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Jak tanio zlikwidować „kopciucha”
Wojciech Gawkowski

8 Świąteczny Pruszcz

Wtrosce o zdrowie i czyste powie-
trze, najwyższy czas pomyśleć 
o likwidacji starych i nieefek-

tywnych kotłów na paliwo stałe. Podpo-
wiadamy jak je tanio wymienić.

W pierwszej kolejności warto wiedzieć, 
że każdy posiadacz kotła na paliwo stałe 
zlokalizowanego w mieście Pruszcz Gdański 
po nowym roku, po raz kolejny, będzie mógł 
złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów 
związanych z likwidacją ogrzewania wę-
glowego i zastąpienie go innym źródłem 
ciepła. Ze środków budżetu miasta będzie 
można otrzymać do 50% zwrotu kosztów, 
które dodatkowo zależeć będą od rodza-
ju zainstalowanego nowego źródła ciepła. 
Dodatkową zachętę do wymiany starego 
„kopciucha” stanowi podjęta na listopadowej 

sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański uchwała 
w sprawie zwolnienia z podatku od nieru-
chomości budynków mieszkalnych lub ich 
części na okres 3 lat, pod warunkiem, że 
w okresie obowiązywania przedmiotowej 
uchwały t. j. od 01.01 do 31.12.2020 r. w da-
nej nieruchomości zostanie zlikwidowane 
ogrzewanie węglowe.

Oprócz tego w każdej chwili istnieje 
możliwość skorzystania z Programu Czyste 
Powietrze. Tu nabór wniosków odbywa się 
w trybie ciągłym. Właściciele domów jedno- 
rodzinnych mogą uzyskać dofinansowanie 
do wymiany starych źródeł ciepła na paliwo 
stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy tj. węzeł cieplny, pompa 
ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, ko-
cioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł  

na paliwo stałe (spełniając określone wy-
magania). Dofinansowanie można uzyskać 
także na przeprowadzenie prac termo- 
modernizacyjnych oraz montaż odnawialnych 
źródeł energii (tylko w formie pożyczki). 
W przypadku tego programu wysokość 
dofinansowania jest zależna od dochodu 
na osobę w gospodarstwie domowym oraz  
od możliwości skorzystania przez wniosko-
dawcę z ulgi termomodernizacyjnej. Wy-
sokość dofinansowania waha się od 15%  
do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Dotacja w Programie Czyste Powietrze 
stanowi uzupełnienie korzyści wynikających 
ze wspomnianej ulgi termomodernizacyjnej. 
Obejmuje ona odliczenie wydatków poniesio-
nych w danym roku podatkowym na materia-
ły budowlane, urządzenia i usługi związane 
z realizacją przedsięwzięcia termomoderniza-
cyjnego w budynku jednorodzinnym, którego 
podatnik jest właścicielem. Zachęcamy, aby 
pytania związane z tym rodzajem ulgi kiero-
wać do odpowiednich Urzędów Skarbowych.
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L.p. Imię i nazwisko styczeń luty marzec
1. Paweł Badziąg 2 stycznia 3 lutego 2 marca
2. Adam Bodo 3 stycznia 4 lutego 3 marca
3. Bartłomiej Chrząszcz 7 stycznia 6 lutego 5 marca
4. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 8/29 stycznia 5 lutego 4 marca
5. Adrian Czarnecki 9 stycznia 7 lutego 6 marca
6. Ireneusz Czernecki 15 stycznia 12/26 lutego 11 marca
7. Marta Jankowska 10 stycznia 10 lutego 9 marca
8. Piotr Kaliński 13 stycznia 11 lutego 10 marca
9. Jerzy Kłys 14 stycznia 12 lutego 12 marca

10. Marek Krawyciński 22 stycznia 19 lutego 18/25 marca
11. Krzysztof Lisowski 16 stycznia 13 lutego 13 marca
12. Robert Nowicki 17 stycznia 14 lutego 16 marca
13. Danuta Olech 20 stycznia 17 lutego 17 marca
14. Leszek Parzymies 21 stycznia 18 lutego 19 marca
15. Jan Sabała 23 stycznia 20 lutego 20 marca
16. Bartłomiej Troka 24 stycznia 21 lutego 23 marca
17. Ireneusz Szweda 27 stycznia 24 lutego 24 marca
18. Andrzej Ślusarczyk 28 stycznia 25 lutego 26 marca
19. Roman Trembacz 29 stycznia 26 lutego 27 marca

20. Jakub Walaszczyk 30 stycznia 27 lutego 30 marca

21. Szymon Zander 31 stycznia 28 lutego 31 marca

Harmonogram dyżurów radnych miasta
Harmonogram dyżurów pełnionych przez radnych miasta od stycznia do marca 2020 r.   w dni robocze 
oprócz sobót, niedziel i świąt w pokoju 11, I p. od  16.00 do 18.00.

X zwyczajna sesja RM
1. X/108/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr I/6/2018 Rady 
Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 listopada 2018 r. 
w sprawie powołania składu osobowego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji VIII kadencji Rady 
Miasta Pruszcz Gdański w latach 2018 – 2023.
2. X/109/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr I/4/2018 Rady 
Miasta Pruszcz Gdański z dnia 19 listopada  
2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych 
komisji stałych VIII kadencji Rady Miasta Pruszcz 
Gdański w latach 2018 – 2023.
3. X/110/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała w sprawie  zmiany  budżetu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2019.
4. X/111/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała w sprawie  zmiany  wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 
na lata 2019 – 2029.
5. X/112/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych.
6. X/113/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieru-
chomości budynków mieszkalnych lub ich części, 
w których dokonano wymiany źródła ciepła.
7. X/114/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współ-
pracy Miasta Pruszcz Gdański z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2020.
8. X/115/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształce-
nia Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. Marii 
Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim.
9. X/116/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych za-
sad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne 
za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.  
10. X/117/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całko-
witego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
11. X/118/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. 
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspie-
rania Rodziny  na lata 2020 – 2022 dla miasta 
Pruszcz Gdański.
12. X/119/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzie-
lenie pomocy finansowej w formie dotacji celo-
wej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański dla 
Województwa Pomorskiego na 2020 r., z prze-
znaczeniem na działalność bieżącą Pedagogicz-
nej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filii 
w Pruszczu Gdańskim.
13. X/120/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. 
Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na udzie-
lenie pomocy finansowej przez Gminę Miej-
ską Pruszcz Gdański w formie dotacji celowej 
Powiatowi Gdańskiemu z siedzibą w Pruszczu 
Gdańskim, z przeznaczeniem na wykonanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
dla przebudowy drogi powiatowej Nr 2247G,  
ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim.
14. X/121/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IV/35/2019 
Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 7 marca 
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz 
Gdański w formie dotacji celowej Powiatowi 

Gdańskiemu z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, 
z przeznaczeniem na przebudowę drogi powia-
towej Nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu 
Gdańskim – etap II.
15. X/122/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr V/74/2019 Rady 
Miasta Pruszcz Gdański z dnia 5 czerwca  2019 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy 
finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański 
w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu 
z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, z przeznacze-
niem na przebudowę drogi powiatowej Nr 2243G, 
ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim – etap III.
16. X/123/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie pomocy finansowej przez Gminę  
Miejską Pruszcz Gdański w formie dotacji celowej  
Powiatowi Gdańskiemu z siedzibą w Pruszczu 
Gdańskim, z przeznaczeniem na przebudowę 
drogi powiatowej Nr 2243G, ul. Słowackiego 
w Pruszczu Gdańskim – etap III.
17. X/124/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański do opracowania 
i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do 
zmian klimatu”.
18. X/125/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na przy-
stąpienie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 
do aplikowania o środki zewnętrznew ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014 – 2020, typ projektu 2.1.5.: „Systemy 
gospodarowania wodami opadowymi na tere-
nach miejskich” oraz realizację przedsięwzięcia  
pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbior-
nika dla retencji wód opadowych w Pruszczu 
Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”.
19. X/126/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVI/437/2018 
Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 5 kwietnia 
2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Pruszcz Gdański”, zmienioną uchwałą 
Nr LIV/503/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański 
z dnia 8 listopada 2018 r.
20. X/127/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVI/261/2012 
Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 31 grudnia 
2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty wnoszonej 
przez właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, zmienioną uchwa-
łą Nr XXXII/313/2013 Rady Miasta Pruszcz 
Gdański z dnia 26 czerwca 2013 r. oraz uchwałą 
Nr XXXVI/334/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdań-
ski z dnia 12 lipca 2017 r.
21. X/128/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała w sprawie  uzgodnienia prac pielęgna-
cyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody 
zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański.
22. X/129/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na sprze-
daż w drodze przetargu działki nr 26/4 o pow.  
107 m2, w obrębie 7, stanowiącej własność Gmi-
ny Miejskiej Pruszcz Gdański, położonej przy  
ul. Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim.
23. X/130/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała w sprawie  nadania nazwy nowo  
powstałej ulicy w Pruszczu Gdańskim. (Łąkowa).
24. X/131/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała w sprawie  uchwalenia „Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodocią-
gowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji „WiK” Sp. z o. o. w Pruszczu Gdań-
skim na lata 2020 – 2024”.
25. X/132/2019 z dnia 27 listopada 2019 r.
Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na pod-
wyższenie kapitału zakładowego spółki Prusz-
czańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” 
Sp. z o. o. w Pruszczu Gdańskim i pokrycie  
go wkładem pieniężnym.
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Innym rodzajem dofinansowania jest Pro-
gram Mój Prąd w ramach którego osoby 
fizyczne wytwarzające energię elektryczną 
na własne potrzeby mogą uzyskać dofi-
nansowanie w wysokości do 50% kosztów 
kwalifikowanych ale nie więcej niż 5 000 zł  
na zakup i montaż instalacji fotowolta-
icznych. W odróżnieniu od wyżej wymie-
nionych programów, w tym przypadku do 
dofinansowania zgłasza się zadania już 
zakończone. Kolejną rzeczą , która wy-
różnia ten program to fakt, że nie można 
go łączyć z dofinansowaniem udzielonym 
w ramach innych programów.

Jak tanio zlikwidować „kopciucha”
Przypominając mieszkańcom Pruszcza 

Gdańskiego o różnych możliwościach do-
finansowania przedsięwzięć związanych 
z likwidacją starych kotłów węglowych 
warto wspomnieć o możliwości jaką jest 
podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
W tym przypadku również można skorzystać 
z dotacji oferowanych przez miasto. Zastę-
pując ogrzewanie węglowe ciepłem z sieci 
ciepłowniczej można uzyskać dofinansowanie 
do 20 000 zł na jeden węzeł cieplny o mocy 
do 30 kW wraz z przyłączem oraz do 30 000 
zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW 
wraz z przyłączem. Z informacji uzyskanych  
od Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Cie-

płowniczego wynika, że każda osoba fizyczna 
lub prawna użytkująca daną nieruchomość 
na podstawie posiadanego tytułu prawne-
go może wystąpić o przyłączenie budynku  
do miejskiej sieci ciepłowniczej. O przyłą-
czenie obiektu do sieci ciepłowniczej ubiegać 
się mogą także wspólnoty mieszkaniowe 
i spółdzielnie mieszkaniowe. Podkreślić 
jednak należy, że sieci ciepłownicze mają 
sens, gdy jest duże zagęszczenie budynków. 
Ważny jest też aspekt ekonomiczny, gdyż 
opłata przyłączeniowa to cena jednostkowa 
pomnożona przez długość przyłącza. Zatem 
przed złożeniem wniosku przyłączeniowego 
warto wcześniej spotkać się z przedstawicie-
lem PEC w celu sprawdzenia uwarunkowań 
technicznych, prawnych i ekonomicznych 
związanych z możliwością przyłączenia danej 
nieruchomości do sieci ciepłowniczej.

Segregując dbamy o siebie i świat

Miasto Pruszcz Gdański w myśl 
obowiązku wynikającego z usta-
wy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, wymuszającego 
bilansowanie systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi przystąpiło  
do urealnienia stawek opłat za gospoda-
rowanie ww. odpadami. O gospodarce 
odpadami w Mieście Pruszcz Gdański 
rozmawiamy z Piotrem Ołowskim, Pre-
zesem miejskiej spółki PURUM sp. z o.o.

Polskie samorządy 
urealniają stawki za za-
gospodarowanie odpa-
dów… 

Istotnie tak jest. Zobacz-
my co dzieje się u sąsiadów. 
Stawki opłat w bieżącym 
roku podniosły ościenne 
gminy, takie jak: Gmina 
Pruszcz Gdański (od paź-
dziernika 2019 r.), Gmina 
Pszczółki (od maja 2019 r.), 
Gmina Kolbudy (od marca 2019 r.), Gmina 
Trąbki Wielkie (od maja 2019 r.), Gmina 
Kartuzy (od lutego 2019 r.), Gmina So-
monino (od maja 2019 r.), Gmina Żukowo 
(od maja 2019 r.). Również Rada Miasta 
Gdańska uchwaliła podwyżki opłat od lutego 
2020 r. o 100 %.

Czym to jest podyktowane?
Urealnienie stawek wynika m.in. z gwał-

townego, często kilkusetprocentowego 
wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów 
w instalacjach zewnętrznych, do których 
trafiają odpady. Tak jest także w przypadku 
naszego miasta.

Analizy ekonomiczne wyraźnie mówią, 
że zagospodarowywanie odpadów będzie 
coraz droższe. Wygląda na to, że jesteśmy 
obecnie w miejscu, które przewidzieli już 

dawno futuryści, że odpady produkowane 
przez ludzi zaczną być dla nich najwięk-
szym naturalnym wrogiem.

Wiemy to już od pewnego czasu. Dane 
GUS z 2018 roku wskazują na to, iż śre- 
dnia roczna produkcja odpadów na jedne-
go mieszkańca w Polsce, to około 325 kg. 
W naszym mieście jest nawet o kilkanaście 
kilogramów więcej. Wciąż robimy za mało, 
aby tę liczbę zmniejszyć. Istotnym czyn-
nikiem wpływającym na urealnienie cen 
odbioru odpadów od mieszkańców Pruszcza 

Gdańskiego jest ciągle niedoskonały po-
ziom segregacji i rosnący udział najdroższej 
frakcji odpadów - odpadów zmieszanych. 
Od ponad dekady Miasto Pruszcz Gdański 
prowadzi akcje edukacyjne, których celem 
jest wypracowanie w mieszkańcach nawy-
ków właściwej segregacji odpadów.

Jesteśmy wdzięczni i bardzo dziękujemy 
mieszkańcom naszego miasta za właściwą 
segregację, ale jak to w życiu bywa, może 
być jeszcze lepiej. Jedynym rozwiązaniem 
w tej trudnej grze na czas jest jeszcze do-
kładniejsza segregacja odpadów, która 
umożliwia ograniczenie ilości odpadów 
zmieszanych, zwiększenie ilości odpadów 
zbieranych selektywnie, a co za tym idzie 
zmniejszenia kosztów zagospodarowania 
odpadów. Nadal oprócz edukacji będziemy 

prowadzili działania sprawdzające zawartość 
pojemników na odpady.

Takie działania prowadzone są już  
od jakiegoś czasu…

Każdy przypadek złego sortowania, ujaw-
niony w zakładzie utylizacyjnym podnosi  
od kilku do kilkudziesięciu razy koszt odda-
nia danej partii odpadów. Płacą za to wszyscy 
mieszkańcy. Z tego powodu prowadzimy 
i będziemy prowadzić akcje kontrolne oraz 
tworzyć dokumentację przypadków niewła-
ściwego sortowania. Warto przypomnieć, że 
zgodnie z uchwałą Rady Miasta, właściciel 
nieruchomości niewypełniający obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w spo-
sób selektywny, będzie płacił podwyższo-
ne stawki.

Sporo zmienia się ostatnio nie tylko 
w miejskim systemie odbioru odpadów, 
ale także w gminnym punkcie selektyw-
nego zbierania odpadów komunalnych 
(GPSZOK).

Istotnie, nasz GPSZOK, w którym 
przyjmowane są selektywnie zebrane 
odpady komunalne w podziale na frakcje, 
przeszedł ostatnio poważną modernizację. 
Mamy tam monitoring termowizyjny, nowe 
kontenery, wagę najazdową. Mamy nadzieję, 
że rozbudowa GPSZOK pozwoli nam jeszcze 
lepiej walczyć m.in. z dzikimi wysypiskami.  
Nowoczesny GPSZOK, to też argument 
w walce o jeszcze lepsze sortowanie odpadów. 
Zachęcam do odwiedzania nas w GPSZOK.

Inwestujemy w system odbioru odpa-
dów, edukujemy, napominamy, tłumaczy-
my. Tymczasem ktoś może powiedzieć, że 
to nie jego problem…

To oczywiście błędne rozumowanie. 
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za 
ochronę środowiska i właściwą selektyw-
ną zbiórkę odpadów po to, aby nasze dzieci 
i wnuki uczyły się od nas jak dbać o nasze 
miasto i naszą ojczyznę, a patrząc globalnie -  
o naszą planetę.

rozmawiał: Bartosz Gondek
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Nowa ulica 
w Pruszczu 
Gdańskim
Bartosz Gondek

Rada Miasta Pruszcz Gdański 
uchwaliła 27.11.2019 r. nadanie 
nazwy nowo powstałej ulicy, 

zlokalizowanej w pobliżu ulicy 
Podmiejskiej. Nowa ulica nosi nazwę 
„Łąkowa” i na razie widoczna jest tylko 
na mapach. Ale - już niedługo...

Dodatnie temperatury sprzyjają 
pod koniec roku realizowanym 
w mieście inwestycjom. 

Nowy chodnik połączył duży miejski par-
king przy ulicy Grota Roweckiego z traktem 

Inwestycje w mieście
Bartosz Gondek

pieszo – rowerowym, wiodącym od Urzędu 
Miasta, przez centrum, w stronę dworca 
PKP. Na części ulicy Bednarskiej położona 
została nawierzchnia z płyt. Na ulicy Puł-
kowej z miejskich środków położono nową 
kanalizację, nawierzchnię, wybudowano 

chodniki i zamontowano oświetlenie nowej 
drogi. Jedną z ciekawszych inwestycji, jakie 
ostatnio powstały w Pruszczu Gdańskim 
jest wybudowany z prywatnych środków 
inwestora 350 metrowy fragment ulicy 
Tczewskiej, od ronda przy LPP.

Ulica Tczewska Ulica Bednarska

Chodnik w parku prowadzący do Centrum Ulica Pułkowa
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Mikołajki pod Urzędem Miasta

fot: Marcin Siwowski
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Kolejny pruszczański Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Faktorii za nami!
Piotr Pułkowski

Jedna z najpiękniejszych grudniowych 
imprez odbyła się w Faktorii Handlo-
wej 7 i 8 grudnia 2019 r. 

Jarmark Bożonarodzeniowy cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem. Blisko tysiąc 
osób – rodzin, dzieci i dorosłych miesz-
kańców Pruszcza Gdańskiego oraz gości 
odwiedziło rekonstrukcję osady handlowej 
w Pruszczu Gdańskim. 

Dzieci mogły skorzystać z ogromnej 
ilości atrakcji przygotowanych dla nich 
specjalnie na tę okazję. W ramach warsz-
tatów profilaktycznych „Baw się z głową”, 

najmłodsi uczestnicy przygotowali ozdoby 
choinkowe, grali w gry planszowe oraz two-
rzyli dla siebie i swoich rodzin pamiątkowe 
przypinki. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyła się też foto-budka upamiętniającą 
na zdjęciach harce najmłodszych. Gra tere-
nowa i wyścigi na „Gockich Nartach” przy-
ciągała całe rodziny, podobnie jak i żywe 
zwierzęta, które dzieci mogły nakarmić. 
Na odwiedzających jarmark oprócz wielu 
ciekawych kramów z rękodziełem arty-
stycznym czekał też poczęstunek – pyszna 
grochówka i aromatyczny bigos. 

Zwieńczeniem zabawny były występy: 
grupy tanecznej Diamonds, Młodzieżowego 
Chóru Pruszcza Gdańskiego oraz iluzjonisty.

Przez cały czas jarmarku obecny był Mi-
kołaj, którego sanie parkowały w Faktorii 
i można było w nich zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcie. 

Jeszcze raz pragniemy podziękować 
wszystkim razem i każdemu z osobna z tej 
przepięknej liczby blisko tysiąca osób, którzy 
odwiedzili Jarmark, za ich uśmiech i chęć 
zabawy z nami. Kolejne atrakcje już za rok.  
Zapraszamy!

fot: Marcin Siwowski
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fot: Marcin Siwowski
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Świąteczny Pruszcz
Bartosz Gondek

Świetliste komety, śnieżynkowa 
oprawa kanału Raduni i oszronio-
ne światłem budynki. Od piątku 

Pruszcz Gdański zachwyca nową świą-
teczną iluminacją, układającą się w nie-
zwykłą, zimową opowieść.

Idea ozdobienia miasta dziesiątkami 
tysięcy ledowych świateł, tworzącymi 
szytą na miarę iluminację Kanału Raduni 
i centrum miasta to efekt działań Burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego Janusza Wróbla, 
pracowników Referatu Gospodarki Ko-
munalnej i designerów firmy Multidekor.

- Klimatyczny Kanał Raduni jest wspa-
niałą osią widokową, znajdującą się w ści-

słym centrum miasta – mówi Burmistrz 
Janusz Wróbel. Jej podświetlenie wydobyło 
jeszcze bardziej niezwykłość zabytkowej 
części naszego miasta.

– Wszystkie projekty, które przygotowu-
ją nasi designerzy są unikatowe i dopaso-
wane do miejsca. Właśnie dlatego stają się 
tak atrakcyjną oprawą dla otoczenia – mówi 
Michał Kwasieborski, Head of Design Mul-
tidekor, firmy, która wykonała pruszczań-
ską iluminację. Klimat miasta zimą został 
podkreślony, klasycznymi w swojej formie, 
zimowymi motywami.

Projektanci, tworząc koncepcję rozświe-
tlenia Pruszcza Gdańskiego, czerpali swoje 

inspiracje z symboliki miasta i jego dzie-
dzictwa kulturowego. Designerzy stworzyli 
świetlną opowieść, którą tworzą dziesiątki 
mieniących się śnieżynek, błyszczące ko-
mety i roziskrzone kurtyny. Chłód białych 
świateł został tu delikatnie przełamany 
ciepłymi błyskami i buduje niesamowitą 
mroźną historię.

– Mam nadzieję, że nowe zimowe ilumi-
nacje będą dobrym pretekstem do wyjścia 
z domu i wspólnego spędzenia czasu. – 
dodaje Burmistrz Janusz Wróbel.

Świetlną oprawę miasta tworzy 110 tysię-
cy energooszczędnych punktów świetlnych.

Warto dodać, że nowa iluminacja po-
zwoliła przenieść dotychczasowe elementy 
świetlne w nowe przestrzenie miejskie, 
pozwalając stworzyć niepowtarzalny, świą-
teczny klimat między innymi na Faktorii.
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Państwo Stanisława i Jan Polnik

Państwo Jadwiga i Aleksander Czaja

Państwo Agnieszka i Stanisław Dobrogodzcy oraz Halina i Henryk Lewna

Państwo Waleria i Władysław Luchowscy

Jubileusze zawarcia związku małżeńskiego

W październiku i listopadzie 2019 r. jubileusze  
zawarcia związku małżeńskiego obchodziło 5 par, 

mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Podczas uroczystości, 
Jubilaci otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie, 
nadane im przez Prezydenta Rzeczypospolitej jako dowód 
uznania i szacunku za trwałe oraz szczęśliwe małżeństwo. 

Z tej wyjątkowej okazji serdeczne gratulacje Jubilatom 
złożył Burmistrz Janusz Wróbel wraz z Przewodniczącą 
Rady Miasta Małgorzatą Czarnecką-Szafrańską, życząc 
małżonkom pomyślności, radości oraz zdrowia na następne 
lata wspólnego życia. Tradycyjnie Jubilaci zostali obdarowani 
okolicznościowymi upominkami, kwiatami i dyplomem.
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26września 2019 r. Pan Jan Piernic-
ki obchodził wyjątkowe, 95 uro-
dziny i tym samym dołączył  

do zaszczytnego grona najstarszych mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel 
oraz Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Czar-
necka-Szafrańska wręczyli Panu Janowi upominek, 
kwiaty oraz złożyli życzenia zdrowia, pomyślności 
oraz radości z każdego nadchodzącego dnia.

Pan Jan podczas uroczystości pochwalił się, iż do 
85 roku życia był aktywnym motocyklistą i do dzisiaj 
cieszy się wyśmienitym wzrokiem. 

Jubileusze urodzin

Pan Jan Piernicki wraz z gośćmi

7listopada 2019 roku Pani Helena Tuman obcho-
dziła wyjątkowe, 90-te urodziny i tym samym 
dołączyła do zaszczytnego grona najstarszych 

mieszkańców Pruszcza Gdańskiego.
Z tej okazji przedstawiciele władz miasta złożyli 

Szanownej Jubilatce wizytę, by pogratulować pięknej 
rocznicy urodzin.

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel oraz 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ireneusz Czernecki 
wręczyli Pani Helenie list gratulacyjny, upominek 
i kwiaty, życząc jednocześnie samych pięknych chwil 
oraz kolejnych wielu lat życia w zdrowiu i radości.

Pani Helena Tuman wraz z gośćmi

14grudnia 2019 r. gośćmi Pani Leoka-
dii Piłat, która obchodziła swoje 90 
urodziny byli: Burmistrz Pruszcza 

Gdańskiego Janusz Wróbel oraz Przewodnicząca 
Rady Miasta Małgorzata Czarnecka-Szafrańska.

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

Pani Leokadia Piłat wraz z gośćmi

Jarmark na miejskim targowisku 
Bartosz Gondek

21grudnia, startuje Jarmark 
Rękodzieła na Targowisku 
Miejskim Mój Rynek. 

Zapraszamy wszystkich, którzy 
poszukują nietuzinkowych prezentów 
dla swoich bliskich. A może dla siebie 
poszukujecie czegoś specjalnego? W tym 
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roku rekordowo - ponad dwudziestu 
rękodzielników zaprezentuje swoje 
wyroby, wszystko robione własnoręcznie 
z prawdziwą pasją. Wszystkie piękne 
i niepowtarzalne. Na pewno każdy 
znajdzie tutaj coś dla siebie.
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Raperzy z Pruszcza
Bartosz Gondek

Wpiątek, 29 listopada 2019 Bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego, 
Janusz Wróbel gościł 2/3 zespo-

łu muzyków związanych z naszym mia-
stem. Mery, Chalik i nieobecny MichU, 
to twórcy modnego utworu o Pruszczu 
Gdańskim. 

Powstanie tego bardzo profesjonalne-
go projektu to wypadkowa dumy z miejsca 
w którym żyją, o czym bardzo chętnie mówią.

W pruszczańskich szkołach, oraz 
w Urzędzie Miasta i Refera-
cie Gospodarki Komunalnej 

pojawiły się ekrany i wyświetlacze, na 
których możemy obserwować stan ja-
kości powietrza w Pruszczu Gdańskim.

- Postanowiliśmy rozbudować pro-
jekt z Budżetu Obywatelskiego 2019 
o nazwie: „Utworzenie sieci czujników 
mierzących zanieczyszczenia powietrza 
PM 10 i PM 2,5 (smogu) oraz prezentacja 
danych na stronie WWW i w aplikacjach 

Monitorują jakość powietrza
Bartosz Gondek

na smartfony”, o ogólnodostępne nośniki 
informacyjne, które informować będą 
o jakości powietrza w mieście także oso-
by, które nie zaglądają na stronę www 
i nie korzystają z aplikacji w smartfonie 
– mówi Burmistrz Pruszcza Gdańskiego 
Janusz Wróbel.

W mieście pojawiło się pięć wewnętrz-
nych monitorów - w czterech szkołach  
i w hallu urzędu miasta. Dodatkowo,  
na budynku Referatu Gospodarki Komu-
nalnej, oraz w sąsiedztwie urzędu miasta, 
pojawiły się dwa zewnętrzne wyświetlacze, 
informujące o jakości powietrza, tempera-
turze, ciśnieniu i wilgotności powietrza.

Spotkanie z historią
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdańskim

Uczniowie z ,,pruszczańskiej 
dwójki” spotkali się w biblio-
tece ze Zdzisławem Sawickim, 

Prezesem Honorowym pruszczańskiego 
Koła Związku Sybiraków. Spotkanie roz-
poczęło się odśpiewaniem hymnu Sybiraka, 

co miało służyć stworzeniu odpowied-
niej atmosfery. Pan Zdzisław na podsta-
wie swoich wspomnień, przedstawił tło 
historyczne deportacji oraz podkreślał,  
że to ważne, by znać historię swojego  
narodu.
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