Uchwała w sprawie utworzenia Rady Seniorów 
Miasta Pruszcz Gdański oraz nadania jej statutu.
6. XVI/144/2016
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego 
na rok 2017.
7. XVI/145/2016
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udziele-

nie pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Woje-
wództwa Pomorskiego na opłatę części czynszu  
z tytułu najmu lokalu położonego w budynku przy  
ul. Obrońców Pokoju 6 w Pruszczu Gdańskim,  
z przeznaczeniem na statutową działalność Peda-
gogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku 
Filii w Pruszczu Gdańskim.
8. XVI/146/2016
Uchwała w sprawie zmiany uchwały  
nr XIV/122/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański 
z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 
kryteriów oraz przyznania im liczby punktów  
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz 
Gdański, dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodami tych szkół.
9. XVI/147/2016
Uchwała w sprawie określenia kryteriów oraz 
przyznania im liczby punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowa-
dzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.
10. XVI/148/2016
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie pomocy finansowej w formie do-
tacji celowej przez Gminę Miejską Pruszcz 
Gdański dla Województwa Pomorskiego,  
z przeznaczeniem na działalność bieżącą Teatru 
Wybrzeże w Gdańsku.
11. XVI/149/2016
Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
nr XLVIII/452/2010 Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 22 września 2010 r. w sprawie 
zasad najmu lokali użytkowych, czynszów  
i ich płatności.
12. XVI/150/2016
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbioro-
we zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadza-
nie ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyj-
nych, obowiązujących na terenie miasta Pruszcza 
Gdańskiego.
13. XVI/151/2016
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański.
14. XVI/152/2016
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budow-
lane przy zabytku wpisanym do rejestru w roku 
budżetowym 2016.
15. XVI/153/2016
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Pruszcz Gdański dla fragmentu działki nr 28/14, 
obr. 5.
16. XVI/154/2016
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Pruszcz Gdański „Rejon ul. Ignacego Domeyki”.
17. XVI/155/2016
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Pruszcz Gdański dla działek nr 25/9, 25/10, obr. 5.
18. XVI/156/2016
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Pruszcz Gdański dla  działki nr 25/41, obr. 5.
19. XVI/157/2016
Uchwała w sprawie zmiany uchwały  
nr XIV/134/2015 Rady Miasta Pruszcz Gdański 
z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu.
20. XVI/158/2016
Uchwała w sprawie  wyrażenia  zgody na nieodpłat-
ne nabycie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański 
od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości 
Rolnych nieruchomości niezabudowanych ozna-
czonych w ewidencji jako działki nr 7/38, nr 7/39,  
nr 7/41, nr 7/42, nr 7/46 o łącznej powierzchni 1 111 m2,  
w obr. 5 w Pruszczu Gdańskim.
21. XVI/159/2016
Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański do projektu mającego na celu 
realizację przedsięwzięcia strategicznego Pomor-
skie Szlaki Kajakowe realizowanego w ramach 
Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów 
dziedzictwa przyrodniczego RPO WP 2014 – 2020.
22. XVI/160/2016
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański 
na 2016 rok.
23. XVI/161/2016
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi złożo-
nej przez Panią XY* na Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego dotyczącej osób bezdomnych i wiat 
przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta 
Pruszcza Gdańskiego.
24. XVI/162/2016
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej 
przez Panią XY* na Burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego.
25. XVI/163/2016
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej 
przez Panią XY* na Burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego.

Początek roku obf itował w wiele nowości 
cd. ze str. 1
Przełom marca i kwietnia to finał remontu 

ulicy Wojska Polskiego, trwają też prace przy 
zadaszeniu amfiteatru. Przygotowujemy się 
do remontu parkingu przy komendzie policji. 
Ten rok to również przebudowy ważnych ulic: 
Kochanowskiego, Konopnickiej i Staszica. 
W drugiej połowie roku zaczniemy także 
prace przy układzie drogowym Olszewskiego 
i Wróblewskiego.

Dzięki zmianom budżetowym, zatwierdzo-
nym przez radnych na ostatniej sesji w prze-
strzeni miejskiej pojawi się nowość – dwie 
stacje naprawy rowerów. Przy Zespole Szkół 
nr 4 powstanie boisko wielofunkcyjne, przy ul. 
Horsztyńskiego zbudowany zostanie parking, 
a na nowym cmentarzu zainstalowany zostanie 
monitoring. Przystąpiliśmy także do ważnego 
w skali województwa przedsięwzięcia stra-
tegicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, 
którego zadaniem jest wsparcie atrakcyjności 

walorów dziedzictwa przyrodniczego, a także 
budowa infrastruktury kajakowej. Projekt 
zakłada utworzenie dwóch miejsc pomo-
stowych wraz z terenem przeznaczonym do 
odpoczynku dla kajakarzy w okolicach zakola 
rzeki Raduni przy Faktorii oraz przy terenach 
sportowych CKiS.

Trzy miesiące i tyle nowości. A to nie 
wszystko. Kolejne nowości z życia Pruszcza 
Gdańskiego już niebawem. 
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Reorganizacja ulicy Gałczyńskiego 

Zakończyła się budowa ulicy Emilii Plater, która zmie-
niła komunikacyjny obraz wschodniej części Pruszcza 
Gdańskiego. Radni Mariusz Badziąg, Adam Bodo i Jan 

Sabała uważają, że to najlepszy moment, aby dokonać ulepszeń 
w organizacji ruchu.

– W pierwszej kolejności należałoby zająć się, należącą do po-
wiatu gdańskiego ulicą Gałczyńskiego. Niezbędna jest tam poprawa 
funkcjonowania pasa ruchu dla rowerzystów, który m.in. ze względu 
na niepełne oznakowanie poziome, stwarza niebezpieczeństwo dla 
użytkowników. Pasy rowerowe to skuteczny element infrastruktury 
rowerowej, często stosowany w europejskich „rowerowych” mia-
stach, chociażby w Gdańsku – mówi Mariusz Badziąg.  

– Niestety ten pierwszy w Pruszczu pas dla rowerzystów, został 
wyodrębniony tylko po jednej stronie ulicy, której szerokość nie 
pozwala na wydzielenie pasów o przepisowych wymiarach w obu 
kierunkach. Z tego powodu wielu uczestników ruchu porusza się 
nim pod prąd, a to pomimo że jest niezgodne z przepisami stwarza 
zagrożenie również dla tych, którzy poruszają się prawidłowo. Warto 
pomyśleć o poprawie bezpieczeństwa i oznakowania na tym odcinku 
jezdni, tak aby rowerzyści przemieszczający się w stronę lotniska, 
poruszali się po prawej stronie jezdni, na zasadach ogólnych. W tym 
roku ruszy długo oczekiwany remont ulicy Kochanowskiego. Wy-
niesienie tarczy skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego sprawi, że stanie 
się ono bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne dla niechronionych 
uczestników ruchu – kontynuuje Mariusz Badziąg. 

– Wybudowanie ulicy Emilii Plater umożliwia zrealizowanie 
postulatu wycofania z ulic Gałczyńskiego  i Kasprowicza ciężkiego 
transportu – dodaje radny Adam Bodo. Ciężarówki nie są potrzeb-
ne w okolicach szkoły. Stanowią one zagrożenie dla wszystkich 
uczestników ruchu, przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów. 
Są źródłem hałasu i drgań, co irytuje wielu mieszkańców. 

– Chcielibyśmy, aby praktycznie na całym osiedlu we wschod-
niej części miasta obowiązywało ograniczenie prędkości do  
30 km/h, za wyjątkiem ulic Kopernika, Al. Solidarności, Emilii 
Plater i Powstańców Warszawy. Należałoby wprowadzić także 
strefę skrzyżowań równorzędnych, które od kilku lat sprawdzają się 
w Gdańsku czy w sąsiedniej gminie wiejskiej – dodaje Jan Sabała. 
Wprowadzenie stref tempo 30 zakłada opracowany niedawno dla 
miasta Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (z ang. SUMP 
– Sustainable Urban Mobility Plan).

W tym roku ruszy remont ulicy Kochanowskiego. Tarcza skrzy-
żowania ulic Gałczyńskiego i Kochanowskiego zostanie wyniesiona, 
dzięki czemu wzrośnie bezpieczeństwo niechronionych uczestników 
ruchu drogowego.

Przy ul. Gałczyńskiego funkcjonuje wiele punktów handlowo-
-usługowych. Usytuowane są tam także przystanki komunikacji 
miejskiej, obsługujące dużą część osiedla Wschód, dlatego też 
niezbędne wydaje się uspokojenie ruchu drogowego w tym rejonie. 

Pas ruchu dla rowerzystów jest z definicji jednokierunkowy. 
Niestety wielu rowerzystów porusza się nim „pod prąd”, co może 
stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. 

Progi zwalniające, usytuowane na wysokości placu zabaw, często 
omijane są przez kierowców pasem dla rowerzystów i poboczem.

Na części ul. Gałczyńskiego (pomiędzy ulicami Słowackiego 
i Kasprowicza) obowiązuje strefowe ograniczenie prędkości do  
30 km/h. Mieszkańcy twierdzą jednak, że przez wielu kierowców 
nie jest ono przestrzegane. Poprawić sytuację mogłoby fizyczne 
(np. ułożenie progów spowalniających) lub organizacyjne (skrzy-
żowania równorzędne) uspokojenie ruchu.
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Uwaga! 
Początek remontu skrzyżowania ulic Grunwaldzkiej i Raciborskiego 

W związku z trwającymi pracami 
w ramach zadania pn. „Po-
prawa bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na DK 91 w miejsco-
wości Pruszcz Gdański w ramach 
PBDK – program likwidacji 
miejsc niebezpiecznych”, zmianie 
uległa organizacja ruchu. Prze-
widywany termin zakończenia 
realizacji zadania to 30.09.2016 r. 

Od momentu wprowadzenia no-
wej organizacji ruchu, kierowcy po-
ruszający się z Gdańska w kierunku 
Tczewa niezmiennie korzystają 
z jednej nitki ulicy Grunwaldzkiej. 
Nieco bardziej skomplikowanie 
przebiega ruch z Tczewa w stronę 

Gdańska. Z ulicy Grunwaldzkiej prowadzi 
objazd przez ulicę Krótką i Gdańską (obie 
jednokierunkowe) i z powrotem w ul. Grun-

waldzką. Na skrzyżowaniu ulicy Gdańskiej 
z Grunwaldzką zniesione zostały światła. 
Aby rozładować ewentualne utrudnienia 

w dojeździe do rynku, poczty i pa-
wilonów usługowych, wprowadzo-
no ruch dwukierunkowy na prawie 
całym fragmencie ulicy Obrońców 
Poczty Polskiej.

Zamknięta jest także, w swoim 
dolnym odcinku ulica Raciborskie-
go. Ruch tranzytowy kierowany jest 
przez ulice: Cichą i Obrońców Wy-
brzeża. Utrzymano ruch lokalny do 
posesji i punktów usługowych przy 
ulicy Raciborskiego. 

Powstanie nowa kładka

J eszcze w tym roku na granicy 
Miasta Pruszcz Gdański i Gdań-
ska powstanie bardzo ciekawa 

konstrukcja mostowa, która będzie 
wspólnym przedsięwzięciem Miasta 
Pruszcz Gdański i Politechniki Gdań-
skiej. Most połączy ostatni fragment 

Szlaku Bursztynowego z drogą tech-
nologiczną na Kanale Raduni.

– Będzie to bardzo ciekawa konstruk-
cja. Kompozytowe przęsło, wykonane 
z materiałów pochodzących z recyklin-
gu, jest niezwykle trwałe i odporne na 
korozję. Lekka konstrukcja testowana 

była przez studentów i naukowców Po-
litechniki. Okazało się, że jest w stanie 
wytrzymać nawet ciężar samochodu 
– mówi Zastępca Burmistrza Pruszcza 
Wojciech Gawkowski.

Ze względów technologicznych 
kładka zostanie ustawiona w nietypo-
wy sposób – pod kątem do kanału, co 
podyktowane jest rozmieszczeniem ście-
żek rowerowych.

Skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej z ul. Raciborskiego
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71. rocznica Marszu Śmierci 
Bartosz Gondek

25 stycznia 2016 r. społeczność 
powiatu gdańskiego oddała 
hołd uczestnikom Marszu 

Śmierci Obozu Stutthof. W uroczystych 
obchodach w kościele i pod pomnikiem, 
upamiętniającym tragiczny marsz sprzed 
71 lat, wzięli udział kombatanci, miesz-
kańcy miasta i gmin powiatu gdańskie-
go. Wśród zgromadzonych nie zabrakło 
również Dyrektora Muzeum Stutthof, 
przedstawicieli władz powiatowych i wo-
jewódzkich, wójtów gmin z terenu powia-
tu oraz Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

Podczas uroczystości Wicewójt Kolbud 
Marek Goliński odczytał list swojego dziad-
ka, uczestniczącego w Marszu Śmierci. List 
pisany był w obozie Stutthof i skierowany 
był do rodziny. Podniosły charakter uro-
czystości podkreślony został prezentacją 
pocztów sztandarowych: 49 Bazy Lotni-
czej, związków inwalidów RP, Związku 
Sybiraków, ZSO nr 1, ZS nr 2, SP nr 3, ZS 
nr 4 oraz Katolickiej Szkoły Niepublicznej. 
Obsługę pocztów zapewnił IV Pułk Ułanów 
Grupa Rekonstrukcyjna.

Po uroczystościach, które odbyły się 
w asyście honorowej żołnierzy 49. Bazy 
Lotniczej, w Urzędzie Miasta Pruszcz 
Gdański, Starosta Stefan Skonieczny, Bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel 
oraz Wójtowie Gmin: Kolbudy, Pszczółki, 
Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie 
podpisali porozumienie. Jego celem jest wy-
stąpienie samorządów do Instytutu Pamięci 
Narodowej, a także historyków zajmujących 
się badaniem okresu II Wojny Światowej, 
z prośbą o jak najszybsze skoordynowa-
ne i maksymalnie wnikliwe przebadanie 
wszystkich wymienionych zagadnień wy-
stępujących w liście intencyjnym.

Ostatni lot płk dypl. pil. Adama Trzeciaka

Swoją karierę wojskową rozpoczął  
wstępując do Wyższej Oficerskiej Szkoły 
Lotniczej w Dęblinie, którą ukończył 
w 1980 roku. Zawodową służbę rozpoczął 
od objęcia stanowiska starszego pilo-
ta w strukturach 49. Pułku Lotnictwa 
Wojsk Lotniczych w Pruszczu Gdańskim. 
Kolejnymi etapami rozwoju kariery woj-
skowej płk. dypl. pil. Adama Trzeciaka 
było zajmowanie stanowisk: dowódcy 
klucza i dowódcy eskadry w strukturach 
49. Pułku Śmigłowców Bojowych. Na-
stępnie swoje żołnierskie doświadczenie 
zdobywał i wzbogacał, pełniąc obowiązki 
starszego oficera oraz specjalisty Zarządu 
X Szkolenia Bojowego oraz Wojskowego 
w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. 
Był też wyznaczony na stanowisko star-

szego specjalisty w Dowództwie Wojsk 
Lądowych w Warszawie. W latach 2007 
– 2011 płk dypl. pil. Adam Trzeciak do-
wodził 49. Pułkiem Śmigłowców Bojo-
wych. W tym czasie służył również jako 
dowódca Samodzielnej Grupy Powietrz-
no-Szturmowej w PKW Afganistan. Po 
przeformowaniu 49. PŚB w 49. BLot, 
płk dypl. pil. Adam Trzeciak został wy-
znaczony na stanowisko Szefa Oddziału 
Lotnictwa Śmigłowcowego w Dowódz-
twie Wojsk Lądowych w Warszawie, 
a obecnie funkcję tą pełni w Dowództwie 
Generalnym Rodzajów Sił  Zbrojnych. 

Lot pożegnalny odbył się zgodnie 
z ceremoniałem lotniczym. Płk dypl. 
pil. Adam Trzeciak na płytę lotniska 
przybył w towarzystwie Inspektora Sił 

Powietrznych gen. bryg. Tomasza Drew-
niaka. Meldunek przełożonemu złożył 
Dowódca 49. Bazy Lotniczej płk. dypl. 
pil. Piotr Saniuk. Następnie płk dypl. pil. 
Adam Trzeciak udał się do śmigłowca, 
aby wykonać swój ostatni lot w Siłach 
Zbrojnych RP. 

Na płycie lotniska podziękowania 
oraz życzenia zasłużonemu pilotowi 
złożył jego przełożony gen. bryg. To-
masz Drewniak oraz dowódca 49. Bazy 
Lotniczej płk dypl. pil. Piotr Saniuk, 
a także Burmistrz Pruszcza Gdańskie-
go Janusz Wróbel. Głos zabrał również 
kończący służbę pilot, który z niemałym 
wzruszeniem, w swoim przemówieniu 
podziękował wszystkim za lata wspólnej 
służby. Uroczystość zakończyło odegra-
nie Marszu Lotników.

Za wzorowy przebieg służby płk dypl. 
pil. Adam Trzeciak był wielokrotnie 
wyróżniany m.in.: Złotym Medalem Za 
Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym 
Medalem Siły Zbrojne w Służbie Oj-
czyzny, Złotym Medalem za Długoletnią 
Służbę czy też Kordzikiem Honorowym 
SZRP z orłem Sił Powietrznych. 

W dniu 11.02.2016 r. na lotnisku Pruszcz Gdański mia-
ło miejsce kolejne pożegnanie pilota z lotnictwem 
wojskowym. Było to o tyle ważne wydarzenie, że za 

sterami śmigłowca Mi-2 o numerach bocznych 3226 w swojej 
macierzystej jednostce po raz ostatni zasiadł jej były dowódca, 
aktualnie pełniący służbę w Dowództwie Generalnym Rodzajów 
Sił Zbrojnych jako Szef Oddziału Lotnictwa Śmigłowcowego, 
płk dypl. pil. Adam Trzeciak. 

Pomnik upamiętniający Marsz Śmierci Uczestnicy uroczystości Dyrektor muzeum Stutthof Piotr Tarnowski
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4 lutego 2016 r. odbyło się kolejne już 
Spotkanie Przedsiębiorców, które 
jak co roku zgromadziło znamieni-

tych gości – przedstawicieli biznesu, władz 
samorządowych i wojewódzkich oraz re-
prezentantów pruszczańskich organizacji 
gospodarczych. 

W tym roku nowością było miejsce spo-
tkania, ponieważ odbyło się ono w nowo 
wybudowanym centrum dystrybucyjnym 
firmy LPP. W roli gospodarzy wystąpili: Wi-
ceprezes Zarządu LPP Jacek Kujawa, Bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, 
Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska oraz Przewodniczący 
Oddziału Pracodawców Pomorza w Pruszczu 
Gdańskim Andrzej Pastuszka.

Uczestnicy spotkania wysłuchali kilku 
interesujących prelekcji dotyczących moż-
liwości rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
oraz perspektyw na najbliższą przyszłość. 
Wiceprezes zarządu LPP Jacek Kujawa przed-
stawił globalne inspiracje firmy LPP oraz plany 
rozwoju sieci sprzedaży. Burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego Janusz Wróbel poinformował 

o założeniach budżetu i planu inwestycyjnego 
miasta na 2016 rok, a także o udogodnieniach, 
jakie miasto oferuje przedsiębiorcom. Nato-
miast o możliwościach wykorzystania przez 
przedsiębiorców unijnych dotacji w latach 
2014 – 2020 opowiedział Wicemarszałek 
Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski.

W programie spotkania znalazły się także 
wystąpienia Andrzeja Pastuszki, Przewodni-
czącego Oddziału Pracodawców Pomorza 
w Pruszczu Gdańskim, który odniósł się do 
aktualnej sytuacji gospodarczej w regionie oraz 
Zbigniewa Canowieckiego, Prezesa Zarządu 
Pracodawców Pomorza, który podkreślał jak 
dużą siłę oddziaływania na rynek pracy ma 

reprezentowana przez niego organizacja. Pod-
czas spotkania nie zabrakło też przedstawicieli 
lokalnej bankowości. Elżbieta Kuźmicz, Prezes 
Zarządu Banku Spółdzielczego w Pruszczu 
Gdańskim, zachęciła zgromadzonych przed-
siębiorców do korzystania z atrakcyjnej ofer-
ty banku.

W trakcie wystąpień podkreślano jak ważna 
jest współpraca samorządu i przedsiębiorców. 
Dzięki niej obie strony zyskują wiele korzyści. 
Miasto dynamicznie się rozwija i poprawia 
swoją sytuację gospodarczą, przedsiębiorcy 
natomiast otrzymują optymalne warunki roz-
woju biznesu, które stanowią siłę napędową 
dla całego regionu. Spotkanie Przedsiębiorców 
jest wspaniałą okazją do wspólnego podsumo-
wania minionego roku, omówienia planów na 
przyszłość, ale także do wymiany doświadczeń 
i kontaktów biznesowych.

Dużą atrakcją dla zgromadzonych osób była 
możliwość zwiedzenia największego i najno-
wocześniejszego centrum dystrybucyjnego 
odzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Dzięki zakończonej w 2015 roku modernizacji 
i zastosowaniu zaawansowanych technolo-
gii obecnie obsługuje ono jednocześnie 1163 
salony, wysyłając do sieci sprzedaży nawet  
1 200 000 produktów każdego dnia. 

Weekend 
za pół ceny
Katarzyna Moszczyńska

Miasto Pruszcz Gdański przy-
stąpiło po raz kolejny do or-
ganizacji akcji promocyjnej 

pruszczańskich usługodawców „Weekend 
za pół ceny. Rozsmakuj się w Metropolii”. 
Tegoroczna edycja w naszym mieście 
odbędzie się 16-17 kwietnia 2016 r.

„Weekend za pół ceny” został zapocząt-
kowany w 2008 r. przez Gdańsk, a jego 
sukces rozszerzył się na trzy kwietniowe 
weekendy i pozostałe miasta. Zachęcamy 
do odwiedzin pozostałych uczestników 
w terminach przedstawionych poniżej:

9-10 kwietnia – Sopot, Cedry Wielkie, 
Tczew, Pelplin, Malbork;

16-17 kwietnia – Miasto Pruszcz Gdań-
ski, Gmina Pruszcz Gdański, Żukowo, 
Nowy Dwór Gdański, Sztutowo, Gniew;

23-24 kwietnia – Gdańsk, Puck, Nowy 
Staw, Pszczółki, Krynica Morska.

Głównym punktem regulaminu dla zgło-
szonych lokali jest deklaracja obniżenia 
cen o połowę na czas trwania weekendu. 
Wachlarz propozycji jest bardzo szero-
ki. Skorzystać można będzie ze zniżek 
w fitness clubach, salonach fryzjerskich 
i kosmetycznych, a bogata oferta menu 
gastronomicznego zadowoli niejednego 
smakosza. 

Gorąco zapraszamy do skorzystania 
z rabatów w naszym mieście. Miejsca, które 
przystąpiły do wydarzenia, będą oznaczone 
oficjalnym plakatem.

Pełna oferta zostanie opublikowana już 
wkrótce na stronie www.pruszcz-gdanski.pl 

oraz profilu Facebook www.facebook.com/
MiastoPruszczGdanski/

Spotkanie Przedsiębiorców
Magdalena Pycka

Wiceprezes zarządu LPP Jacek Kujawa
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego 
Ryszard Świlski Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel
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Badanie jakości powietrza
Anna Mrówka

Urząd Miasta rozpoczął w grudniu 
akcję badań jakości powietrza 
na terenie Pruszcza Gdańskie-

go. Znamy pierwsze wyniki pomiarów, 
przeprowadzane w okresie grzewczym.

Na obszarze województwa pomorskie-
go w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska prowadzony jest monitoring 
powietrza atmosferycznego, którego ko-
ordynatorem jest Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ). 
W Pruszczu nie ma punktu pomiarowego 
cząstek pyłu PM10 i PM2,5, dlatego Bur-
mistrz wraz z Radnymi Miasta wyszedł 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
i postanowił zlecić firmie zewnętrznej ba-
dania jakości powietrza, aby móc określić 
jego jakość.

– Zgodnie z umową zawartą z Narodo-
wym Centrum Badań Jądrowych w Świerku 
ostateczny raport wraz z analizą badań 
otrzymamy po zrealizowaniu całego za-
dania, obejmującego również badanie po-
wietrza poza sezonem grzewczym – mówi 
Wojciech Gawkowski, Zastępca Burmistrza 
Pruszcza do spraw Komunalnych. – Dopie-
ro wtedy osiągniemy cel pomiarów, czyli 
określimy wpływ palenisk domowych i cią-
gów komunikacyjnych na jakość powietrza 
atmosferycznego w Pruszczu Gdańskim.

W ramach prowadzonych badań wy-
konano pomiary zanieczyszczeń pyłów: 
PM10 i PM2,5 na terenie dwóch osiedli 
mieszkaniowych w Pruszczu Gdańskim, tj. 
na os. Wschód i os. Nad Radunią. Osiedla 
te charakteryzuje znaczna zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna z indywidualnymi 
źródłami ciepła, w dużej mierze z przesta-
rzałymi piecami węglowymi.

Pył zawieszony PM10 (particulate mat-
ter) to mieszanina substancji organicznych 
i nieorganicznych zawierająca substancje 
toksyczne, takie jak wielopierścieniowe wę-
glowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)pi-
ren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany).
Dlatego 10 ponieważ pył zawiera cząstki 
o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, 
które mogą docierać do górnych dróg odde-
chowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla 
stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 
i może być przekraczany nie więcej niż 35 
dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla 
stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, 
a poziom alarmowy to 200 µg/m3.

Pył zawieszony PM2,5 (particulate 
matter) jest również mieszaniną substancji 
organicznych i nieorganicznych. Do atmos-

fery emitowany jest jako zanieczyszczenie 
pierwotne, powstające w wyniku działalno-
ści człowieka oraz jako zanieczyszczenie 
wtórne, powstające w wyniku przemian 
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, amo-
niaku, lotnych związków organicznych 
i trwałych związków organicznych. Pył 
PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej 
niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać 
do górnych dróg oddechowych, płuc oraz 
przenikać do krwi. Pył PM2,5 jest rów-
nież zanieczyszczeniem transgranicznym, 
transportowanym na odległość do 2500 km. 
W powietrzu może pozostawać przez wiele 
dni lub tygodni, a opady nie usuwają go 
z atmosfery.

Pył zawieszony PM2,5 przenika do 
najgłębszych partii płuc, gdzie jest aku-
mulowany, stanowiąc poważny czynnik 
chorobotwórczy, osiada na ściankach 
pęcherzyków płucnych, utrudniając wy-
mianę gazową, powodując podrażnienie 
naskórka i śluzówki, zapalenie górnych 
dróg oddechowych oraz wywołując choroby 
alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła 
i krtani. 25 µg/m3 to poziom dopuszczalny 
dla stężenia średniorocznego w roku 2015.

Największą emisję pyłów powoduje 
spalanie węgla w starych i często źle wyre-
gulowanych piecach domowych. Spalanie 
odpadów choć jest nielegalne i powoduje 
poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, 
jest praktykowane przez niektórych miesz-
kańców. Emisja pyłów powodowana jest 
również przez przemysł, ale ze względu 
na wysokość emitorów oraz obowiązujące 
przepisy prawne regulujące dopuszczalne 
wartości emisji, źródła te mają zwykle 
dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.

Wyniki pomiarów realizowane były 
w sezonie grzewczym w okresie od 28 
listopada do 27 grudnia 2015 r. Ciężko 
jest je porównać do sezonu poza okresem 
grzewczym, gdyż te pomiary dopiero zo-
staną zrealizowane w okresie wiosennym.

Mimo to, już po wstępnej analizie wie-
my, że  wyniki są zadowalające. W trakcie 
14 dni pomiarowych na osiedlu Wschód 
odnotowano tylko jedno przekroczenie 
dopuszczalnego dobowego stężenia PM10, 
z kolei na osiedlu Nad Radunią w anali-
zowanym okresie odnotowano dwukrotne 
przekroczenie dopuszczalnego dobowego 
stężenia PM10. Jak podaje WIOŚ obliczenia 
modelowe dla Pruszcza Gdańskiego nie 
wykazują występowania przekroczeń dla 
pyłu PM10.

W zakresie pyłu PM2,5 norma okre-
śla tylko dopuszczalne roczne stężenie 
masowe PM2,5 i wynosi ona powyżej  
25 µg/m3. W naszym przypadku, aby móc 
dokładnie porównać wyniki pomiarów 
z normą, należałoby prowadzić badania 
przez cały rok. Można jednak podejść do 
tego poglądowo, jak wskazują pomiary 
przekroczenia dobowe PM2,5 wystąpiły 
zarówno na terenie osiedla Wschód, jak 
i osiedla Nad Radunią, ale patrząc na ko-
relację wyników pomiarów PM10 oraz 
PM2,5, których wartości są ściśle od siebie 
zależne to dobowe stężenia PM2,5 były 
zawsze niższe od stężeń PM10 na terenie 
obydwu osiedli.

Z połowicznych danych, uzyskanych 
w okresie grzewczym wynika, że na tle 
innych pomorskich miast nie mamy się 
czego wstydzić. Jak podaje raport o stanie 
środowiska w województwie pomorskim 
w 2014 roku dobowe wartości stężenia 
PM10 przekraczają 50 µg/m3 we wszyst-
kich punktach pomiarowych w aglomeracji 
trójmiejskiej (Gdańsk, Gdynia, Sopot) oraz 
w strefie pomorskiej, czyli poza Trójmia-
stem (Słupsk, Kościerzyna, Kwidzyn, Sta-
rogard Gdański, Tczew, Lębork, Malbork, 
Władysławowo, Wejherowo).

Jak pisaliśmy wcześniej poziom do-
puszczalny dla stężenia średniodobowego 
wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany 
nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Liczba 
dni z przekroczeniem wartości średniodo-
bowego stężenia dopuszczalnego w ciągu 
roku była wyższa od 35 w 7 punktach 
pomiarowych między innymi w Gdańsku, 
Kościerzynie, Starogardzie Gdańskim, 
Lęborku i Wejherowie.

Urząd Miasta od lat konsekwentnie 
pracuje nad zmniejszeniem niskiej emi-
sji na terenie Pruszcza Gdańskiego. Co 
roku można ubiegać się o dofinansowanie 
modernizacji źródeł ciepła w taki spo-
sób, aby wyeliminować piece na węgiel. 
Nieustannie modernizowane są także sys-
temy grzewcze w budynkach należących 
do zasobu komunalnego. Co roku przed  
i w czasie sezonu grzewczego, pracownicy 
Referatu Gospodarki Komunalnej oraz 
Straży Miejskiej przeprowadzają akcje in-
formacyjne, mające na celu uświadomienie 
mieszkańcom szkodliwości użytkowania 
pieców na węgiel, a także szkodliwego 
procederu spalania odpadów.
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Uwaga! Dof inansowanie na modernizację źródeł energii cieplnej

W ramach konkursu „Czyste po-
wietrze Pomorza” można uzy-
skać dofinansowanie na zadania, 

polegające na modernizacji źródeł ciepła, 
poprzez:
a) likwidację kotłów opalanych węglem lub 
koksem i zastąpieniu ich:
- kotłami opalanymi gazem lub olejem opa-
łowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odna-
wialne źródła energii (pompy ciepła, kolek-
tory słoneczne),
- podłączeniem do sieci ciepłowniczej;
b) ograniczenie zużycia opału w kotłach zasi-
lanych węglem lub koksem poprzez instalację 
kolektorów słonecznych lub pompy ciepła na 
potrzeby wytwarzania c.w.u.

Nie podlegają dofinansowaniu zadania, 
polegające na montażu kotłów opalanych 
biomasą. 

Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła za-
silających budynki:
a) jednorodzinne, stanowiące własność osób fi-
zycznych,

Psia reklama 
Pruszcza 
Gdańskiego
Bartosz Gondek

Młyn, Faktoria, Biblioteka – 
Pruszcz Gdański ma coraz więcej 
miejsc, których sława wykracza 

poza granice miasta. Od pewnego czasu 
dołącza do nich psi park sąsiadujący z wia-
duktem w ciągu ulicy Chopina.

Park dla psów przy ul. Chopina powstał 
kilka lat temu jako inicjatywa pruszczań-
skich miłośników czworonogów i Urzędu 
Miasta. W ten sposób udało się zagospoda-
rować mocno zapomniany teren z przedwo-
jenną fontanną. Okazało się, że eksperyment 
z transformacją skwerku na psi park okazał 
się strzałem w dziesiątkę.

– Pruszczanie, którzy jeździli niegdyś do 
Gdańska, aby puścić swojego pupila do zaba-
wy z innymi psami, wolą obecnie korzystać 
ze znajdującego się na miejscu obiektu. Od 
pewnego czasu psy spotykają się w nim, 
bez względu na porę roku, w każdą sobotę 
o 12.00 i w niedziele o 14.00 – mówi Beata 
Kozłowska, moderatorka społeczności Psie 

Parki w Pruszczu Gdańskim. – Przyjeżdżają 
do niego również właściciele psów z Gdańska 
i okolic, bo o jego zaletach zrobiło się głośno 
na psich forach.

–  Park zrobił się bardzo uczęszczanym 
miejscem, dlatego warto go zmodernizować. 
Z bieżących pieniędzy wysypujemy piaskiem 

wydeptane fragmenty terenu parku oraz ro-
bimy schody, które zastąpią stromy chodnik. 
Pomyślimy także o balustradzie i specjalnej 
tablicy na drobne ogłoszenia, przy wejściu na 
teren obiektu – mówi Mariola Barzał z Refe-
ratu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
w Pruszczu Gdańskim. – W parku liczącym 
1800 m2 są 3 ławki dla właścicieli, kosz na psie 
odchody, miska na wodę dla psów. Właściciele 
czworonogów mają nadzieję, że uda się tam 
z czasem zamontować także oświetlenie.

Od ubiegłego roku Pruszcz Gdański ma 
również 200-metrowy, wysypany piaskiem 
plac do ćwiczeń dla psów. Malowniczo po-
łożony koło Parku Krainy Polodowcowej. 
Szczelnie ogrodzony i wyposażony w elementy 
do ćwiczeń, ławkę, kosz. Plac powstał w ra-
mach pierwszej edycji budżetu obywatelskie-
go. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, Janusz 
Wróbel zapowiada, że już wkrótce miasto 
zajmie się tworzeniem kolejnych elementów 
psiej infrastruktury. 

b) wielorodzinne, w których funkcjonują 
wspólnoty mieszkaniowe,
c) wielorodzinne, stanowiące własność JST.

Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie 
zadania nierozpoczęte, dla których została 
wykonana dokumentacja fotograficzna stanu 
istniejącego, przedstawiająca źródła ciepła 
przed modernizacją.

Wysokość dofinansowania, pochodzące-
go ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz budżetu miasta może wynieść nie więcej 
niż 35% kosztów kwalifikowanych moderni-
zacji danego źródła ciepła i uzależniona jest 
od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce 
węgla lub koksu.

W zależności od przyjętego rozwiązania 
dofinansowanie wynieść może nie więcej niż:
a) kotły opalane  gazem lub olejem opałowym:
- 5.000 zł na jedno źródło ciepła, zasilające 
pojedynczego odbiorcę,
- 12.500 zł w przypadku kotłowni, zasilającej 
budynek wielorodzinny,

b) pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źró-
dło ciepła,
c) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
- 20.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW 
wraz z przyłączem,
- 30.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 
30 kW wraz z przyłączem,
d) kolektory słoneczne:
- 6.000 zł na jeden budynek jednorodzinny,
- 10.000 zł na jeden budynek wielorodzinny.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią 
wydatki poniesione na zakup (łącznie z tech-
nicznym doborem urządzeń i oprzyrządowa-
niem) oraz montaż:
- kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym,
- pomp ciepła,
- węzłów cieplnych z przyłączami,
- kolektorów słonecznych.

Wnioski należy składać w Referacie Gospo-
darki Komunalnej przy ul. Krótkiej 4 (pokój 
nr 3) do 30 kwietnia 2016 r.  

Więcej Informacji udziela Ochrona Śro-
dowiska Urzędu Miasta Pruszcz Gdański  
tel. 058 775 99 31

Informacja dotycząca odbioru odpadów 

Informujemy, że w związku ze świę-
tem przypadającym w poniedziałek 
28 marca 2016 r. (Poniedziałek Wiel-

kanocny) w pierwszych dniach po święcie 
mogą nastąpić przesunięcia o jeden dzień 
w terminach odbioru odpadów suchych. 

W pierwszej kolejności odbierane będą 
odpady z nieruchomości, których odbiór przy-
padałby na dzień 28 marca 2016 r. 

Ponadto informujemy, że zbiórka papieru 
z zabudowy jednorodzinnej przypadająca na 
czwartą sobotę miesiąca, tj. 26 marca 2016 r. 
odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2016 r. 
zmienia się częstotliwość odbioru odpadów 
mokrych i tworzyw sztucznych z zabudowy 
jednorodzinnej. Obecna częstotliwość odbioru 
odpadów mokrych z jednego razu na dwa 

tygodnie zmienia się na jeden raz w tygodniu, 
zaś tworzyw sztucznych zamiast odbioru tylko 
w pierwszą sobotę miesiąca, odbiór odbywać 
się będzie dwa razy w miesiącu, tj. w pierwszą 
i trzecią sobotę miesiąca.

Dodatkowo informujemy, że w 2016 roku 
odbędą się dwie objazdowe zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych w dniach 30 kwietnia 
i 17 grudnia.



Wieœci PRUSZCZA  2016  10.

Program „Rodzina 500 plus”

Realizatorem Programu „Rodzina 
500 plus” jako pomocy ze strony 
państwa dla rodzin wychowują-

cych dzieci, na terenie naszego miasta 
jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
(MOPS) w Pruszczu Gdańskim. 

Druki wniosków o przyznanie świadczenia 
wychowawczego będą dostępne w siedzibie 
MOPS przy ul. Niepodległości 9, w pla-
cówkach oświatowych na terenie Prusz-
cza Gdańskiego oraz w Urzędzie Miasta 
Pruszcz Gdański.

Program „Rodzina 500 plus”  to znaczą-
ca pomoc finansowa ze strony państwa dla 
rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem 
programu jest przede wszystkim zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego po-
przez realne wsparcie w wychowaniu dzieci.

W konsekwencji ma być zachętą do po-
siadania potomstwa.
• Wnioski można składać już od 1 kwietnia 
2016 r.
• Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. do-
stanie wyrównanie od 1 kwietnia.
• Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od  
1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na 
wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia 
wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia 
złożenia wniosku z kompletem dokumentów.
• Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, 
świadczenie zostanie przyznane od miesiąca 

jego złożenia bez wyrównania za miesią-
ce poprzednie.

Świadczenie wychowawcze otrzymają 
rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie 
faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili 
do  sądu o jego przysposobienie). Świadczenie 
będzie przysługiwać do ukończenia przez 
dziecko 18 lat.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice 
otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium 
dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzi-
nie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane 
dziecko legitymujące się orzeczeniem o nie-
pełnosprawności. Na drugie i kolejne dziecko 
rodzice otrzymają świadczenie niezależnie 
od dochodu. 

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat 
liczy się do składu rodziny przy ustalaniu 
dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu ro-
dziców. Dochód rodziny będzie ustalany tylko 
przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze 
lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które 
mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą 
liczbą dzieci.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć: 
• oświadczenie o dochodach nieopodatko-
wanych;
• w przypadku rolników – oświadczenie 
o wielkości gospodarstwa rolnego;
– w przypadku cudzoziemców – określone 
pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;

• oświadczenie o deklarowanych docho-
dach osiąganych przez osoby podlegające 
przepisom o zryczałtowanym podatku do-
chodowym;
• dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, 
zasądzonych alimentów;
• orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna 
prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub 
ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postę-
powaniu w sprawie przysposobienia dziecka.

Przez cały kwiecień Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej przyjmować będzie 
wnioski w godzinach od 8.00 do 20.00 
przez 7 dni w tygodniu łącznie z week-
endami. Burmistrz Pruszcza Gdańskie-
go uruchomił w dniach 1 – 9 kwietnia 
dodatkowe punkty odbioru wniosków, 
znajdujące się w pruszczańskich pla-
cówkach oświatowych – ZSO nr 1, ZS 
nr 4, SP nr 3, małej czwórce oraz punkt 
w Urzędzie Miasta. Dodatkowe punkty 
czynne będą w dni powszednie od godzi-
ny 8.00 do 18.00, a w soboty i niedziele 
od godziny 9.00 do 15.00. Po 9 kwiet-
nia wnioski będą nadal przyjmowane 
w MOPS i Urzędzie Miasta.

Pruszczański młyn w Rejestrze Zabytków 
Bartosz Gondek

Pruszcz Gdański ma kolejny obiekt 
wpisany do Rejestru Zabytków Wo-
jewództwa Pomorskiego. Jest nim 

kultowy młyn, który w latach dwudziestych 
XX wieku zastąpił obiekt  działający tu od 
średniowiecza, i który do dziś miele mąkę 
w niezmienionej formie, na tych samych ma-
szynach.

Młyn przy ulicy Wojska Polskiego 42 
wzniesiony został z inicjatywy niejakiego 
Friedricha Weigla, po którym pozostały nam 
coraz gorzej widoczne resztki szyldu na ścianie 
budynku. Budynek był kilkukrotnie przebu-
dowywany, jednak zachowała się jego bryła, 
układ wnętrz oraz niektóre elementy wyposa-
żenia. Wewnątrz pracują 4 pary mlewników 
dwustronnych. Mlewniki zbudowano w latach 
20. ubiegłego wieku. Niewiele młodsze jest 
pozostałe wyposażenie obiektu, łącznie z ladą 
i pojemnikami na produkty zbożowe. Młyn 
otwarty jest dla mieszkańców miasta i przy-
byszów. Sława klasycznej, pruszczańskiej 
mąki niesie się bowiem daleko. Gospodynie 

przyjeżdżają tu nawet z Gdyni czy Rumi, mó-
wiąc że tylko z niej można zrobić prawdziwe, 
klasyczne pierogi.

Za utrzymaniem zabytku w tak świetnej 
kondycji, produkcją wysokiej jakości mąki 
i przetworów zbożowych oraz  stworzeniem 
specyficznego klimatu stającego się lokalną 
marką, stoi Adam Manczak i Andrzej Starba, 
dzierżawiący od kilkudziesięciu lat obiekt od 
Gminnej Spółdzielni.

– Każdy człowiek ma w sobie trochę ro-
mantyzmu. To jedna z przyczyn. Wielu ludzi, 
którzy do nas wchodzą są zauroczeni właśnie 

tym, że działamy tradycyjnie. Innych nęci 
unoszący się w środku zapach. Cieszymy się, 
że możemy nie tylko dostarczać produkty, 
ale również emocje – mówi Andrzej Starba.

Według konserwatora zabytków, najwięk-
szą wartością młyna jest jego oryginalność, 
a także fakt że cały czas funkcjonuje w zgo-
dzie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem. 
Wpisem ujęto także dwa sąsiadujące budynki 
gospodarcze, odcinki muru, podwórze oraz 
działki na których znajdują się zabytki. Rozpo-
częto także procedurę wpisu dawnego Domu 
Młynarza przy ulicy Wojska Polskiego 44.

Młyn przy ul. Wojska Polskiego Wnętrze młyna
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Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

Koniec roku obfitował w uroczystości 
jubileuszowe w Urzędzie Stanu 
Cywilnego. Aż cztery pary obcho-

dziły jubileusz 50-lecia zawarcia związku 
małżeńskiego – Państwo Jolanta i Szczepan 
Podrażka, Państwo Krystyna i Kazimierz 
Kitowscy, Państwo Anna i Jan Nazar oraz 
Państwo Lidia i Henryk Sobiech.

Jubilaci ze wzruszeniem przyjęli me-
dale za długoletnie pożycie małżeńskie 
nadane im przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej jako dowód uznania 
i szacunku za trwałe i szczęśliwe mał-
żeństwo.

Z tej wyjątkowej okazji serdeczne 
gratulacje małżonkom złożył Burmistrz 

Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel 
i Przewodnicząca Rady Miasta Mał-
gorzata Czarnecka-Szafrańska, życząc 
jednocześnie pomyślności, radości oraz 
zdrowia na następne lata wspólnego życia. 
Tradycyjnie jubilaci zostali obdarowani 
okolicznościowymi upominkami, kwia-
tami i dyplomem.

Wyjątkowe urodziny mieszkańców

Na przełomie roku wyjątkowe rocz-
nice urodzin obchodzili mieszkań-
cy Pruszcza Gdańskiego: Pan Jan 

Kapusta  (90 lat), Pani Janina Nowakow-
ska (90 lat), Pani Marianna Cieślik (97 
lat), Pan Franciszek Diak (90 lat), Pani 
Kornelia Traczyk (90 lat), Pan Wacław 
Kaziczak (90 lat), Pani Lucyna Ligięza (90 
lat) i Pani Joanna Szatanowska (90 lat).

Z tej okazji przedstawiciele władz miasta 
odwiedzili Jubilatów w ich domach, aby 
złożyć im życzenia urodzinowe, a także 
wręczyć prezenty i kwiaty. Tak zacne jubi-
leusze były wspaniałą okazją do rozmowy 

o kolejach losu każdej rodziny, a także 
wspomnień długich lat spędzonych na tych 
terenach. Gratulując wspaniałego jubile-

uszu, dołączamy się do życzeń kolejnych 
wielu lat życia spędzonych w zdrowiu 
i znakomitej formie. 

Państwo Jolanta i Szczepan Podrażka oraz 
Państwo Krystyna i Kazimierz KitowscyPaństwo Anna i Jan Nazar Państwo Lidia i Henryk Sobiech

Pan Jan Kapusta Pani Janina Nowakowska

Pani Marianna Cieślik  Pani Joanna Szatanowska Pan Franciszek Diak

Pan Wacław Kaziczak Pani Kornelia Traczyk Pani Lucyna Ligięza
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500 000 zł dotacji na remont wieży kościoła 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
Bartosz Gondek

300 000 zł dotacji z kasy Miasta 
Pruszcz Gdański, 120 000 zł z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego i 80 000 zł z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Pomorskiego, 
przeznaczono na remont wieży najstarsze-
go i najbardziej znanego zabytku Pruszcza 
Gdańskiego – XIV-wiecznego kościoła pw. 
Podwyższenia Krzyża Św. 

– To będzie pierwszy tak poważny re-
mont wieży od 1945 roku, która pokryta 
zostanie na powrót gontem – mówi Ksiądz 
Prałat Stanisław Łada, proboszcz Parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego. – Przez 
ostatnie dwanaście lat odnawialiśmy stop-
niowo wnętrze kościoła, które obecnie robi 
niezwykłe wrażenie. Wcześniej udało się wy-
remontować pochodzącą z 1648 roku bramę 
cmentarną. Mam nadzieję, że po wieży uda 
nam się zdobyć fundusze na remont dachu, 
murów, a  także XIX-wiecznego, ceglane-
go ogrodzenia, które jest pewnego rodzaju 
dopełnieniem całości 
parafialnego założe-
nia. Cieszymy się, 
że podczas remontu 
kanału Starostwo 
Powiatowe dołożyło 
starań, aby zrewita-
lizować „wodną bra-
mę” od strony Kanału 
Raduni. Dzięki temu 
już w tym roku, pod-
czas festynu parafialnego, urządzimy zawody 
kajakowe – dodaje Ksiądz Proboszcz.

Przy okazji remontu muru odnowione 
zostaną także oryginalne, metalowe bramki, 
które zachowały się do dziś. Prowadzić one 
będą na niedawno utworzony parking (zawsze 
otwarty dla pruszczan), a także do dopiero 
co zrewitalizowanego parku pocmentarnego.

– Niech Pruszcz Gdański pięknieje wraz 
ze swoim gotyckim kościołem, będącym 
znakiem rozpoznawczym miasta i przy okazji,  
pełniącym funkcję architektonicznego zwor-
nika dla najbardziej prestiżowej, zabytkowej 
jego części – dodaje Ksiądz Prałat Łada.

Pierwszy kościół murowany o halowej 
konstrukcji z podwyższoną nawą główną, 
wzniesiony był przed rokiem 1367 jako świą-

tynia katolicka, uznawana za jedną z okazal-
szych sakralnych budowli średniowiecznych 
w okolicach Gdańska. Podczas pożaru wsi 
w roku 1460, dachy i wnętrze uległy znisz-
czeniu. Po 1466 roku 
przebudowano go na 
pseudobazylikę, zaś 
w 1577 roku wojska 
króla Stefana Bato-
rego urządziły w nim  
magazyn/stajnię. 
W okresie reforma-
cji, około roku 1585, 
kościół przejęty zo-
stał przez protestan-
tów. Remontowany 
w latach 1742 i 1831 
– wtedy też osadzono 
zegar w wieży, który 
gruntownie odnowiono w 1936 roku. Przez 
protestantów użytkowany był do roku 1944, 
zaś w roku 1945 powrócił w ręce katolików. 

Obecnie kościół przedstawiany jest jako 
gotycka bazylika ceglana, złożona z prezbi-

terium, trójnawowego 
korpusu i czworobocz-
nej wieży od zachodu. 
Przebudowa z drugiej 
połowy XV wieku zmie-
niła kościół na budowlę 
bazylikową, oświetlając 
nawę poprzez wprowa-
dzenie pod sklepieniem 
ciągu niewielkich otwo-
rów okiennych.

Z pierwotnego wyposażenia gotyckie-
go zachowało się do dziś niewiele. Proste 
linie architektury podkreślały i uzupełnia-
ły malowidła ścienne, z których udało się 
odkryć ciąg krzyżyków tzn. zacheuszków 
na filarach nawy głównej i prezbiterium. 
Samo prezbiterium oświetlone witrażami, 
pokrywała dekoracja malarska. Fragmenty 
fresków pochodzące z XV wieku odkryto 
na ścianie północnej i wschodniej. Jedyna 
czytelna scena znajduje się po lewej stronie 
wnęki tabernakulum i przedstawia rzadki 
temat wniebowzięcia przez aniołów Ma-
rii Egipcjanki. Fresk ten pochodzi z 1586 
roku. W XVII stuleciu w kościele został 
umieszczony okazały ołtarz z rzeźbioną 
wielofigurową sceną ukrzyżowania i malo-

wanymi skrzydłami, autorstwa wybitnego 
malarza niderlandzkiego Colijna de Cotter. To 
rodzaj tryptyku, mieszczącego w środkowym 
polu Ukrzyżowanie Pana Jezusa, w lewym 

Dźwiganie krzyża, 
a w prawym Zło-
żenie do grobu. Od 
roku 1945 ołtarz 
znajduje się w Mu-
zeum Narodowym 
w Warszawie. 

Na uwagę za-
sługują także po-
zostałe elementy 
wnętrza  m.in.: 
gotycka granitowa 
kropielnica, XVII-
-wieczna chrzciel-
nica z czerwonego 

marmuru czy też późnorenesansowa ambona. 
W roku 1682 w prezbiterium powstał zespół 
stall, których przedpiersia i zaplecki zdobią 
malowane płyciny. W roku 1691 wykona-
no ozdobne balkony, przekształcając nawy 
boczne w tak charakterystyczne dla kościo-
łów protestanckich empory. Na snycerską 
dekorację balustrad balkonowych składają 
się pilastry z przedstawieniami aniołków, 
trzymających narzędzia męki Chrystusa oraz 
personifikacje cnót, płyciny zaś wypełniają 
płaskie reliefy z główkami anielskimi i pół-
postaciami fantastycznych tworów morskich, 
nereid, które stanowią symbole przejścia 
do życia wiecznego. Z balkonami łączy się 
harmonijnie bogata struktura prospektu or-
ganowego, pochodzącego z 1728 roku. 

Zawieszony w prezbiterium cykl ośmiu ob-
razów, przedstawiających ilustracje dziesięciu 
przykazań, jest dziełem Antoniego Mollera. 
Zawieszone w nawie głównej w ostrołuko-
wych ramach trzy obrazy: Ukrzyżowanie, 
Boże Narodzenie i Sąd Ostateczny – ten ostatni 
opatrzony datą 1667 – cieszyły się szczegól-
nym uznaniem. Obrazy Mojżesza i Chrystusa 
pod promieniami Ducha Św. powstały w XVII 
wieku i stanowią przykład typowych obrazów 
powstałych w duchu reformacji. W kościele 
znajduje się także XVII-wieczna figurka Chry-
stusa Zmartwychwstałego, stojąca obecnie na 
predelli nieistniejącej dziś nawy ołtarzowej 
z drugiej połowy XVII wieku.

źródło: www.pruszcz.diecezjagda.pl

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. 

Barokowy prospekt organowy


