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Rok tożsamości Pruszcza Gdańskiego 
Małgorzata Czarnecka-Szafrańska

8 12Spotkanie przedsiębiorców 
20185 104. rocznica urodzin 

Pani Józefy Krośnickiej
Jakość powietrza w naszym 
mieście

Konkursy, zajęcia i programy profi-
laktyczne. W Pruszczu Gdańskim 
nie tylko inwestujemy, ale także 

dbamy o rozwój i dobre samopoczu-
cie mieszkańców.

Rok 2018 rozpoczęliśmy akcją „Zima”, 
w ramach której podczas ferii najmłodsi 
mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego korzy-
stali z bezpłatnych basenów oraz lodowiska. 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, 
Centrum Kultury i Sportu oraz Katolickie 
Szkoły Niepubliczne przygotowały specjalne 
zajęcia dla dzieci.

Na przypadające w tym roku 100-lecie 
odzyskania niepodległości przez Polskę, 
przygotowaliśmy specjalny konkurs, w któ-

rym mogą wziąć udział uczniowie i studen-
ci z Pruszcza Gdańskiego. Mamy nadzieję, 
że jego efektem będą arcyciekawe historie 
związane z losami pruszczańskich rodzin 
u zarania niepodległości.

Konkurs z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości wiąże się z inną ważną inicja-
tywą, która dzieje się obecnie w przestrzeni 
Pruszcza Gdańskiego. To koordynowany 
przez nauczycieli z ZSO nr 1 „Rok tożsa-
mości Pruszcza Gdańskiego”. Do wspólnych 
działań włączyły się też pozostałe miejskie 
szkoły i przedszkola, lokalne media, a także 
stacjonująca w Pruszczu Gdańskim – 49 Baza 
Lotnicza oraz Stowarzyszenie „Wczoraj, Dziś 
i Jutro”. Wszystkie współpracujące strony 

zdają sobie sprawę, jak bardzo ważna jest 
integracja lokalnego środowiska oraz pro-
mocja własnego regionu. Dlatego głównym 
celem projektu jest pokazanie, że Pruszcz 
jako młode miasto, posiada swoją własną 
historię oraz zalążki tradycji, a przynależność 
do jego społeczności daje poczucie wspólnoty 
i dumy. W ramach obchodów „Roku tożsa-
mości Pruszcza Gdańskiego” podjęte zostaną 
działania przybliżające mieszkańcom histo-
rię miasta poprzez wystawy zdjęć i pokazy 
filmów. Odbędą się też spotkania i wykłady 
oraz badania opinii publicznej. Nie zabraknie 
także konkursów zorganizowanych dla dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców 
naszego miasta. 
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L.p. Imię i nazwisko Kwiecień Maj Czerwiec
1. Mariusz Badziąg 3 kwietnia 4 maja 1 czerwca

2. Adam Bodo 5 kwietnia 7 maja 4 czerwca

3. Magdalena Braun-Moskwa 6 kwietnia 8 maja 5 czerwca

4. Bartłomiej Chrząszcz 9 kwietnia 10 maja 8 czerwca

5. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 4 kwietnia 2 i 23 maja 6 i 27 czerwca

6. Ireneusz Czernecki 11 kwietnia 9 maja 13 czerwca

7. Grzegorz Gnaciński 10 kwietnia 11 maja 11 czerwca

8. Piotr Kaliński 12 kwietnia 14 maja 12 czerwca

9. Marek Kamola 13 kwietnia 15 maja 14 czerwca

10. Jerzy Kłys 16 kwietnia 17 maja 15 czerwca

11. Marek Krawyciński 18 i 25 kwietnia 16 maja 20 czerwca

12. Witold Kulik 17 kwietnia 21 maja 18 czerwca

13. Hubert Lewandowski 19 kwietnia 22 maja 19 czerwca

14. Krzysztof Lisowski 20 kwietnia 23 maja 21 czerwca

15. Marcin Nowakowski 23 kwietnia 24 maja 22 czerwca

16. Danuta Olech 24 kwietnia 25 maja 25 czerwca

17. Leszek Parzymies 25 kwietnia 28 maja 26 czerwca

18. Joanna Rojek-Rybak 26 kwietnia 29 maja 27 czerwca

19. Jan Sabała 27 kwietnia 29 maja 28 czerwca

20. Andrzej Ślusarczyk 30 kwietnia 30 maja 29 czerwca

21. Szymon Zander 30 kwietnia 30 maja 29 czerwca

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.

u

Wykaz uchwał VII kadencji 
Rady Miasta
XL zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz Gdański 
z dnia 8 listopada 2017 r.
1. XL/370/2017
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na 2017 rok.
2. XL/371/2017
Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 
2017 – 2029.
3. XL/372/2017
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych.
4. XL/373/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie 
przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański aneksu do po-
rozumienia z dnia 29 czerwca 2017 r. nr S.031.7.2017 
zawartego z Komendantem Wojewódzkim Policji 
w Gdańsku przy udziale Komendanta Powiatowego 
Policji w Pruszczu Gdańskim, dotyczącego przekazania 
środków pieniężnych na Fundusz Wsparcia Policji 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w celu 
współfinansowania wykonania ogrodzenia budynku 
Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim 
oraz zagospodarowania terenu bezpośrednio do nie-
go przyległego.
5. XL/374/2017
Uchwała w sprawie zmiany statutu Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim.
6. XL/375/2017
Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy 
Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządo-
wymi na rok 2018.
7. XL/376/2017
Uchwała w sprawie ustanowienia świadczenia rodzin-
nego, pn.: „Pruszczański Bon Opiekuńczy” dla rodzin 
z dziećmi w wieku do lat 3.
8. XL/377/2017
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
dochodów, które mogą być gromadzone na wydzie-
lonym rachunku jednostek budżetowych.
9. XL/378/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę po-
rozumień międzygminnych dotyczących kierowania 
mieszkańców: Gminy Kolbudy oraz Gminy Pruszcz 
Gdański do środowiskowego domu samopomocy dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonego na 
terenie Pruszcza Gdańskiego, w roku 2017.
10. XL/379/2017
Uchwała w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać 
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych.
11. XL/380/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu działki nr 20/14 o pow. 15 093 m2, 
w obrębie 18, stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański, położonej w pobliżu ul. Komunalnej 
w Pruszczu Gdańskim.
12. XL/381/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia  zgody na nabycie 
od osoby fizycznej przez Gminę Miejską Pruszcz 
Gdański prawa własności działki nr 139/1 o pow.  
77 m2, w obrębie 9, położonej w pobliżu ul. Władysława 
Komara w Pruszczu Gdańskim, z przeznaczeniem  
na cele drogowe.
13. XL/382/2017
Uchwała w sprawie utraty mocy uchwały  
nr XXVI/236/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański 
z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie pomocy finansowej na pokrycie 
kosztów wypłaconych odszkodowań przez Woje-
wództwo Pomorskie w ramach realizacji zadania pn.: 

„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Emilii Pla-
ter, Mikołaja Kopernika i Elizy Orzeszkowej wraz  
z budową kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadnia-
jących, przebudową sieci wodociągowej, oświetlenia 
i sieci elektroenergetycznej i telefonicznej” i uchwały 
nr XXX/280/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia  
6 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę nr 
XXVI/236/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 
12 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów wy-
płaconych odszkodowań przez Województwo Pomor-
skie w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa ronda 
na skrzyżowaniu ulic Emilii Plater, Mikołaja Kopernika 
i Elizy Orzeszkowej wraz z budową kanalizacji desz-
czowej i urządzeń odwadniających, przebudową sieci 
wodociągowej, oświetlenia i sieci elektroenergetycznej  
i telefonicznej”.
14. XL/383/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz 
Gdański w formie dotacji celowej Powiatowi Gdań-
skiemu z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, z przeznacze-
niem na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu  
ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim.
15. XL/384/2017
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez 
Panią XY* na działalność Burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego.
16. XL/385/2017
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez 
Panią XY* w części dotyczącej zastrzeżeń w zakre-
sie działalności Burmistrza Pruszcza Gdańskiego 
i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu 
Gdańskim – z dnia 30 czerwca 2017 r.
17. XL/386/2017
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez 
Panią XY* na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Pruszczu Gdańskim i Zespół Interdyscyplinarny 
w Pruszczu Gdańskim – z dnia 1 września 2017 r.
18. XL/387/2017
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie 
przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański porozumienia 
w sprawie ustanowienia współpracy pomiędzy Powia-
tem Yanggu, Prowincji Shandong, Chińska Republika 
Ludowa i Miastem Pruszcz Gdański, Województwo 
Pomorskie, Polska.

XLIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 8 grudnia 2017 r.
1. XLIII/388/2017 
Uchwała w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 
lata 2017 – 2029.

XLI zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz Gdański 
z dnia 19 grudnia 2017 r.
1. XLI/389/2017 
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na 2017 rok.
2. XLI/390/2017 
Uchwała w sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 
2017 – 2029.
3. XLI/391/2017 
Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 
2018 – 2029.
4. XLI/392/2017 
Uchwała w sprawie powołania gminnej spółki, któ-
rej przedmiotem działania będzie odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, położo-
nych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, 
zagospodarowanie tych odpadów, wyposażenie miejsc 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 
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wyposażenie i prowadzenie gminnego punktu selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. XLI/393/2017 
Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem 
Tożsamości Pruszcza Gdańskiego.
6. XLI/394/2017 
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, przypadających Gminie Miejskiej 
Pruszcz Gdański i jednostkom podległym, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 
oraz wskazania organów i osób uprawnionych do 
udzielania ulg.
7. XLI/395/2017 
Uchwała w sprawie zawarcia porozumień międzyg-
minnych dotyczących kierowania mieszkańców: Gmi-
ny Kolbudy, Gminy Pruszcz Gdański oraz  Gminy 
Pszczółki do  środowiskowego domu samopomocy 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi z siedzibą 
w Pruszczu Gdańskim, w roku 2018.
8. XLI/396/2017 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez 
Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Województwa 
Pomorskiego na 2018 r., z przeznaczeniem na działal-
ność bieżącą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Gdańsku Filii w Pruszczu Gdańskim.
9. XLI/397/2017 
Uchwała w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego na-
uczania, wychowania i opieki oraz określenia wysoko-
ści opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 
w publicznych przedszkolach i oddziałach przed-
szkolnych w publicznych szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański.
10. XLI/398/2017 
Uchwała w sprawie zasad udzielania pomocy finan-
sowej w remontach elewacji budynków mieszkalnych 

wspólnot mieszkaniowych w Pruszczu Gdańskim, 
w których Gmina Miejska Pruszcz Gdański posiada 
swój udział.
11. XLI/399/2017 
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru w roku budżetowym 2018.
12. XLI/400/2017 
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz 
Gdański „Południe miasta”.
13. XLI/401/2017 
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz 
Gdański „Rejon ul. Raciborskiego”.
14. XLI/402/2017 
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz 
Gdański „Rejon ul. Słowackiego”.
15. XLI/403/2017 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz 
Gdański w formie dotacji celowej Powiatowi Gdań-
skiemu z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, z przezna-
czeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na 
drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację 
dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu 
Gdańskiego w 2018 roku”, w ramach którego zostanie 
wykonana przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, 
ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim.
16. XLI/404/2017 
Uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia 
Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Pruszcz 
Gdański a Gminą Miasta Gdańska w sprawie 
zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska 
frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów 
komunalnych pochodzących z terenu Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański.
17. XLI/405/2017 
Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozli-
czania dotacji dla placówek wychowania przedszkol-
nego i szkół, dla których Gmina Miejska Pruszcz 

Gdański jest organem rejestrującym, oraz trybu prze-
prowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania.

XLII budżetowa sesja Rady Miasta Pruszcz Gdań-
ski z dnia 19 grudnia 2017 r.
1. XLII/406/2017 
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miej-
skiej Pruszcz Gdański na rok 2018.

XLIV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 25 stycznia 2018 r.
1. XLIV/407/2017 
Uchwała w sprawie wyrażenia woli zawarcia Porozu-
mienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską 
Pruszcz Gdański a Gminą Miasta Gdańska w spra-
wie wykonania zadań publicznych w zakresie zago-
spodarowania odpadów komunalnych przez Gminę 
Miasta Gdańska.

XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Pruszcz Gdański 
z dnia 7 marca 2018 r.
1. XLV/408/2018 
Uchwała w sprawie zmiany  budżetu Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na rok 2018.
2. XLV/409/2018 
Uchwała w sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 
2018 – 2029.
3. XLV/410/2018 
Uchwała w sprawie podziału miasta Pruszcz Gdański 
na okręgi wyborcze.
4. XLV/411/2018 
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego 
na rok 2019.
5. XLV/412/2018 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez 
Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla Województwa 
Pomorskiego, z przeznaczeniem na działalność bieżącą 
Teatru Wybrzeże w Gdańsku.

Nieustannie rozwijamy współpracę z Uni-
wersytetem III Wieku, prowadzonym przez 
panią Elżbietę Urbanowicz w ramach Fun-
dacji im. J. Beaumont w Pruszczu Gdańskim. 
W tym semestrze pruszczański UTW to około 
400 słuchaczy na 42 różnych warsztatach, 
zajęciach i wykładach. Projekt cały czas się 
rozwija, wychodząc na przeciw potrzebom 
miasta i powiatu, będąc przy okazji jednym 
z większych przedsięwzięć w lokalnej skali 
w województwie pomorskim.

Od lat miasto Pruszcz Gdański prowa-
dzi rozbudowany program badań profilak-
tycznych. Nie inaczej będzie i w tym roku. 
Planujemy czwartą już edycję szczepień profi-
laktycznych przeciwko grypie dla osób od 55 
roku życia. Pierwsza edycja programu polityki 
zdrowotnej była realizowana od 1 paździer-
nika do 30 listopada 2015 r. Zaszczepiono 
wówczas 394 osoby powyżej 65 roku życia, 
zameldowane na terenie Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański. Druga edycja ww. programu 
była realizowana w okresie od 15 września do 
30 listopada 2016 r. Zaszczepiono wówczas 
624 osoby od 60 roku życia. Podczas trzeciej 

edycji realizowanej od września do końca 
listopada 2017 r. zaszczepiono już 870 osób 
od 55 roku życia. 

Od roku 2010 prowadzimy także program 
szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom 
brodawczaka ludzkiego HPV. W roku 2018 
realizatorem programu jest firma Sono-Expert 
Sp. z o.o., która będzie szczepić dziewczynki 
w wieku 13 lat tj. urodzone w 2005 r., oczy-
wiście po uprzedniej zgodzie rodzica lub opie-
kuna prawnego. Przed realizacją szczepień 
przedstawiciel firmy Sono-Expert przepro-
wadzi spotkania z rodzicami i opiekunami 
dzieci, mające na celu przybliżenie problemu 
zdrowotnego. 

23 czerwca 2018 r. przy Alei Ks. Józefa 
Waląga planujemy przeprowadzić akcję „Biała 
sobota”. Podczas wydarzenia mieszkańcy 
będą mieli możliwość bezpłatnego wykonania 
badania EKG, badania poziomu cholesterolu 
i glukozy, pomiaru ciśnienia krwi oraz moż-
liwość konsultacji z lekarzami i dietetykiem. 

Jak co roku, panie w wieku 50 – 69 lat 
będą miały możliwość bezpłatnego badania 
mammograficznego w Pruszczu Gdańskim 

przy Urzędzie Miasta. Mammografia trwa 
jedynie kilka minut i polega na zrobieniu  
4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpo-
znanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych 
(guzków i innych nieprawidłowości) w bardzo 
wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one 
wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub 
badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowo-
twór piersi pozwala rozpocząć natychmiastowe 
i skuteczne leczenie oraz daje niemal 100% 
gwarancję powrotu do zdrowia. Sposób reje-
stracji i terminy badań będą publikowane na 
stronie internetowej Urzędu Miasta.

W SP nr 3 i SP nr 4 dzieci i młodzież mają 
możliwość bezpłatnego badania stomatolo-
gicznego. W ramach porozumień zawartych 
pomiędzy dyrektorami wyżej wymienionych 
szkół a firmą Centrum Stomatologiczne Grun-
waldzka Sp. z o.o. sp. k., zostały utworzone 
szczególne miejsca w celu leczenia i poma-
gania dzieciom w dbaniu o higienę jamy ust-
nej. Fakt, że wskazana firma ma podpisane 
kontrakty z Narodowym Funduszem Zdro-
wia pozwoli na bezpłatne leczenie dzieci. 
W ramach bezpłatnej profilaktyki i leczenia 
jamy ustnej zagwarantowane jest usuwanie 
kamienia, piaskowanie, lakowanie, fluoryzacja, 
wypełnienie, rekonstrukcja zęba, znieczulenie 
i leczenie kanałowe zęba.

Rok tożsamości Pruszcza Gdańskiego 

u

u
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Konkurs „Rodzina 1918 
we wspomnieniach”
Katarzyna Kopeć

Zapraszamy do udziału w kon-
kursie „Rodzina 1918 we wspo-
mnieniach”. Celem konkursu 

jest próba uchwycenia i zatrzymania 
w postaci pisemnej różnych wspomnień 
związanych z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości w roku 1918.

Konkurs trwa od momentu ogłoszenia 
do 22 maja 2018 r. Prace w kopercie z do-
piskiem ,,Rodzina 1918 we wspomnie-
niach”, należy nadesłać w terminie do 22 
maja 2018 na adres: Urząd Miasta Pruszcz 
Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 
Pruszcz Gdański lub dostarczyć osobiście 
do Referatu Współpracy i Promocji, pokój 
37 w Urzędzie Miasta. Do nadesłanych 
prac należy dołączyć oddzielną, zaklejoną 
kopertę zawierającą dane: imię, nazwisko, 
adres i numer telefonu.

Tematem konkursu jest wykonanie 
pracy pisemnej dotyczącej wspomnień 
znajomych, bliskich, rodziny odnośnie 
wydarzeń roku 1918 r. Dzieło należy 
złożyć w formie papierowej i w wersji 
elektronicznej. Dzieło musi spełniać na-
stępujące kryteria:

– forma papierowa: wydruk A4 na 
dowolnym papierze; maksymalnie 7200 
znaków (bez spacji),

– wersja elektroniczna: format zapisu 
„pdf” oraz „doc” dokument powinien być 
zapisany na płycie CD lub DVD z poda-
niem nazwiska autora.

Prace zgłoszone do konkursu nie będą 
zwracane uczestnikom. Uczestnik może 
zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.

Uczestnikami konkursu są osoby za-
mieszkujące bądź uczące się w Pruszczu 
Gdańskim, w trzech kategoriach wieko-
wych:
I kategoria – osoby w wieku 13 – 16 lat,
II kategoria – osoby w wieku 17 – 19 lat,
III kategoria – osoby w wieku 20 – 26 lat.

Przewidziane są trzy nagrody głów-
ne oraz wyróżnienia w każdej kategorii 
wiekowej. Wręczenie nagród nastąpi na 
sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański, która 
odbędzie się w czerwcu 2018 r.

Szczegółowe zasady uczestnictwa 
w konkursie znajdują się w regulaminie 
konkursu, którego pełna treść dostępna 
jest na stronie www.pruszcz-gdanski.pl 
w zakładce Mieszkaniec / Miejskie sprawy 
/ Konkursy. Zapraszamy do zapoznania 
się z regulaminem oraz do zgłaszania 
swoich prac!

6. XLV/413/2018 
Uchwała w sprawie wskazania miejsca realizacji 
obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VI 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu 
Gdańskim oraz Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ignacego 
Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim, w roku 
szkolnym 2018/2019.
7. XLV/414/2018 
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Pruszcz Gdański „Rejon  Szkoły Podstawowej 
nr 4”.
8. XLV/415/2018 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WiK” 
Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim na lata 2018 – 2022.
9. XLV/416/2018 
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański na rok 2018 r.  
10. XLV/417/2018 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż w drodze przetargu działki nr 25/42 o pow. 
4 226 m2, w obrębie 5, stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położo-
nej w pobliżu ul. Aleksandra Czekanowskiego  
w Pruszczu Gdańskim.
11. XLV/418/2018 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu działki nr 1/2 o pow. 664 m2, 
w obrębie 1; działki nr 7/29 o pow. 1 860 m2, w obrębie 
5 i cz. działki nr 28/2 o pow. ok. 1 600 m2,  w obrębie 
5, stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański, położonych w pobliżu ul. Aleksandra Cze-
kanowskiego w Pruszczu Gdańskim.
12. XLV/419/2018 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu działki nr 193 o pow. 42 m2, w obrę-
bie 12, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański, położonej w pobliżu ul. Marii Konopnickiej 
w Pruszczu Gdańskim.
13. XLV/420/2018 
Uchwała w sprawie  wyrażenia  zgody na sprzedaż 
przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański w  drodze bez-
przetargowej gruntu, położonego w Pruszczu Gdańskim 
w pobliżu ul. Grunwaldzkiej w obrębie 12, stanowią-
cego własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, 
oznaczonego jako działka  nr 108/5 o pow. 28 m2.
14. XLV/421/2018 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu działek nr 25/50 o pow. 618 m2, 
w obrębie 5 i nr 25/53 o pow. 6 387 m2,  w obrębie 5, 
stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański, położonych w pobliżu ul. Jana z Kolna 
w Pruszczu Gdańskim.

15. XLV/422/2018 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu cz. działki nr 6/9 o pow. ok.  
6 900 m2, w obrębie 21; cz. działki nr 6/11 o pow. 
ok. 23 000 m2,  w obrębie 21; działki nr 6/16 o pow. 
281 m2,  w obrębie 21 i cz. działki nr 13/6 o pow. 
ok. 9 100 m2,  w obrębie 21, stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, położonych 
w pobliżu ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim.
16. XLV/423/2018 
Uchwała w sprawie nadania nazwy dla skrzyżowania 
o ruchu okrężnym na terenie  Pruszcza Gdańskiego. 
(Lotników Polskich).
17. XLV/424/2018 
Uchwała w sprawie nadania nazwy dla skrzyżowania 
o ruchu okrężnym na terenie Pruszcza Gdańskiego. 
(Bł. Michała Kozala BM).
18. XLV/425/2018 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Pruszcz Gdański na 2018 rok.
19. XLV/426/2018 
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez 
Panią XY* w zakresie działalności Burmistrza Prusz-
cza Gdańskiego dotyczącej likwidacji oraz braku 
utworzenia boiska dla dzieci i młodzieży na jednym 
z osiedli Pruszcza Gdańskiego.
20. XLV/427/2018 
Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Żłobka 
nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim usta-
lonego uchwałą nr XXXV/325/2013 Rady Miasta 
Pruszcz Gdański z dnia 25 września 2013 r. w sprawie 
utworzenia Miejskiego Żłobka nr 1 „Króla Maciusia” 
w Pruszczu Gdańskim.

Wykaz uchwał VII kadencji 
Rady Miasta

dokończenie ze str. 3

Weekend za 
pół ceny
Iwona Michnik

Wweekend 14 – 15 kwietnia po raz 
piąty mieszkańcy metropolii oraz 
turyści będą mogli rozsmakowy-

wać się w ofercie Pruszcza Gdańskiego za 
pół ceny. 

W akcji mogą wziąć udział m.in. lokale 
gastronomiczne, obiekty noclegowe, gabinety 
SPA i beauty, instytucje kultury, kawiarnie i re-
stauracje oraz obiekty sportowo-rozrywkowe.

Głównym celem akcji jest ożywienie 
miasta poprzez zachęcenie odwiedzających 
i stałych bywalców do spędzenia wolnego 
czasu w Pruszczu Gdańskim i skorzystania 
z jego oferty.

Partnerów akcji wraz z ich ofertą będzie 
można odnaleźć na stronie internetowej  
www.pruszcz-gdanski.pl oraz miejskim Face-
booku, gdzie wyodrębniono tę imprezę jako 
osobne „Wydarzenie”. Informacje tam zawarte 
z pewnością ułatwią poruszanie się po mieście 
szlakiem miejsc „za pół ceny”. Jest to już kolej-
na akcja „Weekend za pół ceny – rozsmakuj się 
w Metropolii”. Poprzednie edycje cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy naszego 
miasta oraz okolic chętnie brali w niej udział. 

Tegoroczni partnerzy, którzy dotychczas 
zadeklarowali swój udział: Kazoku Sushi, Eko 
Stacja, Salon Optyczny Optylux, Mobilny Ga-
binet Hirudoterapii, Restauracja z Ikrą, Yamaha 
Szkoła Muzyczna, Bar Zacisze, Kawiarnia 
Verona, Gabriel Salon Urody, Projekt Zdrowie, 
Farmas, Bistro nad Radunią, Kawiarnia Verona.
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Praca nad nową książką
Bartosz Gondek

Zespół siedmiu historyków pod re-
dakcją dr. hab. Piotra Semkowa, 
profesora Akademii Marynarki Wo-

jennej, zakończył pierwszy etap prac nad 
naukową publikacją przybliżającą dzieje 
powiatu gdańskiego w latach 1939 – 1945.

Liczący około 200 stron maszynopisu ma-
teriał na książkę to efekt wspólnego zlecenia 
Starosty Powiatu Gdańskiego, Burmistrza 
Miasta Pruszcz Gdański oraz Wójtów Gmin: 
Kolbudy, Pszczółki, Pruszcz Gdański, Suchy 
Dąb i Trąbki Wielkie.

– Potrzeba wydania książki narodziła się 
kilka lat temu, podczas rozmów na temat 
Marszu Śmierci oraz wojennej historii prusz-
czańskiego lotniska – mówi Starosta Powiatu 
Gdańskiego Stefan Skonieczny. – Nie zdra-
dzając jeszcze zanadto wszystkich tajemnic, 
możemy śmiało powiedzieć, że wydanie 
książki odpowie na wiele pytań związanych 

Podsumowanie 
działalności 
lodowiska 
w sezonie 
zimowym 
2017 / 2018
Magdalena Pycka

Wraz z nadejściem wiosny swoją 
działalność w sezonie zimo-
wym 2017 / 2018 zakończyło 

lodowisko Biały Orlik przy Szkole Pod-
stawowej nr 3. Mimo pogody, która nie 
zawsze sprzyjała amatorom jazdy na 
łyżwach, w ciągu 2 miesięcy funkcjo-
nowania lodowiska odnotowano blisko 
11 000 wejść.  

Z lodowiska korzystały pruszczań-
skie szkoły w ramach godzin lekcyjnych 
oraz osoby indywidualne. Liczba wejść 
lekcyjnych na lodowisko w okresie od 
22 stycznia do 21 marca 2018 roku wy-
niosła 285, co przełożyło się na liczbę 
uczniów korzystających z lodowiska, 
która w analizowanym okresie wyniosła 
4874.  Z wejść komercyjnych skorzystało 
w sumie 10 601 osób (3158 wejścia nor-
malne, 7443 wejścia ulgowe). 

Niniejsze statystyki pokazują, jak dużą 
popularnością cieszy się pruszczańskie 
lodowisko. Z roku na rok wzrasta liczba 
osób, które chętnie spędzają w aktywny 
sposób czas na łyżwach.

Turniej Wiedzy Ratowniczej
Andrzej Maszenda

Urząd Miasta Pruszcz Gdański 
informuje, że wzorem lat ubie-
głych organizowany jest Miejski 

Turniej Wiedzy Ratowniczej dla uczniów 
klas gimnazjalnych pod nazwą „Ty także 
możesz zostać ratownikiem”. 

Celem turnieju jest: upowszechnianie 
wśród młodzieży zasad niesienia bezinte-
resownej pomocy poszkodowanym, dosko-
nalenie umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy, ujednolicenie technik ratowni-
czych oraz popularyzacja zalecanych za-
chowań w sytuacji powstania zagrożenia. 

W turnieju mogą uczestniczyć trzyoso-
bowe reprezentacje pruszczańskich klas 
gimnazjalnych. Termin zgłoszenia repre-
zentacji szkoły do turnieju upływa w dniu 
10.05.2018 r. Finał zawodów zaplanowany 
jest w trzeciej dekadzie maja br.

z historią tych ziem w latach wojny. Niektóre 
informacje są co najmniej zaskakujące.

– Ta książka to uzupełnienie wcześniej-
szych badań nad dziejami Pruszcza czy Gmi-
ny Trąbki Wielkie. Zbiór ten stanowi zarazem 
pewnego rodzaju początek – świetny punkt 
wyjścia do dalszych, jeszcze bardziej szcze-
gółowych badań nad czasem i miejscem – 
mówi redaktor książki dr hab. Piotr Semków, 
profesor Akademii Marynarki Wojennej. Ze-
brana w niej wiedza jest bardzo szczegółowa 
i napisana została w oparciu o bogaty zasób 
materiałów źródłowych. Cennym dodatkiem 
do tekstu jest materiał ikonograficzny. 

Autorami poszczególnych rozdziałów 
są: dr Maciej Bakun, dr Jan Daniluk, Bar-
tosz Gondek, dr Artur Jendrzejewski, Ma-
rek Kozłow i wspólnie Elżbieta Grot wraz  
dr Moniką Tomkiewicz.

104. rocznica urodzin Pani Józefy Krośnickiej
Magdalena Pycka

18marca 2018 roku 104. rocznicę 
urodzin obchodziła Ambasador 
Pruszcza Gdańskiego Józefa 

Krośnicka. Z tej wyjątkowej okazji, za-
służonej mieszkance Pruszcza Gdańskiego 
wizytę złożyli: Burmistrz Pruszcza Gdań-
skiego Janusz Wróbel, Przewodnicząca 
Rady Miasta Małgorzata Czarnecka-Sza-
frańska, reprezentanci organizacji poza-
rządowych oraz Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.

Przedstawiciele władz miasta wręczyli 
Jubilatce upominek, kwiaty oraz list gratula-
cyjny, w którym wyrazili wdzięczność: „za 
wkład w rozwój naszego miasta oraz wielo-
letnią pracę włożoną w wychowywanie wielu 
pokoleń pruszczan”.

Pani Józefie życzymy samych pogodnych 
i pomyślnych dni, spędzonych wśród najbliż-
szych osób w atmosferze miłości i wsparcia. 
Dziękując za dotychczasowy wkład w rozwój 

Pruszcza Gdańskiego, życzymy Pani również 
wytrwałości w zaangażowaniu w sprawy na-
szej lokalnej społeczności.

Pani Józefa Krośnicka z domu Kołakowska 
urodziła się 18 marca 1914 r. w Pułtusku. 
W 1938 r., tuż przed wybuchem II Wojny 
Światowej, ukończyła studia historyczne i fi-

lozoficzne na ówczesnym Wydziale Huma-
nistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, 
by następnie podjąć pracę jako nauczycielka 

w gimnazjum męskim. Podczas 
wojny brała udział w tajnym na-
uczaniu i była aktywnym człon-
kiem Armii Krajowej. W latach 
pięćdziesiątych objęła stanowisko 
dyrektora w szkole w Sobowidzu, 
później przez wiele lat uczyła hi-
storii w Szkole Podstawowej nr 3 
w Pruszczu Gdańskim. Wychowa-
ła w tym czasie pięcioro dzieci, 
a na emeryturze poświęciła się 
pracy pisarskiej, przygotowując 
kilkanaście książek poświęconych 
historii Gdańska i okolic (m.in. 

trzytomowe wydanie „W cieniu Gdańska”). 
Jej pasja zdobyła uznanie i w 2010 roku została 
Ambasadorem Pruszcza Gdańskiego, w któ-
rym mieszka od przeszło pięćdziesięciu lat.



Wieœci PRUSZCZA  2017  6.

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni
Magdalena Pycka

19 grudnia 2017 r. została podpi-
sana umowa o dofinansowa-
nie projektu pn. „Pomorskie 

Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni” 
realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi 
Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 
8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów 
dziedzictwa przyrodniczego współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest pomiędzy Gmi-
ną Stężyca – partnerem wiodącym oraz 
partnerami projektu tj. Gminą Chmielno, 
Gminą Kartuzy, Gminą Somonino, Gminą 
Żukowo, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą 
Miejską Pruszcz Gdański oraz Pawłem 
Marszk prowadzącym działalność gospo-
darczą pod nazwą Wypożyczalnia sprzętu 
rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki.

Głównym celem projektu jest poprawa 
atrakcyjności turystycznej miejsc o szcze-

gólnych walorach przyrodniczych zwią-
zanych z turystyką kajakową w obrębie 
szlaku kajakowego Kółka Raduńskiego 
oraz rzeki Raduni.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 7 661 679,20 PLN
Kwota dofinansowania UE: 6 474 695,82 PLN

Wartość projektu dla Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański:
Całkowita wartość projektu: 265 903,07 PLN
Kwota dofinansowania UE: 226 017,60 PLN

Okres realizacji projektu: 
11.02.2015 r. – 31.12.2020 r.

Przedmiotem projektu jest zagospoda-
rowanie szlaków turystyki kajakowej na 

Kółku Raduńskim i rzece Raduni, które 
obejmie trzy grupy zadań:

– zagospodarowanie szlaków w infra-
strukturę wodną poprzez stworzenie 25 
szt. obiektów publicznej infrastruktury tu-
rystycznej,

– kompleksowe oznakowanie szlaków 
w znaki wodne oraz lądowe,

– kompleksową promocję tworzonego 
produktu turystycznego.

W ramach projektu w mieście Pruszcz 
Gdański powstaną dwie przystanie kajako-
we na rzece Raduni (przy Centrum Kultury 
i Sportu oraz przy Faktorii). Przystanie 
zostaną wyposażone w pomosty, suszarki 
do kajaków, ławostoły, kosze, tablice infor-
macyjne oraz miejsce na ognisko. Wzdłuż 
całego szlaku kajakowego umieszczone 
zostanie oznakowanie wodne. 

Jubileusz Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański 

Zradością składamy serdeczne 
gratulacje z okazji jubileuszu  
5-lecia działalności Orkiestry Mia-

sta Pruszcz Gdański. 
Życzymy wspaniałych koncertów, sal 

pełnych miłośników muzyki, radości ze 
wspólnego muzykowania oraz niegasnącej 
iskry energii. Niech realizowana wspólnie 
pasja sprawia, że w repertuarze będą po-
jawiać się ciągle nowe utwory, które będą 
cieszyć słuchaczy, a członkom Orkiestry 
przyniosą twórczą satysfakcję i radość.
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Imprezy kulturalne w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w 2018 roku 
Anita Kotwa-Kąkol

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Pruszczu Gdańskim 
przez cały rok inicjuje różne wyda-

rzenia kulturalne – począwszy od imprez 
skierowanych do dzieci, poprzez spo-
tkania autorskie, konkursy czytelnicze, 
Dyskusyjne Kluby Książki, warsztaty, 
kończąc na organizacji Nocy Muzeów 
czy Tygodnia Bibliotek. 

Od początku 2018 roku odbyło się już 
wiele wydarzeń dla dzieci w ramach Akcji 
Zima 2018, w tym m.in. zajęcia plastyczne, 
spotkania z planszówkami czy bal kar-
nawałowy. W pierwszym kwartale tego 
roku w bibliotece miało również miejsce 
kilka spotkań autorskich, a wśród nich 
spotkanie z Janem Hlebowiczem, Arturem 
Jendrzejewskim, Janem Kulasem czy prof. 
Ewą Łętowską. W najbliższym czasie za-
praszamy na kolejne spotkania z autorami 
książek oraz inne wydarzenia kulturalne 
realizowane przez Powiatową i Miejską 
Bibliotekę Publiczną. 

Spotkania autorskie dla dorosłych:
– kwiecień: Robert Janowski, Karol Mo-
dzelewski, Romuald Bławat,
–  czerwiec: Jacek Cygan.

Maj:
– Europejska Noc Muzeów,
– Tydzień Bibliotek,
– Konkurs Małe Formy Teatralne w Fak-
torii Handlowej w Pruszczu Gdańskim, 
organizowany wspólnie z CKiS,
– Powiatowy Konkurs Czytelniczy ,,Wier-
sze i wierszyki Aleksandra Fredry” – skie-
rowany do dzieci niepełnosprawnych 
intelektualnie i ruchowo.

Maj / czerwiec: 
– Noc w bibliotece.

Czerwiec:
– Festiwal Książki Dziecięcej.

Lipiec – Sierpień: 
Akcja Lato – zajęcia będą odbywały się 
w środy i piątki w godz.11.00 – 13.00,  
w planach m.in.:
– warsztaty plastyczne,
– gry i zabawy,
– spotkania z książką.

Wrzesień:
– Narodowe Czytanie. 

Wrzesień  / październik: 
–  udział w projekcie ,,Z książką na wa-
lizkach”.

Ponadto planujemy dodatkowo w 2018 
roku następujące alternatywne formy 
spędzania wolnego czasu oraz zaję-
cia edukacyjne:
– Neony – Tożsamość – kwartalnik arty-
styczno-historyczny – promocja raz na 
kwartał (razem 4 spotkania),
– warsztaty komputerowe dla seniorów,
– Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych – zajęcia odbywają 
się min. raz w miesiącu, 
–  zajęcia biblioterapeutyczne dla niepeł-
nosprawnych – 8 grup,
– warsztaty teatralne dla dzieci,
– lekcje biblioteczne,
– zajęcia dla maluchów z 2 grup zabawo-
wych: Klub Wesołej Książki oraz ,,Sów-
ki”– zajęcia cykliczne dla dzieci od 1 roku 
życia odbywające się 2 razy w miesiącu, 
co 2 tygodnie,
– gry planszowe: zajęcia cykliczne, odby-
wające się 2 razy w miesiącu, co 2 tygodnie,
– kontynuacja projektu „Z książką na start”,
– ,,Smak życia bez alkoholu” (min. 2 spo-
tkania z przedstawicielami AA),
– warsztaty edukacyjne pt. ,,Kodeks zdro-
wego życia” (min. 2 spotkania),

– konkurs plastyczny na komiks pt. ,,Do-
palaczom STOP”,
– warsztaty z psychologiem pt. ,,Moje życie 
w moich rękach” (min. 6  spotkań),
– lekcje biblioteczne pt. ,,Zaplątani w sieci”  
(min. 3 spotkania),

– piknik czytelniczy – połączony z przedsta-
wieniem teatralnym, konkursami oraz po-
częstunkiem,
– spotkania pt. ,,Narkotykowe dylematy” 
z przedstawicielami Komendy Policji,
– lekcje biblioteczne pt. ,,Jak bezpiecznie 
spędzić wakacje” (min. 3 spotkania), 
– zajęcia z biblioterapii z wykorzystaniem 
teatru kamishibai,
– warsztaty pt. ,,My i nasze emocje” (min. 
5 spotkań),
– spotkanie z Mikołajem połączone z przed-
stawieniem, konkursami i upominkami,
– spotkania autorskie z pisarzem porusza-
jącym w swoich utworach problem uza-
leżnień (min. 2 spotkania),
– spotkania z ciekawymi ludźmi pt. ,,Znajdź 
swoja pasję” (min. 3 spotkania), 
– warsztaty plastyczne pt. ,,W świecie przy-
gody i fantazji” (min. 5 spotkań),
– warsztaty filozoficzne (min. 2 spotkania),
– przedstawienie profilaktyczno-edukacyjne 
w wykonaniu Teatru Maska,
– gry i zabawy interaktywne (min. 3 spo-
tkania).

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
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Spotkanie Przedsiębiorców 2018
Magdalena Pycka

Tradycyjnie na początku każdego 
roku odbywa się Spotkanie Przed-
siębiorców. Pod koniec stycznia po 

raz kolejny przedstawiciele biznesu, władz 
samorządowych i wojewódzkich oraz re-
prezentanci pruszczańskich organizacji 
gospodarczych spotkali się w siedzibie 
LPP w Pruszczu Gdańskim.

Organizatorem wydarzenia był Burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, Prze-
wodnicząca Rady Miasta Małgorzata Czar-
necka-Szafrańska, Wiceprezes Zarządu LPP 
Jacek Kujawa, Przewodniczący Oddziału 
Pracodawców Pomorza w Pruszczu Gdań-

skim Andrzej Pastuszka oraz Prezes Zarządu 
Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim 
Jacek Wegner.

Zebranych na sali gości przywitał Wice-
prezes Zarządu firmy LPP Jacek Kujawa. 
W swoim wystąpieniu przedstawił firmę 
LPP w nietypowy sposób, a mianowicie od 
strony biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Z kolei Burmistrz Pruszcza Gdańskiego 
przedstawił miejskie plany inwestycyjne na 
najbliższy rok. Miasto jest w trakcie realizacji 
projektów dofinansowanych kwotą około 25 
milionów złotych z funduszy Unii Europej-
skiej. Wśród nich najważniejsze to: budowa 
węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cie-
plewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi, 
wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia 
powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji 
deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie 
ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckie-
go oraz osiedla Strzeleckiego, kompleksowa 
modernizacja energetyczna budynków użytecz-
ności publicznej oraz budynków komunalnych 
na terenie Pruszcza Gdańskiego, Pomorskie 
Szlaki Kajakowe – budowa dwóch przystani 
kajakowych na rzece Raduni oraz Pomorskie 
Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynaro-
dowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9. 

Z bardziej interesujących zadań inwestycyjnych 
w miejskim budżecie znalazły się: budowa 
żłobka na Osiedlu Bursztynowym, budowa 
kina przy CKiS, budowa ulicy Olszewskiego, 
Wróblewskiego, Mościckiego, budowa mostku 
na Kanale Raduni przy granicy z Gdańskiem, 
przebudowa budynku Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz rewitalizacja budynku 
przy ul. Wojska Polskiego 44 wraz z adaptacją 
na Urząd Stanu Cywilnego.

Kolejną osobą, która zabrała głos, był 
Andrzej Pastuszka – Wiceprezes Zarządu 
Pracodawców Pomorza, instytucji która zaj-
muje się zrzeszaniem i reprezentowaniem 

przedsiębiorców z całego województwa po-
morskiego. Przedstawił aktualną sytuację 
gospodarczą w województwie pomorskim 
oraz życzył zebranym sukcesów w prowa-
dzeniu i rozwijaniu firm.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania 
wystąpił Jacek Wegner, Prezes Banku Spół-
dzielczego, który zachęcał do współpracy 
i skorzystania z oferty dla przedsiębiorców, 
która jest przyjazna firmom.

Na spotkaniu zapoznano przedsiębior-
ców ze szczegółami projektu realizowanego 
wspólnie przez Gdański Urząd Pracy i Gminę 
Miejską Pruszcz Gdański „Zintegrowana 
Inwestycja w Talenty ZIT I”, który stwarza 
pracodawcom wyjątkowe możliwości otrzy-
mania wsparcia w zakresie m.in. pozyskiwania 
pracowników i doposażenia miejsc pracy. 

W trakcie wystąpień podkreślano jak 
ważna jest współpraca samorządu i przed-
siębiorców. Dzięki niej obie strony zyskują 
wiele korzyści. Miasto dynamicznie się 
rozwija i poprawia swoją sytuację gospo-
darczą, przedsiębiorcy natomiast otrzymują 

optymalne warunki rozwoju biznesu, które 
stanowią siłę napędową dla całego regionu. 
Spotkanie Przedsiębiorców jest wspaniałą 
okazją do wspólnego podsumowania mi-
nionego roku, omówienia planów na przy-

szłość, a także do wymiany doświadczeń 
i kontaktów biznesowych.

Wiceprezes Zarządu LPP Jacek Kujawa      Burmistrz Pruszcz Gdańskiego Janusz Wróbel Wiceprezes Zarządu Pracodawców Pomorza 
Andrzej Pastuszka   

Zgromadzeni przedsiębiorcy
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Stypendia Burmistrza przyznane
Sylwia Cedrowska

7 marca 2018 roku w Urzędzie Mia-
sta w Pruszczu Gdańskim odbyło się 
uroczyste rozdanie dyplomów z okazji 

przyznania przez Burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego stypendiów na II semestr roku 
szkolnego 2017/2018, za wyniki w nauce 
oraz osiągnięcia sportowe. 

Na początku uroczystości Przewodnicząca 
Rady Miasta Małgorzata Czarnecka-Szafrań-
ska przywitała wszystkich obecnych stypendy-
stów oraz gości, po czym wymieniła uczniów, 
którzy wyróżnili się najwyższymi średnimi 
i osiągnięciami. Następnie Burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego Janusz Wróbel wręczył stypen-
dystom dyplomy za wyniki w nauce (32 dla 
uczniów klas gimnazjalnych i 28 dla uczniów 
klas ponadgimnazjalnych) oraz za osiągnięcia 
sportowe (7 dla uczniów klas gimnazjalnych 
i 12 dla uczniów klas ponadgimnazjalnych). 

Na zakończenie uroczystości uczniowie 
wraz z przedstawicielami władz miasta dla 
upamiętnienia chwili przystąpili do grupo-
wego zdjęcia, a następnie wpisali się do „Zło-
tej Księgi”.
Lista nagrodzony uczniów:
1. Uczniowie klas gimnazjalnych (za wyniki 
w nauce):
1. Brach Julia,
2. Bronowski Jakub,
3. Chojnowska Róża,
4. Deneka Anna,
5. Drąg Marta,
6. Gardzielewska Kornelia,
7. Ginter Jakub,
8. Ignaczewski Marceli,
9. Krawisz Bartłomiej,
10. Kruk Dominika,
11. Lewandowska Weronika,

12. Matejuk Weronika,
13. Młodzikowska Julia,
14. Moskwa Jakub,
15. Nowaczyk Patrycja,
16. Obernikowicz Konrad,
17. Ortman Filip,
18. Rochowicz Karolina,
19. Romaniecka Nadia,
20. Rybarczyk Maciej,
21. Skoczylas Wiktoria,
22. Solecka Ewa,
23. Sychta Magdalena,
24. Symonowicz Karol,
25. Ślozowski Jeremi,
26. Ślusarz Konrad,
27. Wiącek Martyna,
28. Wisłocka Julia,
29. Wołek Weronika,
30. Zacharzewski Michał,
31. Zielińska Zofia,
32. Zwoliński Bartosz.
2. Uczniowie klas ponadgimnazjalnych (za 
wyniki w nauce):
1. Bilicka Aleksandra,
2. Brzozowska Paulina,
3. Chojnowski Szczepan,
4. Durawa Piotr,
5. Gebert Dawid,
6. Goździak Natalia,
7. Grubba Jan,
8. Idźkowska Patrycja,
9. Kasak Miłosz,
10. Kasprzyk Martyna,
11. Kaszubowska Aleksandra,
12. Leszek Oliwia,
13. Łepkowski Krzysztof,
14. Olendzka Zuzanna,
15. Pastuszka Bartłomiej,
16. Patyk Julia,

17. Radecka Michalina,
18. Reszka Adrian,
19. Robaczewski Jakub,
20. Rudaś Marta,
21. Rudaś Zuzanna,
22. Rybak Olga,
23. Skoczylas Alicja,
24. Smeja Maciej,
25. Solska Klaudia,
26. Szafrański Krzysztof,
27. Włodarczyk Anna,
28. Zawalski Maciej.
3. Uczniowie klas gimnazjalnych (za osią-
gnięcia sportowe):
1. Birunt Jakub,
2. Brylowski Bartosz,
3. Bugajewski Hubert,
4. Gebert Daria,
5. Kaliński Jan,
6. Pułkotycka Karolina,
7. Siemko Natalia.
4. Uczniowie klas ponadgimnazjalnych (za 
osiągnięcia sportowe):
1. Borsuk Aleksandra,
2. Cichoń Martyna,
3. Czerwiński Przemysław,
4. Kraska Weronika,
5. Kuczmańska Patrycja,
6. Ławniczak Aleksandra,
7. Pachulczak Agnieszka,
8. Rutkowska Agata,
9. Szadkowska Aleksandra,
10. Sztejter Jakub,
11. Śliwiński Paweł,
12. Żurawska Nikola.

Wszystkim uczniom jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
w nauce oraz wybitnych osiągnięć w sporcie. 

Uroczyste rozdanie stypendiów Burmistrza Pruszcza Gdańskiego 
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10 lat klubu sportowego Taekwon-do AN-DO 
Anna Misztal, Dorota Mazur

MMistrzowski klub sportowy 
Taekwon-do AN-DO w Prusz-
czu Gdańskim ma już dziesięć 

lat. Kuźnia mistrzów sportu obchodzi-
ła niedawno okrągłą rocznicę istnienia 
w ZSO nr 1.

Były oczywiście podziękowania – 
trenerom, a także osobom sprzyjającym 
przedsięwzięciu. Złożono gratulacje wraz 
z podziękowaniami najlepszym zawodni-
kom w całej historii klubu. Na tej liście 
znaleźli się: Dorota Mazur, Adrian Jaku-
biszyn, Piotr Maj, Patrycja Kaniowska, 
Natalia Michoń, Martyna Cichoń i Prze-
mysław Czerwiński.

Sportowy Klub Taekwon-do 
AN-DO został powołany jako sto-
warzyszenie 4 lutego 2008 roku. 
Inicjatorami powstania były trenerki 
Anna Misztal i Dorota Mazur oraz 
Rada Rodziców w stowarzyszeniu.

Nazwa AN-DO to połączenie 
dwóch pierwszych liter imion głów-
nych założycielek i szkoleniowców 
w klubie – Anny i Doroty. Posiada 
ona również znaczenie koreańskie. 
AN oznacza od wewnątrz, z wnę-
trza, a DO jak w innych sztukach 
walki oznacza filozofię, drogę ży-
cia, sposób postępowania. Tłuma-
cząc dosłownie, AN-DO oznacza 
„wewnętrzną drogę”, „wewnętrzną 
filozofię”, co w pełni oddaje działalność sto-
warzyszenia i podkreśla, że koncentrujemy 
się nie tylko na stronie sportowej taekwon-
-do, ale przede wszystkim na wychowaniu, 
nauce wytrwałości i szacunku do innych. 

Początkowe lata to działalność dwóch 
grup podzielonych na kategorie wiekowe 
dzieci i dorosłych. Sukcesywnie z roku na 
rok, dzięki wytrwałości i konsekwencji 
trenerek, ilość ćwiczących osób w klubie 
zwiększała się. 

Z biegiem czasu zaczęły pojawiać się 
sukcesy sportowe na arenie ogólnopolskiej, 
a w latach późniejszych również na arenie 
międzynarodowej, włączając w to starty 
w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach 
Świata. Zwiększająca się liczba adeptów 
spowodowała potrzebę rozbudowania 
kadry nauczającej. Pierwsi wychowan-
kowie po zdaniu egzaminów na stopnie 
Mistrzowskie I dan (czarny pas) i uzupeł-
nieniu swojej wiedzy specjalistycznymi 
kursami instruktorskimi, rozpoczęli pracę 
jako nowi instruktorzy w klubie AN-DO. 
Zasilona kadra rozpoczęła prężną pracę 
i klub rozrósł się do 10 grup w roku 2015 
i 12 grup w roku 2017.

Oprócz działalności związanej z nauką 
szeroko rozumianej samoobrony, popra-
wianiu kondycji fizycznej i zdrowia ćwi-

Jubileusz 10-lecia istnienia klubu sportowego Taekwon-do AN-DO

czących, klub angażuje się w życie miasta 
Pruszcza Gdańskiego, organizując w Hali 
Widowiskowo-Sportowej przy ZSO nr 1 za-
wody sportowe różnej rangi np. Eliminacje 
do Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 
i Juniorów, Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików, Mistrzostwa Wojewódz-
twa Pomorskiego, Grand Prix Polski oraz 
Puchar Polski, propagując taekwon-do na 
najwyższym poziomie. Oprócz imprez 
sportowych Klub organizuje także pokazy 
sztuk walki i występuje cyklicznie podczas 
Dni Pruszcza Gdańskiego, a także wspiera 
czynnie akcję Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Dzięki wsparciu rodziców 

i władz miasta, działalność klubu z roku 
na rok powiększa się, dając szansę miesz-
kańcom Pruszcza Gdańskiego na ciekawe 
i interesujące spędzanie wolnego czasu, 
zaangażowanie w przygodę ze sportem 
z mniejszymi i większymi sukcesami spor-
towymi.
Przez 10 lat działalności AN-DO aż 13 
wychowanków klubu osiągnęło sto-
pień mistrzowski:
Natalia Michoń, Patryk Paterek, Patryk 
Lubiński – rok 2012,
Patrycja Kaniowska, Anastazja Andrynow-
ska – rok 2013,
Alan Różański – rok 2014,
Przemysław Czerwiński, Weronika Kraska, 
Radosław Kraska, Rafał Mach – rok 2015,
Martyna Cichoń – rok 2016,
Karol Keler, Krystian Kułakowski – 
rok 2017.
Kadra trenerska:
Dorota Mazur – stopień mistrzowski V dan 
oraz uprawnienia trenera II klasy,
Anna Misztal – stopień mistrzowski IV dan 
oraz uprawnienia trenera II klasy,
Karol Siwek – stopień mistrzowski III dan 
oraz uprawnienia instruktora,
Martyna Pietrzeniec – stopień mistrzowski 
III dan oraz uprawnienia instruktora,
Rafał Mach – stopień mistrzowski I dan 
oraz uprawnienia instruktora.

Nasze największe sukcesy sportowe:
Mistrzostwa Polski:
Natalia Michoń – Mistrzostwa Polski Junio-
rów Młodszych i Juniorów (2012, 2014),
Dorota Mazur – Mistrzostwa Polski Senio-
rów (2012, 2016),
Patrycja Kaniowska – Mistrzostwa Polski 
Juniorów Młodszych (2013),
Piotr Maj – Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych (2013, 2014),
Adrian Jakubiszyn – Mistrzostwa Polski 
Juniorów Młodszych (2014),
Przemysław Czerwiński – Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów Młodszych (2015 – Najlepszy 
zawodnik imprezy) oraz Mistrzostwa Polski 

Juniorów (2016, 2017 – Najlepszy 
zawodnik imprezy),
Martyna Cichoń – Mistrzostwa Polski 
Juniorów Młodszych (2016).
Mistrzostwa Świata:
Dorota Mazur – złoto (rok 2013, 
Hiszpania),
Patrycja Kaniowska – złoto (rok 2013, 
Hiszpania),
Przemysław Czerwiński – brąz (rok 
2015, Włochy), 2 x srebro i 2 x brąz 
(rok 2017, Irlandia).
Mistrzostwa Europy:
Dorota Mazur – złoto, srebro i brąz 
(rok 2014, Włochy),
Patrycja Kaniowska – złoto i srebro 
(rok 2014, Włochy),

Natalia Michoń – złoto i srebro (rok 2014, 
Włochy),
Przemysław Czerwiński – 2 x złoto, 2 x 
srebro, 1 x brąz (rok 2016, Finlandia).
Puchar Świata:
Natalia Michoń – 2 x brąz (rok 2012, Wiel-
ka Brytania),
Dorota Mazur – brąz (rok 2016, Węgry),
Martyna Cichoń – złoto (rok 2016, Węgry),
Przemysław Czerwiński – brąz (rok 2016, 
Węgry).
Puchar Europy:
Patryk Lubiński – brąz (rok 2009, Polska),
Dorota Mazur – brąz (rok 2014, Węgry),
Patrycja Kaniowska – 2 x złoto (rok 2014, 
Węgry),
Piotr Maj – brąz i 2 x srebro (rok 2014, 
Węgry),
Weronika Kraska – brąz (rok 2014, Węgry),
Przemysław Czerwiński – złoto i srebro 
(Najlepszy Junior Pucharu Europy),
Szymon Banakowicz – srebro (rok 2017, 
Polska),
Klaudia Reszka – srebro (rok 2017, Polska),
Karol Keler – srebro (rok 2017, Polska),
Alicja Szadziewicz – srebro (rok 2017, 
Polska),
Wojciech Boroch – brąz (rok 2017, Polska),
Matylda Ryfa – brąz (rok 2017, Polska).
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Jubileusz Państwa Zieleniewicz i Państwa Maliszewskich
Magdalena Pycka

W grudniu piękny jubileusz 60-le-
cia i 55-lecia zawarcia związku 
małżeńskiego obchodzili Państwo 

Irena i Kazimierz Zieleniewicz oraz Państwo 
Emilia i Franciszek Maliszewscy.

Otoczeni rodziną i przyjaciółmi, przyjęli 
dyplomy z wyrazami uznania za długoletnie 
pożycie małżeńskie jako dowód szacunku 
za trwałe i szczęśliwe małżeństwo.

Z tej wyjątkowej okazji serdeczne 
gratulacje Jubilatom złożył Burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel oraz 
Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska, jednocześnie ży-
cząc małżonkom pomyślności, radości oraz 
zdrowia na następne lata wspólnego życia. 
Tradycyjnie jubilaci zostali obdarowani 
okolicznościowymi upominkami i kwiatami.

Niezwykłe urodziny naszych mieszkańców 
Magdalena Pycka

Jubileusz zawarcia związku małżeńskiego 

101. urodziny Pani Antoniny Guga 

90. urodziny Pani Ireny Wojtasiak

95. urodziny Pani Wandy Kowalskiej 

90. urodziny Pani Czesławy Janickiej 

95. urodziny Pani Marianny Jeremiejczyk 

Wostatnim czasie świętowaliśmy wyjątkowe urodziny 
Mieszkanek Pruszcza Gdańskiego, wśród których zna-
lazła się Pani Irena Wojtasiak (90 lat), Pani Czesława 

Janicka (90 lat), Pani Wanda Kowalska (95 lat), Pani Antonina 
Guga (101 lat) oraz Pani Marianna Jeremiejczyk (95 lat).

Z tej okazji przedstawiciele władz miasta złożyli Jubilatkom 
wizytę, by pogratulować pięknej rocznicy urodzin i złożyć naj-
serdeczniejsze życzenia. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz 
Wróbel, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Jerzy Kulka oraz 
Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 
wręczyli Szanownym Paniom listy gratulacyjne wraz z upominka-
mi i kwiatami, życząc jednocześnie samych pięknych chwil oraz 
kolejnych wielu lat życia w zdrowiu i radości.

Drogie Panie! Niech pogoda ducha nigdy Pań nie opuszcza, a chwile 
spędzone w gronie najbliższych upływają w atmosferze miłości i wsparcia.
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Jakość powietrza w naszym mieście
Marta Rauchfleisch

Wygląda na to, że w tym roku 
sezon grzewczy może potrwać 
nieco dłużej niż wszyscy mogli 

się spodziewać. W związku z tym war-
to poruszyć kilka spraw, związanych 
z wytwarzaniem i konsumpcją ciepła 
w mieście Pruszcz Gdański.

Pamiętajmy, że kategorycznie zabro-
nione jest spalanie odpadów w piecach 
węglowych. Jeżeli dym wydostający się 
z komina ma niejednolitą barwę, jest bla-
dopomarańczowy lub bury oznacza to, 
że do pieca wrzucane są plastiki, puszki, 
obierki czy stare ubrania. Poinformujmy 
o tym Straż Miejską, która ma prawo wejść 
na teren nieruchomości i skontrolować 
kotłownię. Prosimy, aby w celu minimali-
zowania zadymienia powstającego podczas 
palenia paliwem stałym (węglem lub kok-
sem) stosować metodę rozpalania od góry. 
Ta sprawdzona metoda pozwala dopalić 
dym, czyli ogrzewać taniej i czyściej nawet 
starym piecem węglowym.

Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana 
przestarzałych pieców węglowych na piece 
gazowe lub inne wykorzystujące odnawial-
ne źródła energii. W kwietniu, kolejny raz 
Gmina Miejska Pruszcz Gdański zamierza, 
przy współudziale Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku, rozpocząć nabór wnio-
sków o dofinansowanie wymiany pieców 
węglowych na ekologiczne źródła ciepła.

Jednocześnie uspokajamy, że pomimo 
sygnałów o bardzo złej jakości powietrza 
na terenie naszego miasta, Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, 
prowadzący pomiary jakości powietrza, 
nie stwierdził przekroczeń na terenie na-
szego miasta.

Zachęcamy do zapoznania się z roczną 
oceną jakości powietrza w województwie 
pomorskim (raport za 2016 r.) opublikowa-
ną na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Stan ten potwierdziły niezależne bada-
nia przeprowadzone na zlecenie Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na przełomie 
listopada i grudnia 2015 r. za pomocą pro-
fesjonalnej stacji pomiarowej. Wyniki były 
zadowalające. W trakcie 14 dni pomia-
rowych na Osiedlu Wschód odnotowano 

tylko jedno przekroczenie dopuszczalne-
go dobowego stężenia PM10, z kolei na 
Osiedlu Nad Radunią w analizowanym 
okresie odnotowano dwukrotne przekro-
czenie dopuszczalnego dobowego stężenia 
PM10. Pomiary obejmowały również pył 
zawieszony PM2,5. W zakresie tego pyłu 
norma określa tylko dopuszczalne roczne 
stężenie masowe tego zanieczyszczenia. 
W przypadku naszego miasta, aby móc 
dokładnie porównać wyniki przeprowa-

dzonych pomiarów z normą należałoby 
prowadzić badania przez cały rok. Podcho-
dząc do tego poglądowo można stwierdzić, 
że jedno przekroczenie (powyżej normy 
rocznej) w przypadku PM2,5 odnotowano 
na Osiedlu Wschód, a trzy przekroczenia 
na Osiedlu Nad Radunią. Zmierzone do-
bowe stężenia PM2,5 były zawsze niższe 
od stężeń PM10, a ich wyniki są ze sobą 
wyraźnie skorelowane.

Według Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska i Głównego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska niskokosztowe 
czujniki dostępne na rynku nie mogą być 
traktowane jako źródło wiarygodnych 
danych o stanie powietrza. Takie czujniki 

może nabyć każdy i za pomocą stworzo-
nego przez producenta oprogramowania 
publikować wyniki online. Pamiętajmy, że 
tego typu czujnik nie posiada certyfikatu 
równoważności z metodą referencyjną, 
a zatem nie mogą być stosowane do oficjal-
nych pomiarów jakości powietrza. Istotną 
rzeczą jest też właściwe, autoryzowane 
posadowienie czujnika.

Uważamy, że najwłaściwszą formą dba-
łości o nieustanną poprawę jakości powie-

trza w Pruszczu Gdańskim jest specjalnie 
opracowany program składający się z:

– programu dopłat do wymiany prze-
starzałych pieców,

– konwersji ogrzewania klasycznego 
na gazowe,

– termomodernizacji budynków uży-
teczności publicznej,

– działań edukacyjnych.
Wszystkim mieszkańcom zainteresowa-

nym bieżącym stanem powietrza polecamy  
wiarygodne i rzetelne informacje dotyczą-
ce stanu jakości powietrza w wojewódz-
twie pomorskim publikowane na stronach 
www.airpomerania.pl i www.gios.gov.pl.


