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Pruszczańska Karta Mieszkańca

Wprowadzamy Kartę Mieszkań-
ca w Pruszczu Gdańskim! Już 
we wrześniu będzie można 

zapoznać się z dedykowanym portalem 
mieszkańca oraz aplikacją. Posiadanie 
karty uprawniać będzie mieszkańców 
miasta Pruszcz Gdański do skorzystania 
z ulg i zniżek, których udzielać będą 
Partnerzy programu.

Karta Mieszkańca jest elementem polityki 
społecznej i promocyjnej miasta – mówi 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz 
Wróbel. – To też działanie wychodzące na-
przeciw przedsiębiorcom. Chcemy wspie-
rać lokalne biznesy i instytucje, nawiązać 
bliższą współpracę. Miasto ma dużo do 
zaoferowania, a program Pruszczańska 
Karta Mieszkańca ma pomóc dostrzec 
pruszczanom te możliwości. 

Kartę Mieszkańca będzie mogła otrzymać 
osoba, która jest zameldowana w Prusz-
czu Gdańskim lub rozlicza tutaj podatek 
PIT. Osoby niepełnoletnie uzyskują kartę 
dzięki rodzicowi spełniającemu jeden 
z tych warunków. Szczegółowe zasady 
przedstawimy wkrótce.

Jeśli prowadzisz firmę, organizację, 
instytucję na terenie Pruszcza Gdań-
skiego – zapraszamy Cię do udziału 
w projekcie.

Jak zostać Partnerem?
1. Wypełnij wniosek.
2. Zaproponuj ulgi lub zniżki dedykowane 

mieszkańcom miasta Pruszcz Gdański.
3. Podpisz porozumienie.

Jakie korzyści ma Partner z udziału 
w programie?
1. Promocja oferty partnera w miejskim 

katalogu firm.
2. Reklama w newsletterze programu.
3. Dla najaktywniejszych dodatkowe  

bonusy promocji.
Czego oczekujemy od Partnerów?
Udzielenia zniżki w postaci min. 10% na 
ofertę lub usługę.
Bycie partnerem miejskiego projektu to 
doskonała okazja do promowania własnej 
działalności oraz pozyskania stałych klien-
tów. Jednocześnie sam program ma za 
zadanie wspieranie lokalnych firm i spra-
wienie, aby mieszkańcy miasta Pruszcz 

Gdański z korzyścią i chęcią korzystali 
właśnie z ich oferty.
Karta jest łatwa w użyciu, zarówno 
w wersji elektronicznej, jak i plastikowej, 
a korzystanie z niej wspiera specjalna 
aplikacja. Wyrobienie karty oraz korzysta-
nie z aplikacji jest całkowicie darmowe. 
Mieszkańcy miasta będą informowani 
na bieżąco o szczegółach dotyczących 
wydawania karty i o powiększającym się 
katalogu zniżek, dlatego zachęcamy do 
śledzenia aktualności. Punkty, w których 
będzie honorowana karta zostaną ozna-
czone specjalnymi naklejkami programu. 
Masz pytania? Wyślij wiadomość na:  
kontakt@mieszkamwpruszczu.pl.
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Matury 2020 w pruszczańskich szkołach średnich
Bartosz Gondek

Pandemia Koronawirusa wpłynęła 
na przebieg tegorocznych matur. 
Odbyły się one później niż zwy-

kle, na początku czerwca. Tym razem 
z zachowaniem obostrzeń sanitarnych 
i epidemiologicznych.
Warto także dodać, że ostatnie tygodnie 
przygotowań do pierwszego, tak ważnego 
egzaminu w życiu, odbywały się w syste-
mie nauczania zdalnego. 
Później niż zwykle docierały w tym roku 
wyniki samych egzaminów w dwóch 
pruszczańskich szkołach.

W Liceum Ogólnokształcącym nr 1 do 
matur przystąpiło 108 absolwentek i absol-
wentów, a  zdawalność, mimo opisanych 
wyżej niedogodności, wyniosła dla języka 
polskiego ponad 97%, dla matematyki 
ponad 90%, zaś egzamin z języków obcych 
pozytywnie zaliczyło 99% zdających.
W Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogól-
nokształcących, w liceum do matury 
przystąpiło 26 absolwentek i absolwen-
tów, z których język polski zdało 88%, 
matematykę 50%, a język obcy 85%. 
W technikum wyniki matur kształtowały 

się u 56 zdających odpowiednio: dla języ-
ka polskiego 75%, dla matematyki 57%, 
zaś dla języków obcych 90%.

Inwestycje w pruszczańskich szkołach i przedszkolach

Jak co roku okres wa-
kacyjny w placówkach 
edukacyjnych Pruszcza 

Gdańskiego to także czas 
remontów. Inwestycje pla-
nowane i realizowane są w za-
leżności od bieżących potrzeb 
poszczególnych placówek. 

W Szkole Podstawowej nr 2 
zakończono modernizację po-
mieszczenia z przeznaczeniem 
na bibliotekę. Ponadto trwa 
przebudowa pracowni dydak-
tycznej z zapleczem, w celu 
utworzenia dwóch sal dydak-
tycznych (pracowni plastycz-
nej i językowej) w budynku. 
Zawarto umowę na dostawę 

wyciągu laboratoryjnego do pracowni che-
miczno-biologicznej. Wykonana zostanie 
koncepcja zamienna dla przebudowy sali 
gimnastycznej o dodatkowe pomieszczenia 
dydaktyczne. 

W najbliższym czasie modernizację przej-
dzie budynek przy ul. Tysiąclecia 3, w któ-
rym mieszczą się Oddziały Przedszkolne 
SP nr 2. W ramach prac unowocześniony 
zostanie taras, wymienione zostaną drzwi 
na pierwszym piętrze. Planowane prace 
dotyczyć będą również przebudowany szy-
bu dźwigowego, w którym zamontowana 
zostanie nowa winda towarowa. 

W trakcie realizacji jest także inwestycja po-
legająca na przebudowie instalacji wentylacji 
mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 4. 

Jest jeszcze czas – skorzystaj z dofinansowania!

Ponownie zachęcamy do skorzystania 
z dotacji na likwidację ogrzewa-
nia opartego na paliwie węglowym 

i zastąpieniu go innym źródłem ciepła, 
bardziej przyjaznym dla środowiska.
Dofinansowanie pochodzi z budżetu mia-
sta. Do tej pory wpłynęło 68 wniosków 
o dofinansowanie, a 21 z nich zostało już 
rozliczonych. Cały czas dokładamy środki, 
aby z dofinansowania mogła skorzystać jak 
największa liczba wnioskodawców.
Ponadto - wymieniając piec węglowy można 
otrzymać zwolnienie z podatku od nieru-
chomości znajdującej się na terenie Prusz-
cza Gdańskiego.
Warto dodatkowo skorzystać z dofinanso-
wania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Gdańsku dysponowanego 

w ramach programu „Czyste powietrze”. 
W zakresie porozumienia z WFOŚiGW 
w Gdańsku pracownicy Referatu Gospodarki 
Komunalnej udzielą wsparcia merytorycz-
nego dotyczącego programu.
Przy uruchomieniu obu dotacji można 
koszty wymiany starego pieca węglowego 
na ogrzewanie gazowe  ograniczyć nawet 
o 80% i otrzymać aż 10 500 zł łącznego  
dofinansowania.
Szczegółowe zasady przyznawania dofi-
nansowania przez Gminę oraz przez WFO-
ŚiGW w Gdańsku znajdziemy pod adresem  
http://bip.pruszcz-gdanski.pl/ (Nasze 
Miasto/Ochrona Środowiska/Dotacje) 
oraz https://wfos.gdansk.pl/, a także pod  
numerami telefonu: +48 58 775 99 31  
oraz +48 58 775 99 12.

Przypominamy mieszkańcom Pruszcza 
Gdańskiego, że obowiązek selektywnej 
zbiórki odpadów dotyczy każdej nierucho-
mości, także cmentarza.
Na początku bieżącego roku na dwóch prusz-
czańskich cmentarzach ustawione zostały 
pojemniki przeznaczone do segregacji odpa-
dów i bardzo prosimy o wywiązywanie się 
z obowiązku segregacji. Szczególnie ważne 
jest, aby odpady biodegradowalne (m.in. 
naturalne kwiaty i wieńce) były wrzucane  
do pojemnika oznaczonego napisem BIO. 
Aby przypomnieć mieszkańcom o obowiąz-
ku segregacji na cmentarzach w pobliżu 
miejsc gromadzenia odpadów zostaną usta-
wione tabliczki informujące o konieczności 
segregacji. Dbajmy o siebie i środowisko!
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Zostań rodziną zastępczą

W imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zachęcamy do 
włączenia się w działalność rodzin zastępczych i rodzinnych do-
mów dziecka. 

Kto może zostać rodziną zastępczą? 
Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku 
małżeńskim, jeśli:

• dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska 

nie jest im ograniczona ani zawieszona,
• wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek 

w stosunku do nich został nałożony,
• posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
• mogą sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało potwierdzo-

ne zaświadczeniami,
• przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
• zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku 

zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, 
fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wy-
poczynku i organizacji czasu wolnego,

• co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów 
(w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej).

Jak zostać rodziną zastępczą?
Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i złóż wniosek wraz z nie-
zbędnymi dokumentami. Weź udział w szkoleniu dla kandydatów na rodziny 
zastępcze i uzyskaj kwalifikacje do pełnienia tej funkcji.
Kontakt do PCPR: tel. +48 58 773 20 83, rodziny@pcpr.powiat-gdanski.pl

Stypendia Socjalne 
- ważna zmiana 

Wnioski o stypendia o charak-
terze socjalnym, tj. zasiłki 
szkolne i stypendia szkolne, 

należy składać  w terminie 1-15 września 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Niepod-
ległości 9. 
Do tej pory sprawy te załatwialiśmy 
w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański,  
a od 1.09.2020 r. zadanie to realizować 
będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
i tam należy się udać z wnioskiem.
Szczegółowe informacje dotyczące warun-
ków ubiegania się o świadczenia, regulamin 
udzielania pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym oraz formularz wniosku 
o ustalenie prawa do świadczenia, dostępne 
są na stronie www.mopspruszczgdanski.
pl (zakładka „POMOC MATERIALNA 
O CHARAKTERZE SOCJALNYM”).
W razie pytań zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami MOPS Sekcji Świad-
czeń Rodzinnych: tel. +48 58 683 43 29,  
+48 58 692 17 30.

Zrób bezpłatnie mammografię

Zapraszamy kobiety w wieku 50-69 lat do skorzystania 
z bezpłatnej mammografii wykonywanej w technice  
cyfrowej w dniach 18 i 21 września. To inicjatywa 

w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi.
Mammografia to prześwietlenie piersi, które trwa jedynie kilka 
minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Badania  
nie należy się obawiać, ponieważ promieniowanie, które emituje jest 
nie większe niż przy RTG zęba. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie 
tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości 
w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie 
są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie 
zwiększa szansę wyleczenia.
To najważniejsze badanie diagnostyczne w kierunku wykrycia raka 
piersi, który jest najczęściej występującym nowotworem złośli-
wym wśród kobiet dojrzałych. Regularna kontrola i profilaktyka 
umożliwia wczesne wykrycie zmian nowotworowych i pozwala 
na niemal 100% ich wyleczenie.
Zachęcamy do aktywnego włączenia się w propagowanie wspo-
mnianego programu w swoim najbliższym otoczeniu!
Mammografię można będzie wykonać 18 i 21 września 2020 r.  
przy Centrum Kultury i Sportu, ul. F. Chopina 34, w Pruszczu 
Gdańskim. Nie jest potrzebne skierowanie lekarskie. To badanie 
bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia.
Jak się zarejestrować?  • telefonicznie: +48 58 666 24 44

 • on-line: www.mammo.pl

 

 

Badania pod patronatem Burmistrza Pruszcza Gdańskiego 
 

Pruszcz Gdański  
18, 21 września 2020 

przy Centrum Kultury i Sportu 
ul. F. Chopina 34 

 
Zarejestruj się: 
5 8  6 6 6  2 4  4 4  
www.mammo.pl 



Wieœci PRUSZCZA  2020  4.

Lato w mieście

Mimo panującej pandemii i nało-
żeniu wielu ograniczeń zespół 
Centrum Kultury i Sportu 

w Pruszczu Gdańskim (CKiS) zadbał 
o najmłodszych pruszczan, zapraszając 
do udziału w zajęciach i warsztatach 
w ramach Akcji Lato.  
W sierpniu odbyły się trzy turnusy  
dla trzech grup wiekowych. Wszystkie 
atrakcje zostały zorganizowane na terenie 
Faktorii Handlowej, dzięki czemu uczest-
nicy spędzali dużo czasu na świeżym 
powietrzu. W ramach działań Akcji Lato 
dzieci miały okazję wykonać własnoręcz-
nie glicerynowe mydełka oraz bransoletki 
przyjaźni, farbowały bawełniane torby rośli-
nami i farbami, uczestniczyły też w warsz-
tatach tkackich, podczas których robiły 
zakładki do książek. W czasie warsztatów 
fotograficznych uczestnicy poznali sztukę 
wykonywania zdjęć od strony teoretycznej 
i praktycznej. Dzieci szukały detali, robiły 
zdjęcia portretowe i pejzaże. Wśród atrak-
cji znalazło się także spotkanie z Gotami. 
Oprowadzili oni uczestników po terenie 
Faktorii oraz zaprosili wszystkich chętnych 
do lepienia glinianych garnuszków, pisania 
runami, a także strzelania z łuku i udziału 
w grach plebejskich. Uczestnicy Akcji Lato 
z pewnością doskonale poznali Faktorię, 
przemierzając jej zakamarki podczas licz-

nych gier terenowych. Na zakończenie tra-
dycyjnie odbyło się ognisko z kiełbaskami, 
które stanowiło miłe zakończenie wspólnie 
spędzonego czasu.
Pandemia spowolniła nasze plany, niektóre 
z nich musieliśmy odłożyć, ale lipcowe 
zniesienie części obostrzeń umożliwiło 
otwarcie Faktorii Handlowej dla zwiedza-
jących. W okresie wakacyjnym, oprócz 
zwiedzania, można było uczestniczyć w wy-
darzeniach weekendowych. W lipcu odbyły 
się dwa weekendy rzemieślnicze. Podczas 
pierwszego goście Faktorii poznali natural-
ne sposoby farbowania wełny oraz tkania 
krajek na bardku i na tabliczkach. W drugi 
weekend uczyli się wyrabiać gliniane naczy-
nia oraz strzelać z łuków. Lipiec zakończył 
się spotkaniem z sokolnikiem Maciejem 
Tomysem i ptakami drapieżnymi. Sierpień 
natomiast rozpoczęliśmy mocnym akcentem 
militarnym, który zapewniły Grupy Rekon-
strukcyjne Armii Brytyjskiej – Drop Zone 
oraz prezentacja Szwadronu Kawalerii im. 
Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich. Podobnie 
jak w poprzednim roku, to spotkanie cie-
szyło się dużym zainteresowaniem.
Kolejny sierpniowy weekend był nie lada 
gratką dla miłośników gier terenowych 
i mitologii rzymskiej. W sobotni wieczór 
dorośli i młodzież uczestniczyli w utrzy-

manej w konwencji mitologicznej zaba-
wie pełnej zagadek i zadań do wykonania. 
W przeprowadzeniu zajęć rekonstruktorów 
wspierała grupa Pestis. Tematykę starożytną 
podsumowała niedzielna gra terenowa dla 
dzieci oraz warsztaty kreatywne. W sierp-
niowe wydarzenia na Faktorii Handlowej 
tradycyjnie już wpisał się Turniej Łuczniczy 
o Bursztynową Strzałę, w którym udział 
brali rekonstruktorzy z różnych epok. 
Faktoria Kultury niestety nie mogła zostać 
zrealizowana w tym roku. Udało nam się 
jednak zorganizować dwa weekendy sierp-
nia pod hasłem: Lokalni Artyści – miasto 
Pruszcz Gdański zaprasza. Na scenie Am-
fiteatru w pierwszy weekend zagrał The 
Ostprausters oraz COCKTAIL. Odbyły 
się również spektakle Teatru Wybrzeże: 
premiera sztuki „Żabusia” dla starszych 
oraz „Koziołek Matołek” dla młodszych 
widzów. Zwieńczeniem weekendu był 
stand-up „Ewa Błachnio i Przyjaciele”, 
który wprowadził wszystkich oglądających 
w pozytywny nastrój. W ostatni weekend 
sierpnia zabrzmiał jazz w wykonaniu Ce-
zarego Paciorka, francuskie dźwięki dzięki 
Ewie Rzeszotarskiej i muzyka z pogranicza 
awangardy, jazzu i folku za sprawą Zagan 
Acoustic. Zwieńczeniem wydarzenia był 
koncert muzyki kresowej Orkiestry Miasta 
Pruszcz Gdański.
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Mała książka – wielki przedszkolak  
Joanna Łabasiewicz

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Pruszczu Gdańskim 
przystąpiła do projektu pn. „Mała 

książka – wielki człowiek”. Organizato-
rem akcji jest Instytut Książki we współ-
pracy z Fundacją Metropolia Dzieci, a jej 
adresatem są przedszkolaki. Rozpoczę-
cie przewidziano na wrzesień, jednak 
ze względu na zagrożenie przedłużenia 
się stanu epidemii koronawirusa w Pol-
sce, mogą zostać wprowadzone zmiany 
w harmonogramie i sposobie realizacji 
projektu. 
Inicjatywa ma zachęcić rodziców oraz ich 
młodsze pociechy do codziennego czytania 
książek, a także do odwiedzenia biblioteki. 
Zasady udziału w akcji są proste. Wystarczy 
zapisać dziecko w wieku przedszkolnym 
(3-6 lat) do biblioteki.  Każdy uczestnik 
projektu otrzyma Wyprawkę Czytelniczą, 
składającą się z Karty Małego Czytelnika, 
naklejek oraz książki wraz z broszurą dla 
rodziców. Po uzbieraniu 10 naklejek czy-

telnik zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem. Warto dodać, że naklejki otrzy-
ma dziecko każdorazowo po wypożyczeniu 
co najmniej jednej książki. W Wyprawce 
znajdą coś dla siebie także rodzice – przy-
gotowana dla nich broszura informacyjna 
przypomni o bezcennej roli czytania w roz-
woju ich dziecka oraz o korzyściach wyni-
kających z częstego odwiedzania biblioteki. 

Jak zapewnia organizator, książka z Wy-
prawki pt. „Pierwsze czytanki dla…” jest 

skrupulatnie dobranym zestawem utwo-
rów polskich poetów i pisarzy dziecięcych, 
w którym znajdziemy twórczość m.in. Jo-
anny Papuzińskiej, Wandy Chotomskiej, 
a także współczesnych pisarzy takich jak: 
Zofia Stanecka, Agnieszka Frączek, czy 
Grzegorz Kasdepke.
- Do udziału zapraszamy także dzieci, które 
już wcześniej zostały zapisane do naszej 
biblioteki - podkreśla Joanna Przybyś, dy-
rektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Pruszczu Gdańskim. - Korzy-
ści z uczestnictwa w projekcie są bardzo 
duże. Jest to dobra okazja, by rozpocząć 
przygodę z książką oraz zaprzyjaźnić się 
z biblioteką, jej pracownikami. Nasza pla-
cówka jest bardzo przyjaznym miejscem, 
w którym nasi najmłodsi czytelnicy czują 
się swobodnie i pewnie.
„Mała książka – wielki człowiek” to ko-
lejna akcja obok projektu „Z książką na 
start”, w który zaangażowała się prusz-
czańska książnica.

zdecydujmy 
na co wydać

tys. zł600
Wspólniena 2021 rok

MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI
BUDŻET OBYWATELSKI

Czas na Ciebie! 
ZAGŁOSUJ

więcej na bo.pruszcz-gdanski.pl
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Czemu służy spis?
Spis umożliwi zebranie aktualnych danych 
dotyczących polskiego rolnictwa, wielkości 
gospodarstw, upraw i hodowli, poziomu 
zmechanizowania oraz jakości życia. 

Dzięki przekazanym informacjom będzie 
możliwe opisanie zmian, jakie zaszły 
w polskim rolnictwie od ostatniego 
Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. 
Analiza danych pozwoli również na 
zaplanowanie środków finansowych 
na inwestycje lokalne i ogólnokrajowe.

Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. 
Dostęp do danych zebranych w spisie 
posiadają wyłącznie upoważnione służby 
statystyczne. 

Informacje są poufne i podlegają 
szczególnej ochronie. Natychmiast po 
przekazaniu dane są anonimizowane, 
tak by nie była możliwa identyfikacja 
poszczególnych osób i gospodarstw 
rolnych. Dane posłużą jedynie do analiz 
mających ustalić sytuację polskiego 
rolnictwa oraz mieszkańców terenów 
wiejskich.  

Bezpieczeństwo danych

To podstawowa i najwygodniejsza forma spisu. Na stronie 
internetowej www.spisrolny.gov.pl zamieszczony zostanie 
elektroniczny formularz oraz jego szczegółowa instrukcja  
wypełniania. 

Masz trudności z obsługą Internetu? Poproś o pomoc. 
Jeśli nie czujesz się wystarczająco pewnie, poruszając się 
po Internecie, poproś o pomoc młodsze pokolenie – dzieci 
lub wnuki, albo swojego sołtysa, wójta, burmistrza. 

Nie masz dostępu do Internetu? Skontaktuj się ze swoim 
urzędem gminy. 

Informacje będą dotyczyły dwóch okresów. Z jednej strony 
pytania będą odnosić się do stanu z 1 czerwca 2020 r.:
  •  prowadzenia działalności rolniczej, 
  •  użytkowania gruntów, 
  •  powierzchni zasiewów, 
  •  pogłowia zwierząt gospodarskich, 
  •  ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. 

Z drugiej strony będą odnosić się do 12 miesięcy 
poprzedzających 1 czerwca br.: 
  •  struktury dochodów gospodarstwa domowego, 
  •  prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio 
     związanej z gospodarstwem rolnym, 
  •  aktywności ekonomicznej, 
  •  zużycia nawozów. 

Jakie dane będą zbierane?

Spisz się samodzielnie 
przez Internet!

Tylko w sytuacji, gdy nie będziesz miał 
możliwości dokonania spisu przez Internet, 
rachmistrz statystyczny przeprowadzi wywiad 
telefoniczny lub odwiedzi Ciebie w domu.  

POWSZECHNY SPIS ROLNY
1 września - 30 listopada 2020 r.
To największe badanie statystyczne dotyczące rolnictwa, 
które zostanie przeprowadzone również we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. 
Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie 
gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą. 

Spiszmy się, jak na
rolników przystało!

www.spisrolny.gov.pl

Dokonaj opłaty
przez platformę EBOI

E
B

O
I

Wurzędzie Miasta w Pruszczu Gdańskim udostępnione 
zostało udogodnienie dla mieszkańców płacących 
podatki - jest nim Elektroniczne Biuro Obsługi 

Interesanta (EBOI). Dzięki niemu dowiemy się jakie są nasze 
należności podatkowe i w łatwy sposób będziemy mogli za 
nie zapłacić.

Pierwsza wizyta na EBOI, który dostępny jest pod adresem  
www.pruszcz-gdanski.eboi.pl wymaga zarejestrowania się. 
Nasze dane potwierdzić możemy za pomocą profilu zaufanego 
lub podpisu kwalifikowanego. Po 24 h od prawidłowej rejestracji 
konto jest gotowe do użytku. Na koncie widać należności podat-
kowe i można je uregulować za pomocą płatności online. System 
posiada także funkcję przypomnień. Zarejestrowani użytkownicy 
otrzymają wiadomość email o nadchodzących terminach płatności. 

- Zachęcam do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi 
Interesanta. Podgląd należności podatkowych, przypomnienia 
o nadchodzących terminach oraz płatności online to jedne z naj-
ważniejszych funkcji nowego systemu - mówi Janusz Wróbel, 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

Za pomocą systemu e-usług internetowych mieszkańcy mogą także 
wziąć udział w udostępnionej ankiecie lub złożyć elektroniczny 
wniosek do urzędu. Obecnie katalog usług zawarty na platformie 
posiada wyłącznie sprawy, które zapewniają kompletną obsługę 
online. Pozostałe usługi opisane są w ramach kart usług dostępnych 
w Biuletynie Informacji Publicznej na bip.pruszcz-gdanski.pl.

Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)

Chcesz mieć pewność, że urząd  
ma Twoje aktualne dane kontakto-
we – numer telefon i adres e-mail? 

Przekaż je do Rejestru Danych Kontak-
towych (RDK). Dzięki temu urzędnik 
w ważnych dla Ciebie sprawach zamiast 
wysyłać pismo będzie mógł po prostu za-
dzwonić.
Przekazanie danych do RDK jest całkowicie 
dobrowolne i bezpłatne. Zadaniem Rejestru 
jest ułatwienie kontaktu urzędników z oby-
watelami po to, by usprawnić realizację usług 

i umożliwić szybką komunikację. Do tej 
pory przepisy na to nie pozwalały. Urzędnik 
mógł skorzystać np. z numeru telefonu, ale 
tylko do realizacji sprawy, do której numer 
został podany. W każdym innym przypadku 
do dyspozycji zostawała mu „tradycyjna”, 
papierowa forma komunikacji. RDK to 
kolejny krok ku usprawnieniu realizacji 
wszelkich usług.
Dodatkowo dzięki RDK z wyprzedzeniem 
dowiesz się np. o kończącym się terminie 

dowodu osobistego lub o przysługują-
cych świadczeniach.
Co istotne, na podany adres email i numer 
telefonu nie będą przekazywane żadne ofi-
cjalne dokumenty. Rejestr służy wyłącznie 
powiadamianiu. Dane kontaktowe mogą być 
wykorzystywane jedynie do informowania 
obywatela o sprawach administracyjnych.
Więcej na https://www.gov.pl/web/gov/sko-
rzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk
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Dom Wiedemanna siedzibą nowego 
Referatu Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego

1 lipca 2020 r. powołano w Urzę-
dzie Miasta Pruszcz Gdański nowy 
Referat Ekspozycji i Dziedzictwa 

Kulturowego, którego siedziba mieści się 
przy ulicy Krótkiej 6, w samym centrum 
Pruszcza Gdańskiego.

Głównymi zadaniami referatu są działania 
na rzecz edukacji historycznej i kulturalnej, 
a ich osią tematyczną jest historia, kultura 
i społeczność naszego miasta i okolic. 
Od jesieni w budynku ruszą cykliczne 
wystawy historyczne, wystawy sztuki, 
fotografii. Obok wystaw zespół planuje 
m.in. wykłady związane z dziedzictwem 
kulturowym, ale nie tylko.

Wszelkie działania referatu będą miały 
charakter otwarty co znaczy, że do współ-
pracy zapraszani będą wszyscy, których 
inicjatywy korespondowały będą z linią 
programową miejsca, a także klimatem 
jego siedziby. Nowa miejska komórka 
mieści się w jednym z najbardziej znanych 
budynków miasta, w Domu Wiedemanna 
przy ulicy Krótkiej 6. Po długim, gruntow-

nym remoncie jest to najlepsze miejsce 
dla tego rodzaju działalności, szczególne 
dla historii naszego miasta. Przez wiele 
dziesięcioleci była własnością jednego 
z najznamienitszych i zasłużonych rodów 
w historii Pruszcza, rodu Wiedemannów. 
Szachulcowy budynek, z charakterystycz-
nym podcieniem, wybudowany na prze-
łomie XVIII i XIX wieku, należący do  
1855 roku do rodziny Schlentherów, a potem  
do znamienitej familii Wiedemann. Z racji 
pozycji pierwszego z wiedemannskich wła-
ścicieli, Hermanna, dom ten był miejscem 
spotkań ówczesnej elity Pruszcza. To tu 
zrodziła się inicjatywa budowy w Pruszczu 
miejscowego Lazaretu, a Hermann Wiede-
mann został prezesem komitetu budowy. 
To tu najprawdopodobniej rodziła się kon-
cepcja budowy pruszczańskiej cukrowni. 
Pojawiał się tu także wieloletni naczelnik 
gminy Gustav Adolf Würfel, który za-
początkował w Pruszczu zmiany, które 
nadały mu miejski charakter. Gościem 
willi był z pewnością właściciel wielo-
branżowej działalności handlowej, ho-

telarskiej i restauracyjnej 
Hermann Emanuel Kucks. 
Okna Willi Widemannów 
wychodzą na stary budy-
nek siedziby potentatów 
ogrodniczych, rodziny 
Rathke, której tradycje 
pielęgnowane są do dzisiaj 
przez słynne pruszczańskie 
Technikum Ogrodnicze. 
Centralne położenie willi 
powodowało, że na swojej 
codziennej drodze musia-
ły przechodzić obok niej, 
i na nią spoglądać, takie 
osobistości, jak naczel-
nik gminy i autor Kroniki 
Pruszcza Wilhelm Hof-
fmann, pierwsza dama 
życia kulturalnego Ilse 
Scheutzow, czy też jej 
przyjaciółka z drugiego 
ważnego rodu pruszczań-
skich ogrodników, Doro-

thea Zindel, także ważna animatorka życia 
kulturalnego. Przed I Wojną Światową 
budynek zaczął pełnić funkcje edukacyj-
ne, potem komercyjne, aby po II Wojnie 
Światowej, przez następne prawie 70 lat, 
stać się domem komunalnym.

Mimo wielokrotnych przekształceń pra-
cownikom referatu wraz z konserwatorami 
i ekipą remontową, udało się odtworzyć 
pierwotny układ pomieszczeń. Odkryw-
ki ujawniły też pierwotny kolor ścian. 
W sierpniu rozstrzygnięto także przetarg  
na wynajem części gastronomicznej. Ofi-
cjalne jesienne otwarcie już coraz bliżej. 
Historia i znaczenie takiego miejsca zo-
bowiązuje nas wszystkich, mieszkańców 
i przyjaciół Pruszcza, do przywrócenia 
mu należytej świetności. W imieniu Re-
feratu Ekspozycji i Dziedzictwa Kultu-
rowego zapraszamy już dziś wszystkich 
do twórczej współpracy, która w należyty 
sposób wykorzystywać będzie możliwości 
Domu Wiedemanna.


