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Ten rok nauczył nas innego podejścia do wielu spraw

Bartosz Gondek, rozmowa z Prze-
wodniczącą Rady Miasta Mał-
gorzatą Czarnecką-Szafrańską

Rok 2020 zapamiętamy z pewnością 
jako bardzo trudny... 

- Odwołane imprezy kulturalne. Niższe 
wpływy do budżetu, ale także ograniczenie 
działalności społecznej. Można powie-
dzieć, że jej wyhamowanie. Zwłaszcza 
w kontekście seniorów. Takiego roku 
jeszcze nie było. Odwołaliśmy uroczyste 
sesje Rady Miasta. Imprezy rekreacyjne 
i sportowe, nawet Bal Seniora.

- Są jakieś jasne punkty?
Udało się nam uruchomić część zajęć  

Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadzi-

my zajęcia online i hybrydowe w małych 
grupach. Staramy się też pomagać senio-
rom, którzy tego potrzebują.

Udało się rozstrzygnąć kilka istotnych 
konkursów między innymi na nagrodę 
artystyczną miasta, której laureatką została 
w tym roku bardzo aktywna w przestrzeni 
miejskiej Ewa Rzeszotarska, znana choćby 
z wieczoru kultury francuskiej.

Ważnym sukcesem był z pewnością 
cykl letnich imprez kulturalnych na Fak-
torii, w których ważną rolę odegrali nasi 
rodzimi artyści. Przyznaliśmy stypendia 
dla najlepszych uczniów, zadbaliśmy też 
o to, aby niezależnie od pandemii przywitać 
Świętego Mikołaja.

- Wiele osób pytało się o progra-
my zdrowotne.

W tym roku kontynuujemy program 
szczepień dziewczynek i chłopców w kierun-
ku HPV. Szczepimy rocznik 2007 i, w przy-
padku uzasadnionych wniosków, 2006.

- O czym warto jeszcze wspomnieć?
Z pewnością o tym, że 16 grudnia na 

uroczystej sesji wręczymy nagrody i wy-
różnienia dla naszych artystów i spor-
towców. Poza tym dbajmy o siebie. Mam 
też osobistą nadzieję, że w następnym 
roku zatrzymamy nie tylko pandemię, ale 
także zapobiegniemy dalszemu drenażowi 
samorządów przez rząd i dokładaniu nam 
kolejnych zadań, które nie powinny do 
nas należeć.

To dla nas strategicznie ważne, aby móc 
dalej służyć mieszkańcom.
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Pruszczańska Karta Mieszkańca

Od września mieszkańcy Prusz-
cza Gdańskiego mogą cieszyć się 
własną Kartą Mieszkańca dzięki 

nowemu programowi miejskiemu, który 
ruszył w połowie miesiąca. 

Projekt wciąż się rozwija, ale już te-
raz posiadacze kart mogą korzystać m.in. 
z Pakietu bezpłatnych przejazdów, Pakietu 
GPSZOK oraz ze zniżek i ulg u partnerów 
w Pakiecie Mieszkańca. Uzyskanie karty 
jest proste, wystarczy złożyć wniosek - 
online lub osobiście w Urzędzie Miasta 
- i dołączyć do powiększającego się grona 
ponad 1700 użytkowników.

- Bardzo ważny był dla nas start pro-
gramu we wrześniu ze względu na dzieci 
i młodzież szkolną – mówi Janusz Wróbel, 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego. - Do 
bezpłatnych przejazdów uprawnione są 
dzieci i młodzież ucząca się do ukończenia 
20 roku życia z adresem zamieszkania 
w Pruszczu Gdańskim. Posiadając ak-
tywny Pakiet Bezpłatnych Przejazdów na 
Pruszczańskiej Karcie Mieszkańca nie ma 
konieczności okazywania przy kontroli 
innego dokumentu. Jest to o tyle istotne, 
że w nowych legitymacjach szkolnych nie 
widnieje już adres zamieszkania i należa-
łoby go potwierdzić w inny sposób. Karta 
Mieszkańca jest wygodnym i łatwo dostęp-
nym narzędziem, które pozwoliło nam tę 
lukę wypełnić.

Na początku października wdrożony 
został Pakiet GPSZOK (Gminny Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych). Umożliwia on wygodną i prostą 
weryfikację mieszkańca i oddanie odpadów 
w punkcie. Każdy, kto chce skorzystać 
z możliwości oddania odpadów przy ulicy 

Kupieckiej, może to zrobić bez koniecz-
ności okazywania dodatkowych dokumen-
tów, tj. dowodu czy rachunku za media, 
wystarczy aktywna Karta Mieszkańca. Na 
koncie użytkownika karty po zalogowaniu 
na portalu mieszkamwpruszczu.pl jest 
też dostępna informacja, ile  kilogramów 
z danego gospodarstwa domowego można 
jeszcze oddać w danym roku.

Podstawowym pakietem na karcie, 
który użytkownicy otrzymują od razu 
po zweryfikowaniu wniosku, jest Pakiet 
Mieszkańca. To dzięki niemu mieszkańcy 
mogą korzystać ze zniżek i ulg u partnerów 
programu. W punkcie, który dołączył do 
programu Pruszczańskiej Karty Mieszkań-
ca wystarczy okazać kartę, elektroniczną 
lub plastikową, i po poprawnej weryfikacji 
można cieszyć się zakupami w obniżo-
nej cenie. Katalog partnerów wciąż się 
powiększa. Obecnie znajduje się tam 17 
firm, wśród których są: punkt przeglądu 
i naprawy ekspresów do kawy, kwiaciarnia, 
punkt ksero, fotograf, sklep z odżywkami, 
piekarnia, restauracja, salon optyczny, 
studio kosmetologii, agencje reklamowe, 
taxi i serwis samochodowy. Szczegóły 
dotyczące ofert poszczególnych partnerów 
znajdują się w ich opisach w katalogu. 

- Pakiet Mieszkańca to nie tylko nowe 
możliwości dla mieszkańców – podkreśla 
Janina Wilkos-Gad, kierownik Referatu 
Współpracy i Promocji -  to także działa-
nie, które wspiera prezentację lokalnych 
przedsiębiorców, zachęcając mieszkańców 
naszego miasta do korzystania z ich oferty. 

2021: rozwój programu i bezpłatny 
przyjazd linią 107 tylko z Kartą

W przyszłym roku program dalej bę-
dzie się rozwijał. Najważniejszą nową 
funkcją, która pojawi się na karcie już  
1 stycznia 2021 roku będzie bezpłatny 
przejazd autobusem 107. To wewnętrzna 
linia miejska i bezpłatnie będą mogli nią 
podróżować wyłącznie posiadacze aktyw-
nej Karty Mieszkańca. Pozostałe osoby, 
chcąc skorzystać z przejazdów linią 107, 
będą musiały kupić bilet zgodny z cenni-
kiem ZTM Gdańsk. Wśród planów rozwoju 
karty jest także integracja z już istnieją-
cymi programami miejskimi. O szczegó-
łach będzie można przeczytać na stronie 
projektu www.mieszkamwpruszczu.pl. 

Jak uzyskać kartę lub dołączyć do 
partnerów programu?

Wniosek o Kartę i Pakiet Mieszkańca 
można złożyć online, zakładając konto na 
portalu www.mieszkamwpruszczu.pl lub 
osobiście w Urzędzie Miasta w Pruszczu 
Gdańskim. 

W każdej chwili można też dołączyć do 
grona partnerów programu i w ten sposób 
promować swój biznes oraz wzmocnić 
świadomość marki wśród mieszkańców. 
Potrzebne informacje znajdują w zakładce 
„Jak zostać partnerem”

Na podstawie zgłoszonych kandy-
datur do nagrody Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego za wybit-

ne osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochro-
ny kultury w roku 2020 wyłoniono 
tegorocznego zwycięzcę, którym jest 
Ewa Rzeszotarska!

Unikatowa, odlewana z brązu statu-
etka oraz nagroda pieniężna wręczona 
zostanie w dniu 16 grudnia 2020 r. przez 
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego oraz 
Przewodniczącą Rady Miasta Małgorzatę 
Czarnecką-Szafrańską pruszczańskiej 

Nagroda Burmistrza 
dla Ewy Rzeszotarskiej 
Katarzyna Kopeć

artystce za wkład w życie kulturalne lo-
kalnej społeczności, promowanie miasta 
poza jego granicami z dużym zaanga-
żowaniem i charyzmą. Jak dodaje sama 
laureatka - jest jej bardzo miło, że zosta-
ła wyróżniona w miejscu, które kocha  
i w którym mieszka.

Ewa Rzeszotarska od 2012 roku 
współorganizuje w Centrum Kultury 
i Sportu wieczór kultury francuskiej. 
W 2015 r. z zespołem Zagan Acoustic 
nagrała płytę „French Touch” z piosen-
kami Edith Piaf. 

W sprawie Pruszczańskiej Karty 
Mieszkańca można również kontaktować 
się mailowo lub telefonicznie:
Dla mieszkańców:
e-mail: kontakt@mieszkamwpruszczu.pl
tel. +48 58 775 99 64
Dla partnerów:
e-mail: partnerzy@mieszkamwpruszczu.pl
tel. +48 58 775 99 58
tel. +48 58 775 99 59
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Bądź Blisko!

Zachęcamy do korzystania z aplikacji BLISKO. 
Za jej pomocą publikujemy najważniejsze in-
formacje dotyczące:

• spraw mieszkańców Miasta Pruszcz Gdański, w tym 
konsultacji społecznych, budżetu obywatelskiego, wy-
borów,

• wydarzeń odbywających się w naszym mieście,
• zbliżających się terminów opłat lokalnych i podatków,
• ostrzeżeń i bezpieczeństwa,
• rodziców, w tym rekrutacji do szkół i przedszkoli,
• terminów odbioru odpadów.
Warto? Pewnie, że tak! Aplikacja jest darmowa, a korzy-
stanie z niej nie wymaga podawania danych osobowych. 
Bądź BLISKO informacji. Pobierz aplikację już teraz.

Szczepienia przeciwko 
wirusom brodawczaka 
ludzkiego HPV

Trwają szczepienia przeciwko wirusom brodawcza-
ka ludzkiego HPV w ramach programu profilaktyki 
zdrowotnej finansowanego z budżetu Gminy Miejskiej 

Pruszcz Gdański pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko 
wirusom brodawczaka ludzkiego HPV realizowane w Gminie 
Miejskiej Pruszcz Gdański” w latach 2019-2021.

Do szczepień uprawnione są dziewczęta i chłopcy zameldowani 
na terenie miasta Pruszcz Gdański, urodzeni w latach 2006 - 2008.
 • Dzieciom urodzonym w roku 2007 r. zostanie podana pierwsza 

dawka 9-walentnej szczepionki Gardasil, zaś druga dawka 
podana zostanie w roku 2021.

• Dzieci urodzone w 2008 r. przystępują do programu w 2021 r.
• Zgodnie z założeniami programu dzieci urodzone w  2006 r. 

mogą przystąpić do programu na indywidualny wniosek rodzica 
skierowany do Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.
Realizatorem programu jest Sono-Expert z siedzibą w Pruszczu 

Gdańskim: www.sonoexpert.pl, nr telefonu +48 726 726 726. 
Szczepienia przeciwko HPV są zalecane przez Ministerstwo 
Zdrowia i wpisane do programu szczepień ochronnych.

Od czwartego do szóstego grudnia, 
według wskazówek Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego Janusza 

Wróbla, Referat Ekspozycji i Dziedzic-
twa Kulturowego Dom Wiedemanna, 
Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu 
Gdańskim, Przystanek - Crêpes & Wine 
oraz Stajnia Ulkowy przygotowali okoli-
ce ulicy Krótkiej na przybycie Świętego 
Mikołaja. 

Niespodziewanie przyjechało ich aż 
dwóch! Wraz ze Śnieżynkami zapraszali 
dzieci do wspólnych zdjęć, była okazja 
pojeździć na kucyku i co najważniejsze 
– rozdawali słodkości! Były lampiony, 
kolędy, życzenia i prawdziwa moc ser-
deczności! 

Nieformalna, luźna formuła tegorocz-
nych miejskich mikołajek pozwoliła naj-
młodszym mieszkańcom miasta spotkać 
się w tym roku z Mikołajem, zachowując 
właściwy dystans społeczny. 

Weekend mikołajkowy okazał się trafną 
inicjatywą, o czym świadczy zmęczenie  
rysujące się w niedzielę po południu na 
twarzach Świętych Mikołajów udających 
się z Pruszcza Gdańskiego w dalszą, świą-
teczną podróż.

Choinka, kucyk, gorące napoje i mnóstwo łakoci!  
Marek Kozłow
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Jubileusze małżeńskie
W ostatnim kwartale 2020 roku 

w mieście Pruszcz Gdański świętowa-
liśmy szczególne jubileusze aż sześciu 
par. Były to jubileusze 50-lecia i 60-le-
cia zawarcia związku małżeńskiego. 
Uroczystości te, z zachowaniem reżi-
mu sanitarnego wynikającego ze stanu 
epidemii, odbyły się tradycyjnie w sali 
Urzędu Stanu Cywilnego w Pruszczu 
Gdańskim. 

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Ja-
nusz Wróbel wraz z Przewodniczącą 
Rady Miasta Małgorzatą Czarnecką-
-Szafrańską oraz kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego Różą Lademann-
-Błochowiak złożyli na ręce jubilatów 
serdeczne gratulacje oraz życzenia. 
Jubilaci otrzymali wraz z prezentami 
i gratulacjami medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie nadane im przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej w dowód 
uznania i szacunku za trwałe oraz szczę-
śliwe małżeństwo.

50- lecie zawarcia związku małżeńskiego 
Danuty i Zbigniewa Tomczyszyn

50- lecie zawarcia związku małżeńskiego 
Elżbiety i Maksymiliana Lewickich

50- lecie zawarcia związku małżeńskiego 
Brygidy i Lecha Symonowicz

55- lecie zawarcia związku małżeńskiego 
Wandy i Waldemara Kidzińskich

50- lecie zawarcia związku małżeńskiego 
Józefy i Edmunta Toczek

60- lecie zawarcia związku małżeńskiego
Krystyny i Franciszka Gębka
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Dom Wiedemanna pełen opowieści i historii 
Marek Kozłow

Wszystko zaczęło się w lipcu. 
Przez pierwsze tygodnie 
w Referacie Ekspozycji i Dzie-

dzictwa Kulturowego trwało wielkie 
urządzanie się. Równolegle rozpoczęto 
pracę nad realizacją wystawy w ramach 
projektu edukacyjnego Niepodległa 
przeznaczonej dla uczniów szkół śred-
nich i starszych klas szkół podstawowych 
Pruszcza.  

W ramach współpracy z wykonawcą 
projektu Stowarzyszeniem Rekonstrukcji 
Historycznej „Fort” referat podjął się zorga-
nizowania wystawy „Dzień z życia Polaków 
w Pruszczu Gdańskim w 1920 roku”. 

Wystawę, inaugurując tym samym działal-
ność referatu, otwarto 01.10.2020 r. Otwarcia 
wystawy dokonał Burmistrz Miasta Janusz 
Wróbel i Przewodnicząca Rady Miasta 
Pruszcz Gdański Małgorzata Czarnecka-
-Szafrańska. 

Na 18 planszach z fotografiami oraz 
obszerną narracją, autorzy wystawy wpro-
wadzili zwiedzających w zarys historyczny 
najważniejszych aspektów życia Pola-
ków w Pruszczu czasu Wolnego Miasta 
Gdańska; działalności macierzy Szkol-
nej, życia kolejarzy, życia codziennego 
oraz ostatnich lat poprzedzających wojnę. 
W trzech gablotach umieszczono liczne, 
cenne dokumenty i pamiątki ilustrujące 
atmosferę tamtych czasów. Młodszych 
odwiedzających szczególnie interesowały 
mundury kolejarza i żołnierza.

Wystawa stanowiła jednocześnie ostatni 
etap gry miejskiej, w której udział wzię-
ło 110 uczniów pruszczańskiego liceum. 
Koncepcję gry miejskiej opracował Referat 
Ekspozycji i Dziedzictwa Kulturowego we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Rekon-
strukcji Historycznej „Fort”. 

Wystawa udostępniona była także 
wszystkim mieszkańcom, którzy mimo 
ograniczeń związanych z epidemią chętnie 
odwiedzali sale wystawowe. 

Wystawa czynna była do 18 paździer-
nika 2020 r. 

Po zaledwie kilku dniach otwarta zo-
stała kolejna wystawa, dzięki współpra-
cy z Gdańskim oddziałem IPN, „Powrót 
Pomorza i Kujaw do Polski 1918-1920”. 
Wystawa zapoznawała zainteresowanych 
z sytuacją polityczną i wojskową, panującą 
na Pomorzu i Kujawach po zakończeniu 
Wojny Światowej. Przedstawiono tak-
że mniej znane lub zupełnie nieznane 
zdjęcia z wojny polsko-bolszewickiej, 
w szczególności zwracające uwagę na 
to, że wojna ta, to nie tylko Warszawa 
i wschodnie tereny odbudowującego się 

państwa polskiego, ale także zniszczenia 
w takich miastach jak Włocławek.

Ograniczenia związane z pandemią 
przesuwają niestety moment otwarcia 
kolejnych wystaw, z których jedna jest 
koncepcją autorską referatu, a druga przy-
gotowywana była we współpracy z Mu-
zeum Archeologicznym w Gdańsku.

W międzyczasie Dom Wiedemanna był 
areną dwóch sesji zdjęciowych, których 
kanwą były lata międzywojenne. Zrealizo-
wany został także wykład w wersji online 
o kobiecej modzie lat 30-tych. 

Zachęcamy do śledzenia profilu Fa-
cebook, gdzie na bieżąco pojawiają się 
ciekawostki o dawnym Pruszczu Gdań-
skim i informacje o aktualnych pracach 
Referatu:  https://www.facebook.com/
dawnypruszcz.

Inwestycje
Bartosz Gondek

Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku realizuje zadanie wy-
znaczenia i wykonania przejścia 

dla pieszych przy ul. Zastawnej w Prusz-
czu Gdańskim. 

To ważna inwestycja, ponieważ nowe 
przejście znacznie usprawni poruszanie się 
pieszych do zakładów pracy znajdujących 
się w tej części miasta, poprawiając jedno-
cześnie bezpieczeństwo wszystkich uczest-
ników ruchu. W zakres zadania wchodzi 
wykonanie wszystkich niezbędnych prac 
do prawidłowego funkcjonowania przejścia 
dla pieszych, wraz z doświetleniem oraz 

infrastrukturą towarzyszącą. Zakres robót 
obejmuje: 
- wyznaczenie przejścia dla pieszych, 
- budowę chodników z kostki betonowej, 
- budowę doświetlenia przejścia, 
- przestawienie oznakowania pionowego, 
- wykonanie nowego oznakowania piono-

wego oraz poziomego. 
Przejście powinno być gotowe w poło-

wie grudnia.
Dobiega również końca realizacja nowych 

mostków, które budowane są na rzece Radu-
ni. Jedna z nowych z kładek pieszo-rowero-
wych powstaje przy ulicy Nowowiejskiego, 
druga zaś w sąsiedztwie ulicy Mickiewicza. 
Oba mostki powstają w ramach projektu 
„Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz 
Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z tra-

sami dojazdowymi” . Planowany koniec 
inwestycji to grudzień 2020.

Przez całe lato uatrakcyjnialiśmy naj-
młodszym mieszkańcom miasta przebywanie 
na placach zabaw. Przy ulicy Fantazego 
pojawił się zestaw street workout, potrójna 
huśtawka oraz piaskownica „fabryka pia-
sku”. Plac zabaw przy Tysiąclecia zyskał 
z kolei zestaw – piaskownicę „fabryka pia-
sku” oraz auto-bujak „radiowóz”. Nowości 
na placu zabaw przy ul. Niepodległości to 
także zestaw – piaskownica „fabryka piasku” 
oraz auto-bujak „radiowóz”. Z kolei na placu 
zabaw przy ul. Spacerowej pojawił się zestaw 
street workout oraz zestaw – piaskownica 
„fabryka piasku”. Na placu zabaw przy ulicy 
Wróblewskiego mamy nowy zestaw zaba-
wowy – kuter rybacki.
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Chronimy i dbamy o wspólne dobro
Anna Mrówka i Marta Rauchfleisch

Środowisko, w którym żyjemy za-
czyna wołać o pomoc! Nie bądźmy 
głusi, sprawmy by matka natura 

była z nas dumna! 
W jaki sposób? Nasza świadomość 

ekologiczna jest już na takim poziomie, 

że wszyscy doskonale wiemy co robić. Po 
prostu zacznijmy to robić! Nie trzeba ni-
kogo przekonywać, że zasoby środowiska 
są naszym wspólnym dobrem.

My dbamy o to dobro. W Pruszczu 
Gdańskim w ostatnim czasie wiele się 

dzieje w obszarze ochrony przyrody. 
Jej zasoby mają ogromne znaczenie dla 
naszego życia. I nie tylko wypada o nie 
dbać, ale naszym obowiązkiem jest się 
o nie troszczyć.

Istotnym elementem działalności Refe-
ratu Ekspozycji i Dziedzictwa Kultu-
rowego jest tworzenie dokumentacji 

związanej z powojenną historią Pruszcza 
Gdańskiego. 

Powojenna historia miasta to przede 
wszystkim drobne historie pojedynczych 
obiektów, które stały się nierozerwalnym 
elementem naszej miejskiej tożsamości. 
Chociażby obiekty gastronomiczne, takie 
jak „Zacisze” i „Rotunda”, które na trwałe 
wpisały się w krajobraz, ale też życiorysy 
pruszczan. Inicjowane przez Krótką 6, w jej 
wpisach na facebooku, już dzisiaj cieszą się 
dużym zainteresowaniem czytelników, a ich 
odpowiedzi i komentarze wnoszą dodatkową 
wiedzę historyczną. Przykładem może być 
tu zainicjowany cykl „Wspomnieniowo, za-
gadkowo”, który w pierwszej swojej odsłonie 
poświęcony był skwerowi lewej strony placu 
Wyzwolenia. W budynkach tych mieścił się 
przed wojną między innymi hotel Prauster 
Hof, a już po wojnie kawiarnia „Miła” oraz 
znajdująca się głębiej kawiarnia „Maleńka”. 
Ponad 10 tysięcy odsłon w ciągu pierwsze-
go tygodnia oraz komentarze wzbudzające 
w piszących wspomnienia z młodości.

Stąd też apel Referatu Ekspozycji i Dzie-
dzictwa Kulturowego do wszystkich miesz-

Dokumentacja najnowszej historii Pruszcza 
Marek Kozłow

kańców o kontakt i dzielenie się swoimi 
wspomnieniami, zdjęciami, a także innymi 
dokumentami, bo tworzenie historii najnow-
szej Pruszcza bez Państwa udziału nigdy nie 
będzie kompletne. 

Dane kontaktowe Referatu Ekspozycji 
i Dziedzictwa Kulturowego: 
dawnypruszcz@pruszcz-gdanski.pl 
tel. 58 775 99 91

udokończenie na str. 7
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W listopadzie prawie czterysta drzew 
posadzonych zostało w ramach realizacji 
wniosku mieszkańców złożonego do bu-
dżetu obywatelskiego. Powstały nowe aleje 
drzew na ul. Kopernika i ul. Dworcowej. 
Uzupełniono zieleń na górce saneczkowej 
przy ul. Cichej. Nowe drzewa pojawiły 
się wśród zabudowy wielorodzinnej (ul. 
10 Lutego, ul. Lawendowej, Obrońców 
Wybrzeża, Dobrowolskiego, Obrońców 
Pokoju), a także jednorodzinnej ( ul. Grota 
Roweckiego). W  Parku Krainy Polodow-
cowej posadzono ponad 50 brzóz, a w 
Parku Dębowym dosadzono dęby błot-
ne. Nie zapomnieliśmy też o drzewach 
przy placach zabaw (ul. Armii Krajowej,  
1 Maja), skwerach (przy Placu Jana Pawła 
II, ul. Rzewuskiego), ścieżkach pieszo-ro-
werowych (przy kanale Raduni), a także 
parkingach (ul. Horsztyńskiego). Wymie-
nione też zostały chore głogi rosnące przy 
Wozowni zastąpione aleją grusz drobno-
owocowych.

W międzyczasie odbyła się również 
akcja ochrony małego sokoła żyjącego 
obok nas – pustułki. Polegała ona na zle-
ceniu zamontowania w dwóch lokaliza-
cjach w mieście, tj. na drzewie rosnącym 
przy Referacie Gospodarki Komunalnej 
oraz Referacie Ekspozycji i Dziedzictwa 
Kulturowego przy ul. Krótkiej oraz na 
kominie budynku Urzędu Miasta przy ul. 
Grunwaldzkiej 20, skrzynek lęgowych 
dla objętych ochroną ptaków. Pustułka 
(Falco tinnunculus) to gatunek średniej 
wielkości ptaka drapieżnego z rodziny 
sokołowatych (Falconidae). Doskonale 
czuje się w mieście. Postanowiliśmy jej 
pomóc, tworząc dla niej miejsca lęgowe, 
w zamian oczekując wsparcia w odstra-
szaniu gołębi w centrum miasta. Jak się 
okazuje obecność pustułki sprawia, że 

gołębie nie zasiedlają terenów, gdzie gniaz-
duje pustułka. Nie dlatego, że pustułka 
poluje na gołębie, ale dlatego, że gołębie 
nie wytrzymują jej sąsiedztwa. Gołębie 
widząc charakterystyczną sylwetkę sokoła 
w powietrzu, słysząc jego nawoływania, 
szukają innego miejsca. 

W październiku z kolei odkryliśmy, że 
naszą pomnikową wierzbę przy ul. Wojska 
Polskiego w Pruszczu Gdańskim zamiesz-
kuje żółciak i pachnica. Żółciak siarkowy 
to grzyb nadrzewny, a pachnica dębowa 
to objęty ochroną gatunkową chrząszcz, 
który wykorzystuje rozłożone przez grzyba 
drewno. Piękny przykład na symbiotyczne 
życie w świecie zwierzęcym. Pachnica to 
gatunek zagrożony wyginięciem, dlate-
go zadbanie o niego jest koniecznością.  
Odpadnięcie martwej części pnia drzewa 
ukazało ubytek. Troszcząc się zarówno 
o wierzbę jak i o żyjących w niej lokatorów 
zleciliśmy zabezpieczenie otworu dopaso-
wanym kawałkiem drewna. Uchroniło to 
wierzbę przed zaśmiecaniem, a pachnice 
przed ptakami. Pomagając przyrodzie, 
udało się sprawić, że cieszyć będzie ona 
nasze oko przez kolejne lata.

To nie koniec działań, jakie podej-
mujemy w ramach ochrony przyrody. 
Wiosną 2021 r. na budynkach 3 szkół 
podstawowych, budynku komunalnym 
przy ul. Powstańców Warszawy oraz na 
przedszkolu przy ul. Żwirki i Wigury, 
zamontowanych zostanie w sumie około 
400 budek dla jerzyków. Ten ciekawy 
i ekologiczny projekt również powstaje 
z inicjatywy mieszkańców w ramach re-
alizacji budżetu obywatelskiego.

Jerzyk (Apus apus) to gatunek średnie-
go ptaka wędrownego. Pierwotnie jerzyki 
zamieszkiwały góry, gnieżdżąc się na ska-
łach i wysokich drzewach. Obecnie najlicz-

niejsze populacje znajdują się w miastach 
i innych ludzkich osiedlach, gdzie gniazdu-
ją w murowanych budynkach, kominach, 
wieżach kościelnych. Większą część życia 
jerzyk spędza w locie. W powietrzu zbiera 
pożywienie i materiał na gniazdo, pije 
krople deszczu, kopuluje i śpi, szybując 
z wiatrem na dużej wysokości (do 2,5 km). 
Może pozostawać w locie bez przerwy 
przez 2 do 3 lat. Ląduje przede wszystkim 
podczas okresu lęgowego, budując gniazdo 
i karmiąc pisklęta. Ponadto czasami odpo-
czywa, chwytając się pazurkami pionowej 
ściany skały lub budynku. Jest jednym 
z najszybszych ptaków spotykanych w Eu-
ropie, największe szybkości osiąga w locie 
grupowym. W pogoni za zdobyczą osiąga 
prędkość 200 km. Ta charakterystyka już 
czyni go wyjątkowym. A pożądany jest ze 
względu na swoje pożywienie – komary. 
Dbamy więc o nie i zapraszamy do miasta, 
by je chronić ale również by ograniczyć 
obecność dokuczliwych dla człowieka 
komarów. Jerzyki objęte są ochroną ga-
tunkową. Niedopuszczalne i zabronione 
jest niszczenie siedlisk jerzyków poprzez 
np. zatykanie otworów podczas prac ter-
momodernizacyjnych. 

Planujemy również zadbać o jeże, bo 
przecież jeż – to pożyteczny zwierz! O tym 
już wkrótce w mediach społecznościowych 
i na stronach internetowych Miasta i na-
szych Przyjaciół. Jedno jest pewne, nie 
pozostawimy tych małych kolczastych 
kulek samych sobie. Zadbamy o to, by żyło 
im się lepiej w naszym mieście. 

Wszystkie te działania są po to, by żyć 
w zgodzie z przyrodą. Doceniając jej wy-
siłek w dbaniu o nasz komfort życia, od-
wdzięczajmy się tym samym każdego dnia. 
Szanujmy ją, wspierajmy i pozostawmy 
naszym dzieciom w jak najlepszym stanie.

u
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