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Rekordowy czerwiec -  pozyskaliśmy 10 milionów 
złotych dofinansowania
Janusz Wróbel

To był swoisty rekord. W zaledwie 
trzy dni, od 2 do 4 czerwca,  pod-
pisaliśmy aż trzy aneksy do pro-

jektów realizowanych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego 2014 – 2020, oraz umowę 
z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020. Z tego 
tytułu do budżetu miasta trafi ponad 
10 milionów złotych.   

Blisko 9 milionów złotych to pieniądze 
na nowy zbiornik retencyjny w rejonie 
Przy Torze. 2 czerwca podpisaliśmy 
umowę z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, który zarządza unijnym 
Programem Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020. Na realizację projektu, którego 
celem jest ochrona przeciwpowodziowa 
miasta w rejonie Przy Torze otrzymaliśmy 
8 706 401,83 zł dofinansowania. 

Kiedy padają ulewne deszcze wielu 
mieszkańców korzysta, choć może nie jest 
do końca tego świadomych z podziemnego 
zbiornika retencyjnego, który ukryty jest 
pod ziemią w rejonie ulic Olszewskiego 
i Wróblewskiego. Podziemny zbiornik 
za każdym razem kiedy padają ulewne 
deszcze chroni centrum  miasta przed 
zbyt szybko spływającą wodą z górnych 
tarasów. Zbiornik został wybudowany dwa 
lata temu, a inwestycję dofinansowaną  
przez Urząd Marszałkowski zakończono 
w grudniu 2018 roku. Nie przeszkodziło 

nam to w ubieganiu się o dofinansowanie 
na roboty dodatkowe, które wystąpiły 
podczas realizacji tej inwestycji. Suk-
ces jest tym większy, że na zakończony 
projekt otrzymaliśmy aż 1 226 346,05 zł 
dodatkowego dofinansowania. Razem ze-
wnętrzne dofinansowanie w tym projekcie 
wyniosło aż 7 222 571,05 zł. 

Mieszkańcy budynków komunalnych 
przy ul. Wojska Polskiego oraz Powstań-
ców Warszawy od prawie dwóch lat funk-
cjonują w nowych, zdecydowanie bardziej 
komfortowych warunkach, jakie zostały 
stworzone dzięki przeprowadzeniu ter-
momodernizacji. Szkoły Podstawowe  
nr 1, 3, 4 oraz Przedszkole przy ul. Jana  
Kochanowskiego 8  od września zeszłego 
roku płacą mniejsze rachunki za prąd 
dzięki wymianie oświetlenia na ener-
gooszczędne oświetlenie LED. Mimo, 
że inwestycje zostały już zrealizowane, 
projekt oficjalnie kończy się we wrześniu 
tego roku. Można więc powiedzieć, że 
tuż przed metą realizacji projektu otrzy-
maliśmy ekstra pieniądze w wysokości 
152 625,05 zł. Także tutaj wzrosła łączna 
kwota dofinansowania, która wyniosła  
1 949 361,05 zł.

Kolejne 57 tysięcy złotych to środ-
ki pozyskane dodatkowo na budowę 
najbardziej złożonego  z projektów 
jaki realizowaliśmy w ostatnich latach.  
To przedsięwzięcie, w którym bierze 
udział 5 samorządów. Łącznie realizujemy  

23 zadania inwestycyjne z czego 12 za-
dań jest zlokalizowanych w Pruszczu 
Gdańskim. Większość z tych zadań już 
została wykonana. To dzięki temu projek-
towi mieszkańcy mogą jeździć nową ulicą 
Dworcową, korzystać z parkingu typu 
Park& Ride przy Dworcu PKP, czy wybrać 
się na przejażdżkę rowerową nową trasą 
pieszo – rowerową przy Faktorii.  Dzięki 
ostatniej aktualizacji  dofinansowania na 
realizację tego projektu, łączna wysokość 
środków, jakie miasto uzyskało wzrosła 
do  17 518 318,21 zł. 

Wobec bardzo odczuwalnego spadku 
dochodów miasta, wywołanego skutkami 
pandemii 10 milionów złotych to bardzo 
poważny zastrzyk finansowy, pozwala-
jący poprawić stan finansów własnych 
gminy.  Wystarczy powiedzieć, że to rów-
nowartość  25% rocznych wydatków na 
inwestycje. Gdyby nie pozyskane środki, 
musielibyśmy się jeszcze bardziej przy-
glądać możliwości realizacji poszczegól-
nych zadań.

Dokładne kwoty z umów i aneksów: 

BSI III: 8 706 401,83 zł
Zbiorniki retencyjne: 1 226 346,05 zł
Termomodernizacja: 152 625,05 zł
Węzły integracyjne: 57 729,91 zł

 = 10 143 102,84 zł 

Zgodnie z postanowieniem Nr 69/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku, w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., nastąpiło 
przeniesienie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Nr 3 z Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Obrońców Pokoju w Prusz-
czu Gdańskim do Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim 
(sala gimnastyczna).

ZMIANA SIEDZIBY LOKALU WYBORCZEGO

Obwód głosowania Nr 3 dotyczy mieszkańców ulic:  
24 Marca, Ignacego Mościckiego, Jędrzeja Śniadeckiego,  
Karola Olszewskiego, Obrońców Pokoju, Prof. Mariana 
Raciborskiego, Wojska Polskiego, od ul. Raciborskiego  
do ul. Obrońców Wybrzeża, Zygmunta Wróblewskiego  
oraz Placu Jana Pawła II.

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Tysiąclecia 5, Pruszcz GdańskiPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, ul. Obrońców Pokoju, Pruszcz Gdański

Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 r.
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Dzień Dziecka, Gocka Wioska i dzikie zwierzęta
Bartosz Gondek, Waldemar Duddek

Wraz z ogłoszeniem stanu pan-
demii zatrzasnęły się drzwi 
wszystkich instytucji kultury.  

Teraz wracamy do normalności. Także 
na Faktorii w Pruszczu Gdańskim.

W marcu nasza osada, już wtedy licznie 
odwiedzana przez gości, z dnia na dzień 
ucichła. Nie odbyły się żadne z planowa-
nych warsztatów ani jarmark wielkanoc-
ny, a spotkania z Gockim Towarzystwem 
Łuczniczym zostały zawieszone. Zniknęli 
ludzie, pojawili się w ich miejsce nowi 
przybysze. To dzikie zwierzęta, które bar-
dzo chętnie zaglądały za palisadę. Trawa 
zmieniła się w łąkę. W strzechach chat 
zaczęły pojawiać się gniazda ptaków, 
w tym rzadko spotykanego Kopciuszka. 
Codziennością stały się sejmiki sójek, 
wróbli i gołębi. Zdarzało się, że dostoj-
nym krokiem, nad wodą przechadzały 
się także bociany i czaple. Pod mostami 
i na skarpach można było dostrzec tłum-
nie wygrzewające się w słońcu kaczki.  
Na Faktorię powrócił także stały bywalec, 
dziki bażant Romek.

Rekonstruktorzy z Faktorii, oraz pra-
cownicy CkiS wykorzystali przerwę 
w zwiedzaniu na odświeżenie chat i prze-
prowadzenie gruntownych porządków.

Podjęto decyzję o  budowie nowego 
paleniska do gotowania na świeżym po-
wietrzu, a stragan na placu rekonstruk-
cji pokryto nowym słomianym dachem. 
Renowację przeszła także studnia przy 
chacie bursztynnika.

Kontynuując zeszłoroczną akcję tworze-
nia miejskich łąk ograniczono do niezbęd-
nego minimum koszenie a przed palisadą 
i w kamiennych kręgach dosiano nowe 

rośliny. Efekty można podziwiać już teraz. 
Robi wrażenie!

Na terenie grodziska powstał także 
ogródek z ziołami, gdzie w tym momencie 
zobaczyć można miętę, lubczyk, szałwię, 
majeranek i tymianek, a na przyszły rok 
planujemy dosadzić  również czosnek 
niedźwiedzi i dziką poziomkę a może uda 
nam się wyhodować coś jeszcze.

Przed przywitaniem pierwszych zwie-
dzających odświeżono także tor łuczniczy, 
przeprowadzono przegląd sprzętu, a re-
konstruktorzy pod wodzą Króla Beriga 
własnoręcznie przygotowali nowe strzały.

Przed ponownym otwarciem bram 
zadbano także o to, aby grodzisko było 
bezpieczne dla zwiedzających i rekon-
struktorów. Wprowadzono nowy regula-
min ograniczający ilość osób na terenie, 
nakazujący osłanianie nosa i ust oraz 
wprowadzono obowiązkową dezynfek-
cję rąk. Często używane powierzchnie 
zaczęto regularnie odkażać a duże chaty 
ozonować – wszystko po to, aby każdy 
bez obaw mógł nas odwiedzać.

Faktoria oficjalnie otworzyła się dla 
zwiedzających w połowie maja. Ze wzglę-
du na panujący reżim sanitarny nie było 
jednak możliwości organizowania imprez 
czy wydarzeń zbierających dużą ilość 
osób w jednym czasie i miejscu, dlatego 
na zbliżający się Dzień Dziecka przygoto-
wano tylko skromne upominki aby w jakiś 
sposób umilić dzieciom ten trudny czas. 
Swoją działalność wznowiło za to Gockie 
Towarzystwo Łucznicze, oferując chętnym 
zajęcia z łucznictwa tradycyjnego.

A co latem? Zbliżający się sezon  zapo-
wiada się bardzo ciekawie. Zaplanowane 
są m.in. zajęcia z farbowania wełny  natu-
ralnymi sposobami, m.in. wykorzystując 
korzeń marzanny i inne składniki pozbie-
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Jaka Faktoria Kultury 2020? 
(red.)

Ze względu na aktualną sytuację 
sanitarną w kraju, tegoroczny se-
zon Faktorii Kultury będzie miał 

zupełnie inny charakter. Większość wy-
darzeń tego sezonu została przeniesiona 
na rok 2021. Ale - nie wszystkie.

Pandemia koronawirusa trwa. Obecnie 
obowiązujące obostrzenia pozwalają jedynie 
na uczestnictwo 150 osób w plenerowych 
wydarzeniach kulturalnych i udostępnienie 
mniej niż połowy miejsc widzom w amfi-
teatrach. W związku z tym zaplanowane 

na ten rok koncerty oraz kabareton zostały 
przełożone na rok 2021. 

- Zależało mi, aby całkowicie nie stra-
cić sezonu. W związku z tym spróbujemy 
zorganizować koncert, który odbędzie się 
30.08.2020 o godzinie 20.00 – o ile ob-
ostrzenia sanitarne związane z COVID 
-19 zostaną zniesione – mówi Burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego, Janusz Wróbel. - 
Jednocześnie zapraszam do Amfiteatru 
w Pruszczu Gdańskim gdzie w ramach 
Letniej Sceny Teatru Wybrzeże odbędą 

się: w sobotę 22.08.2020 roku o godzinie 
21.00 premierowe przedstawianie „ŻA-
BUSIA” Gabrieli Zapolskiej oraz w nie-
dzielę 23.08.2020 o godzinie 14.00 dla 
najmłodszych – Lekcja Niegrzeczności  
pt. „KOZIOŁEK MATOŁEK”.

Przedstawienia odbędą się w ramach 
obowiązujących w tym czasie obostrzeń 
sanitarnych i będą pierwszymi na zmo-
dernizowanej widowni obiektu w Parku 
Kulturowym Faktoria.

rane w okolicy. Przewidziane są również 
zajęcia z tkactwa, gdzie uczestnicy będą 
mogli wykonać własną krajkę oraz warsz-
taty garncarstwa i łucznictwa.

Latem odbędzie się Noc z Mitologią, 
czyli nocna gra terenowa dla rodzin.

Do tradycji wchodzi DROP ZONE, 
czyli letnia impreza rekonstruktorska 
utrzymana w wojskowym klimacie. Bę-
dzie można spodziewać się pokazu broni, 
rekonstrukcji manewrów czy zapoznać 
się z nieznanymi nam pojazdami obcych 
armii. DROP ZONE to przede wszystkim 
rekonstrukcja wojsk brytyjskich więc nad 
Faktorią znowu będzie powiewać brytyj-
ska flaga.

Mamy nadzieję, że w sierpniu do Fak-
torii zawitają także Goci z Masłomęcza. 
Liczymy, że jak co roku zaprezentują 
gockie uzbrojenie i gocką kuchnię, prze-
prowadzą pokazy z tkactwa oraz innych 
dawnych rzemiosł.

Faktoria chętnie zaprasza w swoje progi 
wszystkich tych, którzy chociaż na chwilę 
chcą zapomnieć o codzienności, odciąć się 
od zgiełku miasta i przenieść się w odległe 
czasy. Mimo pandemii, obostrzeń i ma-
sowo odwoływanych imprez w Pruszczu 
Gdańskim zachowało się takie miejsce, 

gdzie troski dnia codziennego przestają 
mieć znaczenie, gdzie można odpocząć 
i rodzinnie spędzić czas. Nawet kiedy nie 
odbywa się żadna impreza można odkryć 
tu coś nowego. Czemu po prostu nie zabrać 
ze sobą kosza piknikowego i nie odpocząć 
w tym magicznym miejscu?
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Budżet Obywatelski | trwa weryfikacja zgłoszonych wniosków 
Janina Wilkos-Gad

Mieszkańcy miasta Pruszcz 
Gdański wykazali się w tym 
roku, wyjątkowo dużą aktyw-

nością w planowaniu Budżetu Obywatel-
skiego. Odzew był duży, czego wynikiem 
jest blisko dwa razy więcej projektów 
w porównaniu z rokiem ubiegłym. Łącz-
nie wpłynęło aż 27 projektów i obecnie 
są one weryfikowane przez Radnych 
Miasta Pruszcz Gdański tworzących 
komisję ds. Budżetu Obywatelskiego, 
przy współpracy z Burmistrzem Prusz-
cza Gdańskiego. 

Pełna lista zgłoszonych projektów 
znajduje się na stronie www.bo.pruszcz-
-gdanski.pl. 

W sierpniu, projekty zostaną zapre-
zentowane szczegółowo i będzie można 
zapoznać się m.in. z ich pełnym opisem 
i koncepcją budżetu. 

Kolejną niezwykle istotną datą 
w pruszczańskim kalendarzu budżetu 
obywatelskiego, jest 7 września. Tego 
dnia rozpocznie się głosowanie, które 
potrwa przez kolejne 15 dni. Mieszkańcy 
miasta Pruszcz Gdański zdecydują, 
jakie z projektów zostaną zrealizowane 
w 2021 roku.

Dziękujemy za zaangażowanie i pracę 
mieszkańców, którzy zgłosili propozycję 
swoich zadań! Już dziś zachęcamy  
do oznaczenia w kalendarzu 7-21.09.2020 r. 
i wzięcia udziału w głosowaniu.  

Więcej na www.bo.pruszcz-gdanski.pl

Autobusem z Pruszcza wprost na plażę! 
Bartosz Gondek

T o już za chwilę! Od 26 czerw-
ca, do 30 sierpnia, pojedzie-
my czerwonym autobusem 

z Pruszcza Gdańskiego wprost na 
plażę w Sobieszewie. 

- Autobus będzie kursować w piątek, 
sobotę i niedzielę – mówi Burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego, Janusz Wróbel. 
- „Plażowy” autobus dla Pruszczan to 
efekt realizacji jednego z projektów 
Budżetu Obywatelskiego. 

Trasa czerwonego autobusu na pla-
żę to: Rondo Kaszubskie - Rogoziń-
skiego - Osiedle Bursztynowe - Cicha 
(Cmentarz) - Cyprysowa - Obrońców 
Wybrzeża - Faktoria - Matejki - Wa-
ląga - Żwirki i Wigury - Drzymały - 
Powstańców Warszawy - Emilii Plater 
– Reymonta- Osiedle Wschód - Wy-
sockiego - Broniewskiego - Osiedle 
Kasprowicza - Obrońców Westerplatte 
– Sobieszewo. 

Kursy z Pruszcza Gdańskiego będą 
rozpoczynać się  o 9.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17,00.  UWAGA! Podstawowy 
koszt przejazdu wynosi: 3,80 zł. bilet 
normalny i 1,90 bilet ulgowy. Ponadto 
na trasie obowiązują pozostałe rodzaje 
biletów ZTM. 

Więcej na 
www.607.pruszcz-gdanski.pl

Rodzina 500+ na 2020 r.

Przypominamy, że osoby, które obecnie po-
bierają świadczenie wychowawcze 500+,  
w 2020 r. nie muszą składać nowych wniosków, 

gdyż w roku ubiegłym tj. 2019 r. świadczenie to zostało przyznane na dwa 
lata, czyli do 2021 r. 

Wyjątek stanowią osoby, którym zmieniła się sytuacja rodzinna np. naro-
dziny dziecka.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim pod  
nr tel.: 58 683 43 29, 58 692 17 30.
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Program „Dobry Start” 2020 
Anna Czechowska

O d lipca 2020 r. ponownie rusza 
program rządowy „Dobry start”, 
w formie jednorazowego świad-

czenia pieniężnego w wysokości 300 zł na 
każde uczące się dziecko. Świadczenie 
przysługuje niezależnie od dochodu, na 
dzieci od pierwszej klasy szkoły pod-
stawowej do ukończenia 20 roku życia. 
W przypadku dzieci z niepełnosprawno-
ściami świadczenia będą wypłacane do 24 
roku życia. Na dziecko odbywające rocz-
ne przygotowanie przedszkolne świad-
czenie „Dobry start” nie przysługuje. 

Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry 
start” będzie można składać od 1 lipca 
drogą elektroniczną za pomocą bankowo-
ści elektronicznej lub portalu Emp@tia. 
Wniosek o świadczenie „Dobry start” na-
leży złożyć w gminie, w której mieszkamy.

Od 1 sierpnia przyjmowane będą wnio-
ski składane drogą tradycyjną (papiero-
wo). Mieszkańcy miasta Pruszcz Gdański 
mogą złożyć wniosek w Sekcji Świadczeń 
Rodzinnych MOPS w Pruszczu Gdań-

skim, przy ul. Niepodległości 9, w godzi-
nach przyjęć interesantów: poniedziałek  
8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-dobry-
start

W przypadku złożenia w okresie 
lipiec-sierpień prawidłowo wypełnionego 
i kompletnego wniosku, jego rozpatrzenie 

i wypłata świadczenia nastąpi nie później 
niż do końca września danego roku. 
W przypadku wniosków składanych 
w późniejszym terminie, rozpatrzenie 
wniosku i wypłata świadczenia nastąpi 
w terminie do dwóch miesięcy od dnia 
złożenia wniosku. Ostatnim terminem 
złożenia wniosku „Dobry start” jest 
miesiąc listopad.

Od 1 lipca drogą elektroniczną, a od  
1 sierpnia drogą tradycyjną w Sekcji 
Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu 
Alimentacyjnym MOPS w Pruszczu 
Gdańskim będzie można również składać 
wnioski o świadczenie wychowawcze 
z Programu „Rodzina 500+”, świadczenia 
rodzinne oraz świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego. W trosce o Państwa 
wygodę i usprawnienie obsługi, zachęcamy 
do składania wniosków drogą elektroniczną 
już od lipca.

Prosimy o uważne i kompletne 
wypełnienie wniosku, co znacznie skróci 
czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.

Szczegółowe informacje dotyczące 
realizacji Programu „Dobry Start” można 
uzyskać pod numerem tel. 58 683 43 29 
lub 58 692 17 30.

54 laptopy dla uczniów pruszczańskich szkół 
Janina Wilkos-Gad

Gmina Miejska Pruszcz Gdański 
po raz drugi pozyskała dotację 
na zakup sprzętu komputerowe-

go dla uczniów pruszczańskich szkół. 
Środki w wysokości 94 999,80 zł, po-
zyskane zostały w ramach programu 
grantowego „Zdalna szkoła +”.

Projekt „Zdalna szkoła +” jest konty-
nuacją wcześniejszego programu gran-
towego pod nazwą „Zdalna szkoła”. 
W ramach pierwszej dotacji, która wy-
nosiła 99 999,90 zł, do pruszczańskich 
szkół trafiło 26 laptopów wraz z opro-
gramowaniem MS Office 2019. Obie 
pozyskane dotacje pokrywają w 100% 
koszty projektu i są realizowane w związ-
ku z sytuacją, którą spowodowała epide-
mia koronowirusa.

Głównym celem obu opisywanych pro-
jektów grantowych jest zakup sprzętu 
komputerowego umożliwiającego reali-
zację zdalnych lekcji uczniom wykluczo-
nym cyfrowo. Projekty realizowane są 
w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi prioryteto-
wej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowa-
nie terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego Internetu 
o wysokich przepustowościach”.

21 maja 2020 r. organizator konkursu 
opublikował listę 211 wniosków, które 
zostały ocenione pozytywnie, a co za tym 
idzie otrzymały grant. Jednym ze szczę-

śliwych wnioskodawców była Gmina 
Miejska Pruszcz Gdański. To nasza dru-
ga dotacja. Tym razem, z dotacji udało 
nam się sfinansować zakup 28 laptopów. 
Cały zakupiony sprzęt wraz z oprogra-
mowaniem jest już w rękach uczniów 
pruszczańskich szkół - mówi Burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel.
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Nowe inwestycje realizowane przez Urząd Miasta  

1. Ciąg pieszo-jezdny Krótka 
Renowacja terenu u zbiegu ulic: Chopina, Grunwaldzkiej 

wraz z odtworzeniem przestrzeni publicznej wokół budynku przy  
ul. Krótkiej nr 4 i nr 6 wraz z oświetleniem, w Pruszczu Gdańskim.

Zakres prac: budowa drogi publicznej między ulicami Krót-
ką, Obrońców Poczty Polskiej i Chopina w Pruszczu Gdań-
skim wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Inwestycję realizuje 
firma JUMAR Spółka z o o Sp Komandytowa, a jej kwota  
to 1 177 304,50 złotego.

2. Projekt ulicy Strzeleckiego
Pracownia Inżynierska Creator Sp. z o.o, wygrała przetarg 

na dostarczenie dokumentacji projektowej służącej do opisu 
przedmiotu zamówienia na jedną z najważniejszych inwestycji 
miejskich, czyli budowę ul. Strzeleckiego. Kwota zwycięskiej 
oferty to 711 555,00 zł.

3. Przebudowa ul. Kowalskiej w Pruszczu Gdańskim.
433 556,08 złotego kosztowała inwestycja, realizowana  

przez firmę Jumar, która obejmowała przebudowę odcinka  
ul. Kowalskiej od ul. Komunalnej do Bednarskiej wraz z odwod-
nieniem. Inwestycja została już zakończona.

4. Górka saneczkowa
Górka saneczkowa pomiędzy ulicami: Cichą i Tysiąclecia, 

to jedna z najbardziej rozpoznawalnych tegorocznych inwe-
stycji w Pruszczu Gdańskim. Zakończone już prace wykonała 
firma Hydromag.

5. Przebudowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej

Kolejna ważna inwestycja pierwszej połowy roku 2020 w Prusz-
czu Gdańskim to przebudowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Pruszczu Gdańskim. Inwestycję realizuje firma 
Jarosław Klasa MRJ, a jej koszt to 1 578 705,00 zł.

6. Prace przy Urzędzie Miasta
Po kilkudziesięciu latach przyszedł czas na remont zabytkowego 

budynku Urzędu Miasta. Prace, wykonywane przez konsorcjum 
Tektonika A. Latowska i F.H. Dokument W. Stanisławski, obejmą 
rozbiórkę i wykonanie nowego tarasu, oraz schodów od strony 
zaplecza budynku wraz z murkami, balustradami wraz z elementa-
mi małej architektury, wykonanie ciężkiej hydroizolacji pionowej 
na zewnętrznych ścianach fundamentowych budynku, wymianę 
stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych piwnic, oczyszczenie ele-
wacji, uzupełnienie tynków i malowanie elewacji budynku, montaż 
opraw oświetleniowych i podświetlenie elewacji budynku. Koszt 
inwestycji to 997 730,07 zł.

7. Adaptacja poddasza przy ulicy Krótkiej 4
Adaptacja poddasza budynku przy ul. Krótkiej 4 w Pruszczu 

Gdańskim na potrzeby Straży Miejskiej wykonywana będzie przez 
firmę STARDAW ze Skarszew. Koszt inwestycji to 285 610,37 zł.
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Organizacja wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 28 czerwca 2020 r.

Z uwagi na obowiązujący na terenie 
kraju stan epidemii oraz mając 
na względzie potrzebę ochrony 

zdrowia osób przebywających w lokalu 
wyborczym, konieczne stało się 
wprowadzenie zmian w funkcjo-
nowaniu siedzib obwodowych ko-
misji wyborczych położonych na 
terenie Miasta Pruszcza Gdański. 

Na czas wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. 
zmianie ulega siedziba Obwodowej 
Komisji Wyborczej Nr 3 w Pruszczu 
Gdańskim, która dotąd mieściła się 
w Filii Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej przy ul. Obrońców 
Pokoju 6. Zbyt mała powierzch-
nia lokalu dostępna dla wyborców 
zmusiła nas do przeniesienia ww. 
lokalu do Szkoły Podstawowej Nr 2 
przy ul. Tysiąclecia 5, na salę gimnastyczną.

Niewielkie zmiany dotyczą też:
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 

z siedzibą w Centrum Kultury i Sportu 
przy ul. Chopina 34, gdzie organizacja 
wyborów zostanie przeprowadzona w sali 
szklanej, na piętrze, wejście od strony 
Ochotniczej Straży Pożarnej, a wyjście 
od strony cukierni CYNAMON, wjazd dla 
osób niepełnosprawnych windą dostępną 

przy stanowisku ochrony, wejście pod 
salą szklaną.

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 
10 z siedzibą w Zespole Szkół Ogólno-

kształcących Nr 1 przy ul. Juliana Ursyna 
Niemcewicza 1 - tu wybory zostaną zor-
ganizowane na małej sali gimnastycznej, 
a nie jak dotychczas w klasie lekcyjnej.

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 
z siedzibą w Hali Widowiskowo – Sportowej 
przy ZSO Nr 1, tym razem wybory przepro-
wadzone zostaną dokładnie w dużej hali 
widowiskowo – sportowej, wejście i wyjście 
na końcu budynku, od strony domków jed-
norodzinnych, przy ulicy Bolesława Prusa.

UWAGA! 
W celu ograniczenia gromadzenia się lu-

dzi w wąskich korytarzach, prawie w każ-
dym lokalu wyborczym zostaną oznaczone 
drogi komunikacyjne, zapewniające różne 
wejścia i wyjścia z budynków, tak aby 
wchodzący do lokalu i wychodzący z niego 
nie mijali się na korytarzach.

Wyborcy w lokalu wyborczym mają 
obowiązek zakrywania ust i nosa.

Zaleca się aby wyborcy do lokalu wy-
borczego przychodzili z własnym dłu-
gopisem.

W związku z faktem, że w lokalu wy-
borczym może przebywać w tym samym 
czasie nie więcej niż 1 osoba na cztery 
metry kwadratowe jego ogólnodostępnej 
powierzchni, z wyłączeniem członków 
obwodowej komisji wyborczej, mężów 
zaufania, obserwatorów społecznych i mię-
dzynarodowych, proszę zachować dystans 
społeczny, co najmniej 2 metry od innego 
wyborcy i bezwzględnie stosować się do 
poleceń członków obwodowej komisji 
wyborczej lub obsługi danego lokalu.

Sekretarz Miasta Pruszcz Gdański
Dorota Opałka

Zgodnie z postanowieniem Nr 69/2020 Komisarza Wyborczego w Gdańsku, w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., nastąpiło 
przeniesienie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w Nr 3 z Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Obrońców Pokoju w Prusz-
czu Gdańskim do Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5 w Pruszczu Gdańskim 
(sala gimnastyczna).

ZMIANA SIEDZIBY LOKALU WYBORCZEGO

Obwód głosowania Nr 3 dotyczy mieszkańców ulic:  
24 Marca, Ignacego Mościckiego, Jędrzeja Śniadeckiego,  
Karola Olszewskiego, Obrońców Pokoju, Prof. Mariana 
Raciborskiego, Wojska Polskiego, od ul. Raciborskiego  
do ul. Obrońców Wybrzeża, Zygmunta Wróblewskiego  
oraz Placu Jana Pawła II.

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Tysiąclecia 5, Pruszcz GdańskiPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, ul. Obrońców Pokoju, Pruszcz Gdański

Wybory Prezydenta RP 28 czerwca 2020 r.
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Nagrody w Loterii PIT trafiły w ręce laureatów!

Wsamo południe, na terenie Fak-
torii w Pruszczu Gdańskim, 
Burmistrz Pruszcza Gdań-

skiego Janusz Wróbel wręczył nagrody 
rozlosowane w ramach pierwszej w hi-
storii Pruszcza Gdańskiego Loterii PIT. 
Hulajnogi trafiły do Pani Agnieszki, 
Pani Barbary oraz Pana Karola. Na-
tomiast kluczyki do ekologicznego auta 
hybrydowego Toyoty Yaris, otrzymał 
Pan Maksymilian.

Loteria wzbudza ogromne emocje, na-
grody są wartościowe, do tego z uwagi  
na to, że miasto Pruszcz Gdański jest sto-
sunkowo niewielkie, prawdopodobień-
stwo wygranej jest ogromne. Do pierwszej 
edycji Loterii PIT w Pruszczu Gdańskim 
zgłosiło się 3015 uczestników z czego 
213 osób zadeklarowało, że rozlicza się 
w Pruszczu Gdańskim po raz pierwszy.

Widząc zainteresowanie akcją, Bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wró-
bel, już dziś zapewnił, że w przyszłym 
roku mieszkańcy także będą mogli liczyć 
na podobną inicjatywę. I co istotne, za-
pewne podobnie jak w tym roku, główną 
nagrodą będzie samochód osobowy.

Pan Karol odebrał hulajnogę w towa-
rzystwie swojej 7 letniej córki Martyny. 
Kiedy dowiedział się, że wygrał hulajno-
gę to pewne było, że jej użytkownikiem 
stanie się córka. Iskry w oczach Martyn-
ki i uśmiech obojga podczas wręczania 
nagród są dowodem na to, że nagroda 
sprawiła im ogromną radość.

W imieniu Pani Barbary, która w tym 
roku skończy 76 lat pojawił się Pan Da-
riusz, jej syn. Jak przyznał Pan Dariusz, 
sam zgłosił całą rodzinę, bo wierzy, że 
żeby wygrać trzeba grać. Wszyscy są wie-
loletnimi mieszkańcami miasta Pruszcz 
Gdański i tu rozliczają swój podatek PIT. 

Jak przyznał Pan Dariusz, radość i zasko-
czenie z wygranej była ogromna, a hu-
lajnogą będzie jeździć jeden z wnuków 
Pani Barbary.

Pan Maksymilian, główny laureat Lo-
terii PIT, przyszedł na wręczenie nagród 
w towarzystwie swoich rodziców i dziew-
czyny Kingi. Pani Kinga wspominając 
moment zgłoszenia udziału w loterii mó-
wiła, że kiedy Pan Maksymilian wysłał 
zgłoszenie powiedział jej „zobaczysz 
wygram dla Ciebie samochód”, jednak 
jak sam przyznaje, po cichu liczył choć 
na hulajnogę. Kiedy zadzwonił telefon, 
nie mógł uwierzyć, że to on wygrał auto.

Pani Agnieszka, nie mogła uczestniczyć 
we wręczeniu nagród, jednak nie oznacza 
to, że nagroda ją ominęła. Pani Agnieszka 
odebrała swoją nagrodę z rąk Burmistrza 
jeszcze tego samego dnia, w siedzibie 
Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim.

Gratulujemy wszystkim laureatom i już 
dziś zachęcamy do udziału w kolejnej 
edycji Loterii PIT w Pruszczu Gdańskim!

Relacja wideo z wydarzenia: 
https://youtu.be/TUDCHC8FYP0


