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Wspólnie zadbajmy o swoje zdrowie
Janusz Wróbel

6 Nagroda za obywatelską 
postawę

4 Wielkie ćwiczenia 
wojskowe

Pożegnaliśmy 
Józefę Krośnicką3

Szanowni Państwo!

W celu jak najskuteczniejszego zapobieżenia ewentualnemu 
przenoszeniu się wirusa SARS-CoV-2, na podstawie wytycznych 
rządowych, ograniczyłem lub poleciłem całkowicie zawiesić 
działalność placówek oświatowych, miejskich instytucji kultury 
i zamknąć miejskie baseny. W mieście działa od kilku dni także 
zespół kryzysowy, mający za zadanie reagować na każdą nową 
sytuację, związaną z zagrożeniem.

Dołączam się także do wielogłosu płynącego ze strony instytucji 
rządowych, specjalistów epidemiologów i samorządowców, gorąco 
apelując, aby pozostali Państwo w domach, niezależnie od wieku, 
zawsze, gdy tylko ich opuszczenie nie jest bezwzględnie konieczne.

Apel ten dotyczy w szczególności Seniorów, wyjątkowo nara-
żonych na fatalne skutki zarażenia się koronawirusem. Kieruję 
go jednak także do wszystkich Pruszczan. Pamiętajmy, że nie jest 
to czas na wizyty towarzyskie, wspólne dziecięce zabawy i zała-
twianie zaległych spraw. W ten sposób sprzyjamy roznoszeniu się 
koronawirusa. Apeluję też o załatwianie wszystkich możliwych 
spraw, w tym płatności, drogą internetową.

Bezwzględnie stosujmy się do codziennych zaleceń higienicz-
nych, które obowiązują nas wszystkich.

Szczególnie zadbajmy o Seniorów. Nie tylko tych nam najbliż-
szych, ale także sąsiadów, lub znajomych. Zróbmy im zakupy, od-
bierzmy leki z apteki, wyprowadźmy psa. Uważajmy też na osoby, 
które wykorzystując obecną sytuację i podszywając się pod służby, 
próbują wymusić pieniądze, lub spenetrować nam mieszkanie.

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z koronawi-
rusem można kontaktować się z Infolinią NFZ: +48 800 190 
590, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Prusz-
czu Gdańskim, pod numerem telefonu: +48 58 683 54 12 lub  
w godzinach wieczornych, zgłosić się po teleporadę w Poradni 
Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Pruszczu Gdańskim,  
pod nr tel. +48 58 773 30 31 (telefon czynny codziennie od 18:00  
do 8:00. Weekendy i dni świąteczne całodobowo).

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
Janusz Wróbel

W związku z pojawieniem się koronawirusa  
w powiecie gdańskim, w celu jak najskuteczniej-
szego zapobieżenia ewentualnemu przenoszeniu się 

wirusa SARS-CoV-2, na podstawie wytycznych rządowych, 
ograniczyłem lub poleciłem całkowicie zawiesić działalność 
placówek oświatowych, miejskich instytucji kultury i zamknąć 
miejskie baseny.

Urząd Miasta przeszedł na pracę w trybie wewnętrznym. W mieście 
działa zespół kryzysowy, mający za zadanie reagować na każdą 
nową sytuację, związaną z zagrożeniem.
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L.p. Imię i nazwisko kwiecień maj czerwiec
1. Paweł Badziąg 2 kwietnia 4 maja 1 czerwca

2. Adam Bodo 3 kwietnia 5 maja 2 czerwca

3. Bartłomiej Chrząszcz 6 kwietnia 7 maja 4 czerwca

4. Małgorzata Czarnecka-Szafrańska 1/22 kwietnia 6 maja 3/24 czerwca

5. Adrian Czarnecki 7 kwietnia 8 maja 5 czerwca

6. Ireneusz Czernecki 8/22 kwietnia 13 maja 10 czerwca

7. Marta Jankowska 9 kwietnia 11 maja 8 czerwca

8. Piotr Kaliński 10 kwietnia 12 maja 9 czerwca

9. Jerzy Kłys 14 kwietnia 14 maja 12 czerwca

10. Marek Krawyciński 15 kwietnia 20 maja 17 czerwca

11. Krzysztof Lisowski 16 kwietnia 15 maja 15 czerwca

12. Robert Nowicki 17 kwietnia 18 maja 16 czerwca

13. Danuta Olech 20 kwietnia 19 maja 18 czerwca

14. Leszek Parzymies 21 kwietnia 21 maja 19 czerwca

15. Jan Sabała 22 kwietnia 22 maja 22 czerwca

16. Bartłomiej Troka 23 kwietnia 25 maja 23 czerwca

17. Ireneusz Szweda 24 kwietnia 26 maja 24 czerwca

18. Andrzej Ślusarczyk 27 kwietnia 27 maja 25 czerwca

19. Roman Trembacz 28 kwietnia 28 maja 26 czerwca

20. Jakub Walaszczyk 29 kwietnia 29 maja 29 czerwca

21. Szymon Zander 30 kwietnia 29 maja 30 czerwca

Harmonogram dyżurów radnych miasta
Harmonogram dyżurów pełnionych przez radnych miasta od kwietnia do czerwca 2020 r. w dni 
robocze oprócz sobót, niedziel i świąt w pokoju 11, I p. od  16.00 do 18.00. Ze względu na stan 
epidemiologiczny w kraju, spotkanie z Radnym należy potwierdzić telefonicznie w biurze Rady 
Miasta tel: +48 58 775 99 43.

XIII zwyczajna sesja RM
1 XIII/152/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie  zmiany  budżetu Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański na 2020 rok.
2. XIII/153/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 
2020 – 2029.
3. XIII/154/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Gminę Miejską Pruszcz Gdański porozumienia z Komen-
dantem Powiatowym Policji w Pruszczu Gdańskim przy 
udziale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, 
dotyczącego przekazania środków pieniężnych na Fun-
dusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku na nagrody za osiągnięcia w służbie w zakre-
sie ścigania sprawców przestępstw, czynów kradzieży, 
niszczenia mienia, naruszenia porządku publicznego 
oraz prewencji kryminalnej skutkującej poprawą bezpie-
czeństwa na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
4. XIII/155/2020 z dnia 4 marca 2020 r. Uchwała 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę 
Miejską Pruszcz Gdański porozumienia z Komendan-
tem Wojewódzkim Policji w Gdańsku przy udziale Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim, 
dotyczącego przekazania środków pieniężnych na Fun-
dusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku w celu wykonania remontu i modernizacji 
pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszczu Gdańskim. 
5. XIII/156/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański do partnerstwa w pro-
jekcie pn.: „Senior Pomorski” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014 – 2020 Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Spo-
łecznych.
6. XIII/157/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie niedochodzenia rekompensaty za 
koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 
10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciw-
działaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach han-
dlowych.
7. XIII/158/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania 
i zbywania przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego udzia-
łów i akcji Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w spółkach 
prawa handlowego.
8. XIII/159/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
 Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowa-
dzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego 
na rok 2021.
9. XIII/160/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/93/2011 
Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2011 r. 
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Pruszcza Gdańskie-
go uprawnień do ustalania cen i opłat oraz zasad stoso-
wania zwolnień i ulg z nimi związanych, za korzystanie 
z obiektu użyteczności publicznej repliki Faktorii handlo-
wej z okresu wpływów rzymskich w Pruszczu Gdańskim.
10. XIII/161/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt 
oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 
dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską 
Pruszcz Gdański.
11. XIII/162/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Żłobka 
Nr 1 „Króla Maciusia” w Pruszczu Gdańskim.
12. XIII/163/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie wskazania miejsca realizacji obo-
wiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VI Szkoły 
Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim
w roku szkolnym 2020/2021.
13. XIII/164/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
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.
14. XIII/165/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdań-
ski w formie dotacji celowej Powiatowi Gdańskiemu 
z przeznaczeniem na zakup aparatu rentgenowskiego dla 
Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego 
w Pruszczu Gdańskim.

15. XIII/166/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bez-
domnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański 
na rok 2020.
16. XIII/167/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę  Nr XLVI/437/2018  Rady  
Miasta  Pruszcz  Gdański z dnia 5 kwietnia 2018 r. w spra-
wie 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, zmienioną uchwałą 
Nr X/126/2019 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia  
27 listopada 2018 r.
17. XIII/168/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański 
„Rejon ul. Słonecznej”.
18. XIII/169/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański 
„Rejon ul. Korzeniowskiego”.
19. XIII/170/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Pruszcz Gdański „Rejon ul. PCK”.
20. XIII/171/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Pruszcz Gdański „Rejon ul. Generała Włady-
sława Andersa”.
21. XIII/172/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XI/147/2019 Rady Mia-
sta Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do reje-
stru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 
zabytków położonych na terenie administracyjnym Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański w roku budżetowym 2020.
22. XIII/173/2020 z dnia 4 marca 2020 r. 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym, na cele mieszkaniowe, udziału w wy-
sokości 1/3 w prawie własności gruntu stanowiącego 
działkę nr 38/8 o pow. 18 m2 i działkę nr 57/44 o pow.  
57 m2  położonego w obrębie 7 w Pruszczu Gdańskim 
przy ul. Krótkiej, stanowiącego własność Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański, na rzecz współwłaściciela nieruchomo-

ści przyległej stanowiącej działkę nr 57/7, zabudowaną 
budynkiem mieszkalnym oraz udzielenie bonifikaty 
w wysokości 90% ceny sprzedaży udziału w działkach.
23. XIII/174/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
 Uchwała w sprawie ustalenia zasad obciążania nierucho-
mości Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański służebnościami 
gruntowymi lub służebnością przesyłu.
24. XIII/175/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w dro-
dze przetargu części działki nr 7/35 o pow. ok. 1 100 m2, 
położonej w obrębie 5, w pobliżu ul. Antoniego Dobro-
wolskiego w Pruszczu Gdańskim, stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
25. XIII/176/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu części działek: nr 21/3 o pow. ok. 26 000 m2,  
nr 21/14 o pow. ok. 10 000 m2, nr 21/7 o pow. ok. 1 650 m2,  
nr 21/7 o pow. ok. 4 500 m2, nr 21/8 o pow. ok. 33 500 m2, 
nr 21/9 o pow. ok. 1 500 m2, nr 21/10 o pow. ok. 5 500 m2, 
nr 21/11 o pow. ok. 31 000 m2, nr 21/12 o pow. ok. 500 m2, 
nr 20/6 o pow. ok. 2 000 m2, nr 20/6 o pow. ok. 400 m2,  
nr 20/6 o pow. ok. 1 250 m2, nr 20/8 o pow. ok. 55 600 m2  
i nr 20/8 o pow. ok. 55 500 m2 położonych w obrębie 
18, w pobliżu ul. Stolarskiej w Pruszczu Gdańskim, sta-
nowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
26. XIII/177/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w dro-
dze przetargu działek: nr 369/2 o pow. 122 m2, nr 369/3 
o pow. 119 m2, nr 369/4 o pow. 43 m2 i nr 370/2 o pow. 
217 m2, położonych w obrębie 10, w pobliżu ul. Bolesława 
Chrobrego w Pruszczu Gdańskim, stanowiących własność 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
27. XIII/178/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr X/123/2019 Rady Mia-
sta Pruszcz Gdański z dnia 27 listopada 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 powiatowej  
Nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim – 
etap III.
28. XIII/179/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie po-
mnika upamiętniającego 80. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
29. XIII/180/2020 z dnia 4 marca 2020 r.
Uchwała w sprawie powołania Doraźnej Komisji  
ds. Wyboru Ławników. 
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Skończyła się pewna epoka – pożegnaliśmy Józefę Krośnicką

Całe miasto zamarło 21 stycz-
nia, po śmierci ś.p. Józefy Kro-
śnickiej, Ambasador Pruszcza 

Gdańskiego, pionierki współczesnych 
badań nad historią naszego miasta, 
wychowawczyni i autorytetu moralne-
go wielu pokoleń mieszkańców Prusz-
cza Gdańskiego.

Pani Józefa urodziła się 18 mar-
ca 1914 roku w Pułtusku. Dzięki 
fotograficznej pamięci, przekazała 
kolejnym pokoleniom jak wyglądało 
odzyskanie niepodległości, studia na 
przedwojennej historii na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Wojna i okupacja. 
Podczas wojny, w AK, prowadziła taj-
ne nauczanie. Po upadku Powstania 
Warszawskiego skierowana do robót 
przymusowych, była świadkiem prze-
marszu w styczniu 1945 roku kolumn 
„Marszu Śmierci” obozu Stutthof. Po 
zakończeniu działań wojennych two-
rzyła dla naszych dzieci zagubionych 
w Rzeszy, polskie szkoły. Jak to mó-
wiła, “za mężem” trafiła najpierw do 
szkoły w Sobowidzu, a potem do Prusz-
cza Gdańskiego. Tutaj przez lata uczyła 

historii w Szkole Podstawowej nr 3 
– pruszczańskiej „Tysiąclatce”. Jako 
pierwsza w sposób naukowy zajęła się 
polskością na Gdańskich Wyżynach 
i zaczęła budować wśród mieszkań-
ców powiatu gdańskiego i Pruszcza 
Gdańskiego lokalny patriotyzm. Spod 
jej ręki wyszły też niezwykle ważne, 
w większości pionierskie publikacje 
książkowe, których tematyka związana 
była z Pruszczem Gdańskim i powiatem 
gdańskim. Jeszcze w ubiegłym roku za 
własne pieniądze kupiła książki, które 
rozdano potem w czasie święta odzy-
skania niepodległości. Józefa Krośnic-
ka rozpoczęła w naszym mieście tak 
ważne dzieło budowania tożsamości 
tego miejsca. A nas wszystkich obo-
wiązkiem winno być tego dzieła kon-
tynuowanie.

BLISKO powiadomi mieszkańców 
Janusz Wróbel

W mieście Pruszcz Gdański ruszył nowoczesny system komu-
nikacji, za pomocą którego w bezpieczny i bardzo szybki sposób 
możemy przesyłać istotne informacje dla naszych mieszkańców. 

Mobilny system powiadamiania BLISKO sprawdza się od 
wielu lat w wielu miastach i gminach w całej Polsce. Jego podsta-
wową rolą jest przesyłanie pilnych komunikatów wpływających na 
bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. 

Nadawcami komunikatów są wyłącznie podmioty zaufania pu-
blicznego typu: samorząd, jednostki organizacyjne samorządu, służby 
porządkowe oraz instytucje meteorologiczne.

Aplikacja BLISKO jest bezpłatna i nie wymaga podawania żad-
nych danych osobowych, nie zawiera reklam oraz komunikatów 
o charakterze komercyjnym.
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Złożyli hołd kapłanowi wyklętemu
Bartosz Gondek

Upamiętnią ofiary Zbrodni Katyńskiej
Bartosz Gondek

W  80. rocznicę Zbrodni Katyń-
skiej, w Pruszczu Gdańskim 
powstanie miejsce upamięt-

nienia ofiar tej zbrodni, w szczególności 
tych, których rodziny są mieszkańcami 
Pruszcza Gdańskiego, lub są związane 
z Miastem Pruszcz Gdański i powia-
tem gdańskim.

- Chcielibyśmy aby takie miejsce po-
wstało na terenie zielonym – dawnym 
cmentarzu, przy ulicy Wita Stwosza – 
mówi Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, 

Janusz Wróbel. - Chcielibyśmy, aby było 
miejscem symbolicznym, mającym silną 
wymowę, a jednocześnie nie zajęło zbyt 
dużo przestrzeni przeznaczonej pod zieleń.

- Przy okazji aranżacji miejsca pamięci 
ofiar Zbrodni Katyńskiej uporządkowany 
zostanie tak teren parku, jak i jego otocze-
nie - dodaje Przewodnicząca Rady Miasta 
Pruszcz Gdański, Małgorzata Czarnecka 
- Szafrańska. - Dodatkowo, na ciągach 
pieszych staną ławki.

Zbrodnia Katyńska kwalifikowa-
na w prawie międzynarodowym jako: 
zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko 
ludzkości, zbrodnia przeciwko pokojo-
wi, zbrodnia komunistyczna i zbrodnia 
ludobójstwa, popełniona została przez So-
wietów wiosną 1940 roku na co najmniej 
21 768 obywateli Polski, w tym ponad 
10 tysiącach oficerów Wojska Polskiego 
i Policji Państwowej. Ofiary spoczęły na 
cmentarzach w Katyniu, Piatichatkach, 
Miednoje, Bykowni i Kuropatach.

P ierwszego marca w całym kraju, także w Pruszczu 
Gdańskim, obchodziliśmy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. Z tej okazji władze miasta, radni 

i władze powiatu odwiedzili grób księdza Józefa Waląga.
Żołnierz AK i WiN, nieustraszony partyzant, który – jak 

pisał potem ksiądz Józef Zator Przytocki – kulom się nie kła-
niał. Syn ziemi Moszczeńskiej, kapłan diecezji Lwowskiej i od 
1957 roku, przez kilka kolejnych dziesięcioleci, energiczny 
animator życia duchowego Pruszcza Gdańskiego. Ksiądz 
prałat Józef Waląg jest zdecydowanie jedną z najważniejszych 
postaci w najnowszej historii Pruszcza Gdańskiego i powiatu 
gdańskiego. W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
jego grób na tzw „starym” cmentarzu odwiedzili: Burmistrz 
Miasta Pruszcz Gdański Janusz Wróbel, Przewodnicząca 
Rady Miasta Małgorzata Czarnecka-Szafrańska, Starosta 
Gdański Stefan Skonieczny, oraz Radni Miasta Pruszcz 
Gdański, historycy i przedstawiciele organizacji społecznych 
działających na terenie miasta.

Wielkie ćwiczenia wojskowe w Pruszczu Gdańskim
Bartosz Gondek

To sytuacja, nie mająca precedensu od ponad stu lat w hi-
storii naszego miasta. Pruszcz Gdański stał się ośrodkiem 
rozlokowania tysięcy żołnierzy ćwiczących w ramach 

międzynarodowego projektu DEFENDER-Europe 20. 

Przed ćwiczeniami, podczas wizyty wojsk amerykańskich 
i polskich u Burmistrza Miasta Janusza Wróbla, poruszane były 
pierwsze szczegóły dotyczące pobytu przedstawicieli wojsk 
NATO w Pruszczu Gdańskim. Podczas przemieszczenia, żoł-
nierze znaleźli czas, aby odwiedzić Faktorię, udać się do szkół 
i zwiedzić miasto. DEFENDER – Europe to największe od 25 
lat przemieszczenie sił amerykańskich i sojuszniczych, w trakcie 
którego 20 000 żołnierzy przybędzie do Europy bezpośrednio 
z USA. Poprzednie tak duże ćwiczenia odbywały się w naszym 
mieście w XIX wieku. Były to wielkie manewry wojsk pruskich.
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Nowy teren rekreacyjny 
i remont zabytku
Bartosz Gondek

Nie minął jeszcze pierwszy kwartał 
2020 roku a w Pruszczu Gdań-
skim ruszyły ważne inwestycje. 

Miasto rozpoczęło przygotowania do bu-
dowy dużego terenu rekreacyjnego na 
ulicy Rogozińskiego. Ruszył też remont 

Spotkanie przedsiębiorców 2020
Katarzyna Kopeć

12lutego 2020 roku w Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańskim odbyło się corocz-

ne Spotkanie Przedsiębiorców, mające na 
celu prezentację działań miasta w strefie 
inwestycyjnej i integrację środowiska biz-
nesu.

Gospodarzami wydarzenia byli: Bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, 
Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata 
Czarnecka-Szafrańska oraz Przewodni-
czący Oddziału Pracodawców Pomorza 
w Pruszczu Gdańskim Andrzej Pastuszka. 
Podczas spotkania zebrali się przedstawi-
ciele biznesu, władz samorządowych oraz 
organizacji gospodarczych.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania 
wszystkich zebranych przez organizatorów 
wydarzenia. Burmistrz Pruszcza Gdańskie-
go w swoim przemówieniu przedstawił 
założenia budżetu oraz plan inwestycyjny 
miasta na rok 2020. Jako kolejny głos za-
brał Pan Andrzej Pastuszka podsumowując 
działalność lokalnej przedsiębiorczości 
w minionym roku 2019 oraz opowie-
dział o dalszych perspektywach rozwoju 
w tym zakresie.

W dalszej części spotkania głos zabrali:
- Senator Ryszard Świlski życząc przed-

siębiorcom udanego roku gospodarczego,
- Prezes Zarządu Banku Spółdzielcze-

go w Pruszczu Gdańskim Jacek Wegner 

oraz Dyrektor Oddziału PKO Bank Polski 
w Pruszczu Gdańskim Alicja Maciejewska 
prezentując ofertę banków i zachęcając do 
korzystania z ich usług,

- Kierownik Projektu „Invest in Pome-
rania 2020” Agencji Rozwoju Pomorza 
Maciej Silarski przybliżył temat naboru 
wniosków o udzielenie grantu w formie 
pomocy zwrotnej na realizację projektów 
polegających na przygotowaniu, w tym 
uzbrojeniu, terenów inwestycyjnych,

- Przedstawiciel Regionalny Trójmiasto 
Francusko-Polska Izba Gospodarcza Aldona 
Długokięcka-Kałuża zaprosiła zebranych 
do kontaktu i współpracy przy rozwoju 
działalności na rynku francuskim.

zabytkowego budynku na ul. Wojska 
Polskiego 44.

Jeszcze w tym roku przy ulicy Ro-
gozińskiego, na Osiedlu Bursztynowym 
w Pruszczu Gdańskim, powstanie jeden 
z największych miejskich terenów rekre-

acyjnych. Na powierzchni 37 000 me-
trów powstanie boisko wielofunkcyjne 
ze sztuczną nawierzchnią, tor rolkarski, 
ścieżki rowerowe, place zabaw dla młod-
szych i starszych dzieci, wybieg dla psów 
i górka saneczkowa. Dodatkowo wokół 
placu powstaną 53 miejsca parkingowe. 
Koszt inwestycji to 2,5 miliona złotych.

Na ulicy Wojska Polskiego, w najbar-
dziej urokliwej części Pruszcza Gdańskiego, 
miasto rozpoczęło także prace przy „Domu 
Młynarza”. W przyszłości ma się tutaj zna-
leźć nowa siedziba Urzędu Stanu Cywilnego.
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Znamy gwiazdy 
Dni Pruszcza
Bartosz Gondek

W sobotę, 13 czerwca Muniek 
Staszczyk a w niedzielę  
14 czerwca Zenek Martyniuk. 

To oczywiście nie koniec. Znamy wy-
konawców, którzy pojawią się podczas 
tegorocznych dni Pruszcza.

Oprócz Zenka w niedzielę wystąpi także 
zespół MIG. W sobotę zaś, poza Muńkiem 
Staszczykiem, zobaczymy i posłuchamy 
formacji Coktail, Switch Mode Band 
i The Ostprausters.

Sprawy skarbowe elektronicznie

Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdań-
skim informuje, że ograniczył 
dostęp ze względu na rozprzestrze-

nianie się koronawirusa. 
Ograniczenie dostępu potrwa od 13 do  
27 marca 2020 r. Zachęcamy do korzystania 
z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego 
kontaktu z Urzędem Skarbowym w Prusz-
czu Gdańskim.
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) 
zachęca do korzystania z e-usług oraz kon-
taktu z poprzez e-PUAP i infolinie. Twój 
e-PIT i e-Deklaracje dostępne na podatki.
gov.pl pozwalają na rozliczanie podatków 
bez wizyty w urzędzie skarbowym.
Podatki można rozliczyć na 2 sposoby:
On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, 
e-PUAP.
W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, 
pism, innych dokumentów do wystawio-
nych urn. W tym przypadku bez potwier-
dzenia wpływu do urzędu.
Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:
PIT: +48 58 773 16 59, +48 58 773 16 56
VAT: +48 58 773 16 42, +48 58 773 16 34,
CIT: +48 58 773 16 59,
spadki/darowizny: +48 58 773 16 51,  
+48 58 773 16 50, +48 58 773 16 46
rejestracja podatników: +48 58 773 16 39,

+48 58 773 16 37
egzekucja administracyjna:  
+48 58 773 71 13, +48 58 773 71 15,  
+48 58 773 71 16, +48 58 773 71 17,  
+48 58 773 71 18
rachunkowość podatkowa:  
+48 58 773 16 53, +48 58 773 16 43, 
+48 58 773 71 27
komórka wierzycielska: +48 58 773 71 22, 
+48 58 773 16 49, +48 58 773 16 44
Adres e-mail urzędu skarbowego: 
us.pruszcz.gdanski@mf.gov.pl
Informacje podatkowe oraz usługę Twój 
e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl
Zachęcamy do skorzystania z e-usług 
Twój e-PIT i e-Deklaracje, dostępne tylko  
na podatki.gov.pl.

Nagroda za obywatelską postawę
Milena Siwowska

P odczas XIII zwyczajnej sesji 
Rady Miasta Pruszcz Gdański, 
odbyło się uroczyste wyróżnie-

nie dwójki młodych ludzi.
Komendant Powiatowej Policji oraz 

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, złożyli 

gratulacje Weronice Pietrzak i Norberto-
wi Spalding, za natychmiastową reakcję 
i obywatelską postawę.

Pomoc drugiemu człowiekowi wy-
maga prawdziwej odwagi, a także 
empatii. Taką właśnie postawą wy-

kazała się wyżej wymieniona dwójka 
Pruszczan, którzy nie bacząc na nie-
bezpieczeństwo, podjęli się złapania 
i obezwładnienia złodzieja, który okradł 
kobietę, przebywającą na przystanku przy  
ul. Grunwaldzkiej.

Gratulujemy tak wzorowej, godnej 
naśladowania postawy obywatelskiej!

Transmisje Mszy Świętych w parafiach Miasta Pruszcz Gdański:
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego:
Niedziela godzina 12.30 na facebooku parafialnym.
Parafia pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy:
Niedziela 22 marca o godz. 19.00 na facebooku parafialnym.
Parafia pw. Błogosławionego Michała Kozala:
Msza święta o godz. 10:00.
Gorzkie Żale o godz. 17:00.
Link do wejścia znajduje się na stronie Parafii.
Transmisja będzie się odbywać na kanale Youtube.
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Zmiany w systemie pracy urzędu

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w związku 
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, który 
dotarł do powiatu gdańskiego, informujemy, że 

Urząd Miasta Pruszcz Gdański, został zamknięty dla inte-
resantów i przeszedł na pracę w trybie wewnętrznym.

• Zamknięta została także kasa urzędu.
• Prosimy, aby najpilniejsze sprawy urzędowe załatwiać tele-

fonicznie, drogą elektroniczną lub w późniejszym terminie.
• Lista telefonów i adresów e-mail do poszczególnych refe-

ratów oraz numerów kont bankowych, znajduje się poniżej.
• W przypadku rejestracji aktu zgonu, po uprzednim umó-

wieniu się telefonicznym, klientów przyjmie pracownik 
Urząd Stanu Cywilnego.

O ewentualnych zmianach będziemy na bieżąco informować 
na stronie internetowej Urzędu Miasta, miejskim profilu 
facebook i w aplikacji „Blisko”. Warto zaglądać także na 
miejski Biuletyn Informacji Publicznej.

NAJWAŻNIEJSZE DANE KONTAKTOWE:
Sekretariat 
tel. +48 58 775 99 21, fax +48 58 682 34 51,  
e-mail: sekretariat@pruszcz-gdanski.pl

Urząd Stanu Cywilnego 
tel. +48 58 775 99 54, e-mail: usc@pruszcz-gdanski.pl

Stanowiska ds. zarządzania kryzysowego OC i obronności 
tel. +48 58 775 99 11; e-mail: gcrum@pruszcz-gdanski.pl

Biuro Rady Miasta 
tel. +48 58 775 99 43, e-mail: radamiasta@pruszcz-gdanski.pl

KONTAKTy DO POSZCZEGóLNyCh REFERA-
TóW URZęDU MIASTA PRUSZCZ GDAńSKI:

Referat Spraw Społecznych 
(meldunki, dowody osobiste, działalność gospodarcza) 
tel. +48 58 775 99 62, +48 58 775 99 56 
e-mail: karc@pruszcz-gdanski.pl

Referat Oświaty, Kultury i Sportu 
tel. +48 58 775 99 79, +48 58 775 99 70, +48 58 775 99 72 
e-mail: oswiata@pruszcz-gdanski.pl

Sprawy lokalowe-dodatki mieszkaniowe 
tel. +48 58 775 99 77 
e-mail: lokale@pruszcz-gdanski.pl

Referat Współpracy i Promocji 
tel. +48 58 775 99 69 
e-mail: radoslaw.gucwa@pruszcz-gdanski.pl

Stanowisko ds. zamówień publicznych 
tel. +48 58 775 99 69 
e-mail: zamówienia@pruszcz-gdanski.pl

Referat Gospodarki Terenami 
tel. +48 58 775 99 46, +48 58 775 99 47,  
+48 58 775 99 48, +48 58 775 99 49 
e-mail: gt@pruszcz-gdanski.pl

Referat Podatków i Opłat 
tel. +48 58 775 99 26, +48 58 775 99 28, +48 58 775 99 29 
e-mail: klaczkowski@pruszcz-gdanski.pl

Referat Księgowości Budżetowej 
tel. +48 58 775 99 44, +48 58 775 99 45,  
+48 58 775 99 52, +48 58 775 99 71

Referat Organizacyjny 
tel. +48 58 775 99 74, +48 58 775 99 75 
e-mail: szalkowska@pruszcz-gdanski.pl

Referat Planowania i Rozwoju 
tel. +48 58 775 99 13, +48 58 775 99 15 
e-mail: nitka@pruszcz-gdanski.pl

Referat Techniczno-Inwestycyjny 
tel. +48 58 775 99 25, +48 58 775 99 51,  
+48 58 775 99 53, +48 58 775 99 78 
e-mail: ti@pruszcz-gdanski.pl

Referat Gospodarki Komunalnej 
tel. +48 58 775 99 67, +48 58 775 99 12,  
+48 58 775 99 18, +48 58 775 99 31, +48 58 775 99 88 
e-mail: barzal@pruszcz-gdanski.pl

KONTA BANKOWE

Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności 
należy dokonywać na następujące rachunki bankowe Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdański, prowadzone przez Bank Spółdzielczy 
w Pruszczu Gdańskim:

94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

- podatek od nieruchomości 
- podatek rolny 
- podatek leśny 
- podatek od środków transportowych 
- podatek od posiadania psa 
- opłata skarbowa 
- opłata targowa

78 8335 0003 0121 1827 2000 0004

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 
- opłata za zajęcie pasa drogowego 
- opłata adiacencka 
- opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych 
- dzierżawa gruntu 
- wykup i przekształcenie 
- opłata za udostępnienie danych osobowych

51 8335 0003 0121 1827 2000 0005
- wadia

75 8335 0003 0121 1872 2000 0002
- mandaty

97 8335 0003 0121 1827 2000 0050
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi



Wieœci PRUSZCZA  2020  8.

Wydawca: Gmina Miejska Pruszcz Gdański
Redaktor Naczelny: Bartosz Gondek
Fotografie i materiały: B.Gondek, R.Gucwa, M. Siwowska,  
M. Siwowski, P. Pułkowski, J. Wilkos-Gad, A. Moczulski, K. Kopeć
Nakład: 6 000 egz.

wieœci

Adres Redakcji: 83-000 Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20, tel. 58 775-99-21 
e-mail: urzad@pruszcz-gdanski.pl
Skład i Druk: Zakłady Graficzne Sp. z o. o. Tczew 
ul. Gazety Tczewskiej 1, tel. 58 531-57-30 
e-mail: bok@zgdruk.eu


