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Ponad 50 milionów złotych prze-
znaczy w 2021 roku Miasto 
Pruszcz Gdański na podnie-

sienie jakości miejskiej infrastruk-
tury. Tegorocznym priorytetem są 
inwestycje w bezpieczeństwo przeciw-
powodziowe i zwiększenie komfortu 
korzystania z miejskich nekropolii.

Rzeka Radunia, Kanał Raduni. Duża 
różnica poziomów pomiędzy depresyjną 
a morenową częścią miasta. Zabudowu-

2021 inwestycyjnie w Pruszczu Gdańskim 
Bartosz Gondek

programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko i pozyskaliśmy środki w wy-
sokości 8 706 401 złotych na budowę sieci 
kanalizacji deszczowej i zbiornika dla reten-
cji wód opadowych w Pruszczu Gdańskim  
– rejon „Przy Torze” - mówi Burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel.  
W pierwszej połowie tego roku ruszamy 
z tą bardzo potrzebną inwestycją.

 Budżet obywatelski

jące się tereny powyżej obszaru admi-
nistracyjnego Miasta Pruszcz Gdański. 
To wszystko sprawia, że jednym z naj-
ważniejszych priorytetów władz miasta 
jest budowa nowoczesnych zbiorników 
retencyjnych zapewniających Prusz-
czanom bezpieczeństwo powodziowe.

- W ubiegłym roku wzięliśmy udział 
w projekcie nadzorowanym przez Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospo-
darki Wodnej organizowanym w ramach 
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Jak co roku w mieście Pruszcz Gdań-
ski odbędą się konsultacje społeczne 
dotyczące Budżetu Obywatelskiego. 

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zapra-
sza wszystkich mieszkańców do aktyw-
nego udziału. Konsultacje składają się 
z 6 etapów, jednym z nich jest zgłaszanie 
projektów, które rozpoczyna się 1 kwiet-
nia 2021 r.  

Projekty można składać za pomocą spe-
cjalnie do tego przygotowanych wniosków, 
które dostępne są na stronie bo.pruszcz-
-gdanski.pl. Wnioski można wypełnić 
i wysłać za pośrednictwem wspomnianej 
strony, wniosek można także wydrukować 

Budżet obywatelski 
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i złożyć tradycyjnie w formie papierowej 
w Urzędzie Miasta. 

Macie pomysł na zmianę w naszym mie-
ście? Chcecie coś ulepszyć? Nowe ławki, 
więcej zieleni, teren rekreacyjny, a może 
coś innowacyjnego? Czekamy na Wasze 
projekty! Zadecydujmy wspólnie, na co 
wydamy 600 tys. złotych. Pierwszy etap, 
czyli składanie przez mieszkańców pro-
pozycji inwestycji i zadań na rok 2022, 
trwa do 31 kwietnia 2021 r. Wartość jed-
nego projektu może wynieść maksymalnie  
150 tys. złotych. 

Zasady i odpowiednie formularze znaj-
dują się na stronie bo.pruszcz-gdanski.pl. 
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Celem Budżetu Obywatelskiego jest 
budowanie świadomości obywatelskiej 
i aktywizacja mieszkańców miasta Pruszcz 
Gdański poprzez zachęcenie do wskazania 
propozycji projektów i głosowania na zada-
nia wybrane do realizacji w ramach części 
budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.
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Jak podkreśla Burmistrz Janusz 
Wróbel, w tym roku udało się po-
zyskać kolejne pieniądze na drugi 
etap budowy zbiornika Przy Torze 
oraz budowę sieci kanalizacji desz-
czowej w ulicach Komara, Sidły, 
fragmencie ulicy Herberta, i zbior-
nika dla retencji wód opadowych 
przy ulicy Jaśminowej. Koszt całego 
projektu to 11 480 301 zł. Kolejne do-
finansowanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej wyniosło 8 016 986 złotych.

Budowa zbiorników retencyj-
nych to nie jedyne duże inwestycje 
w mieście. W tym numerze “Wieści 
Pruszcza” znajdą Państwo infor-
macje o powiększeniu miejskiego 
cmentarza. Kolejna ważna inwesty-
cja, która zakończyć się ma w paź-
dzierniku, to przebudowa ulicy 

2021 inwestycyjnie w Pruszczu Gdańskim

Spokojnej przebiegającej wzdłuż 
tak zwanego “Starego Cmentarza”.

- Przyszedł czas na poszerze-
nie jezdni i wymianę nawierzchni 
- mówi Burmistrz Pruszcza Gdań-
skiego Janusz Wróbel -  zmoderni-
zujemy także miejsca parkingowe 
przy ogrodzeniu nekropolii.

Cały czas trwają prace przy mo-
dernizacji ulicy Skalskiego. Prze-
mieszczający się tam kierowcy  
są pod szczególnym wrażeniem roz-
budowanego rozwiązania drogowe-
go poprawiającego komunikację tuż 
przed samym Osiedlem Komarowo.

2021 rok w Pruszczu Gdań-
skim to także  kolejne inwestycje  
w  Szkole Podstawowej nr 4. Tym 
razem wyremontowane zostaną 
toalety i szatnie przy sali gimna-
stycznej.

Specjalne znaki pomogą jeżom 

1Na miejskich drogach w  Prusz-
czu Gdańskim pojawiły się znaki 
ostrzegawcze „Zwolnij - Jeże”. 

To efekt współpracy Urzędu Miasta 
z mieszkańcami i lokalnymi mediami.  

W ostatnich dwóch latach służby 
miejskie i lokalne media zaobserwo-
wały wzrastającą liczbę martwych jeży 
leżących na miejskich drogach. Jeże 
giną nie tylko na głównych drogach, ale 
także na miejskich ulicach i w miejscach 
z ograniczeniem prędkości do 30 km/h. 
Znamy przypadek, że ktoś w ciągu dnia 
rozjechał jeża między dwoma tzw. „le-
żącymi policjantami”.

W większości krajów europejskich 
na drogach osiedlowych, w sąsiedztwie 
parków, działek, cmentarzy i ogród-
ków przydomowych, pojawiły się znaki 
ostrzegające kierowców, że po drodze 
mogą przemieszczać się sympatyczne 
żywe stworzenia.

- Takie znaki przypominają, że zamiast 
pędząc, raniąc kolczastą kulkę, należy 
zatrzymać się i dać jej spokojnie przejść 
– mówi Burmistrz Pruszcza Gdańskiego 

Janusz Wróbel. - Jeż europejski w Polsce 
od 2014 roku podlega częściowej ochro-
nie gatunkowej. Jesteśmy jego jedyną 
szansą na przetrwanie. Musimy zapra-
cować na to, żeby ten uroczy sąsiad nie 
zniknął z naszego otoczenia.

Warto pamiętać, że obecność jeża 
w ekosystemie ogranicza ilość szkod-
ników i owadów, przez co otoczenie 
człowieka oczyszczane jest z myszy, 
szczurów, chrząszczy, gąsienic, pająków 
czy ślimaków. Jeż rozczula i zwraca 
uwagę każdego, kto spotka go na swo-
jej drodze.

Miasto Pruszcz Gdański zorganizo-
wało Facebookową akcję informacyjną, 
w której mieszkańcy podpowiedzieli 
nam gdzie najczęściej występują jeże. 
Wytypowaliśmy 6 lokalizacji w mie-
ście. Są to:
1. ul. PCK,
2. ul. Drzymały,
3. ul. Kopernika,
4. ul. Mickiewicza,
5. ul. Ogrodowa,
6. ul. Obrońców Westerplatte.

Znaki  zostały ustawione tak,  
by nie kolidowały z obecną organizacją 
ruchu i jednocześnie spełniały swo-
ją rolę, zwracając uwagę na obecność 
jeży w środowisku, w którym żyjemy 
i z którego korzystamy. Nasze polskie 
jeże kochają wolność. Nie da się ich 
oswoić. Nie wolno ich przetrzymy-
wać w zamknięciu. Dajmy im więc to,  
co jest wartością najważniejszą, czy-
li bezpieczeństwo.
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Maseczki dla Pruszczan 
Bartosz Gondek

Całuję Twoją Dłoń Madame i nie tylko 
Bartosz Gondek

Otwarte okna, kwiaty i dźwięki 
przedwojennych szlagierów. 
Dzień Kobiet w Domu Wiede-

manna rozbrzmiał muzyką jak za daw-
nych lat.

Repertuar, złożony z takich szlagie-
rów jak: „Całuję Twoją dłoń Madame”,  
„Ostatnia niedziela”,  „Na pierwszy znak”,   
„Ja się boję sama spać”, „Piosenka przy-
pomni ci…”, czy  „Dajmy sobie coś miłe-
go...”zagrało i wyśpiewało trio w składzie: 
Daniel Saulski, Anna Kinga Osior i Ewa 
Pralicz. O oprawę wydarzenia zadbali rekon-
struktorzy SRH Fort i GRH Retrospekcja.  
Ze względu na obostrzenia epidemiolo-
giczne, muzyka z koncertu docierała do 
osób stojących na przystanku autobusowym 
zaglądających do budynku lub przecha-
dzających się obok Domu Wiedemanna. 
Wewnątrz sali nie było krzeseł.

119 tysięcy maseczek, 
przekazanych Bur-
mistrzowi Miasta 

Pruszcz Gdański przez rządową Agen-
cję Rezerw Strategicznych, trafiło do 
mieszkańców Pruszcza Gdańskiego.

Maseczki dys-
trybuowane były 
za pośrednictwem 
specjalnie stwo-
rzonej w tym celu 
sieci punktów od-
bioru znajdujących 
się w hali sporto-
wo – widowisko-
wej przy ZSO nr 1, 
Szkole Podstawowej  
nr 2, Krytej Pływal-
ni przy SP nr 3, Kry-
tej Pływalni przy 
SP nr 4, w Miej-
skim Ośrodku Po-
mocy Społecznej, 
Centrum Kultury 
i Sportu, Urzędzie 
Miasta  Pruszcz 
Gdański, Referacie 
Ekspozycji i Dzie-
dzictwa Kulturo-
wego. 

500+ złóż 
wniosek 
elektronicznie

W związku z dynamicznie roz-
wijającą się sytuacją epidemiczną, 
prosimy mieszkańców którzy nie zło-
żyli jeszcze wniosku o świadczenie 
wychowawcze (500+) na nowy okres 
świadczeniowy tj.  2021/2022, do 
skorzystania z elektronicznej formy 
składania wniosków.

Wniosek o świadczenie wychowaw-
cze „500 +” można złożyć poprzez:
w Platformę Usługowo – Informa-

cyjną „Emp@tia”,
w bankowość elektroniczną,
w  Platformę Usług Elektronicz-

nych ZUS.
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Chcę dbać o moje miasto 
Bartosz Gondek

Przez dziewięć lat strzegł porządku 
i bezpieczeństwa jako szef Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. 
Po przejściu na emeryturę postanowił 
nadal pracować – tym razem dla swoje-
go miasta. Nowym komendantem Straży 
Miejskiej Miasta Pruszcz Gdański został 
Radosław Pietrzak.

- Czym się różni praca na stanowisku 
komendanta powiatowego policji, od 
komendanta straży miejskiej?

- Specyfika pracy jest bardzo podobna. 
Dla mnie ważne jest jednak to, że teraz 
mogę skupić się na pracy dla mojego miasta.

- Mieszka Pan w Pruszczu Gdańskim?
- Od urodzenia! Bez przerwy jestem 

związany z tym miejscem. Miałem okazję 
patrzeć jak pięknieje. Jak – in plus – zmienia 
się mentalność mieszkańców. Dziś nikt już 
nie pamięta takich problemów, jak wata-
hy bezpańskich psów, bezdomni śpiący 
na przystankach czy zdewastowane wiaty 
przystankowe. Staliśmy się dobrymi i świa-
domymi obywatelami naszego miasta. Teraz 
trzeba dbać o to, aby się to nie zmieniło.

- Co sprawiło, że przez ostatnie dwie 
dekady żyjemy jakby w innym mieście?

- Konsekwentne i skuteczne działania sa-
morządu, policji i straży miejskiej. Synergia 
z mieszkańcami, którzy czując się gospoda-
rzami własnego miasta, dbają o to, aby było 

w nim bezpiecznie i odpowiednio reagują, 
oraz monitoring. To sprawiło, że w naszej 
codzienności pojawiła się nowa jakość.

- Czy to oznacza, że nie ma już wiele 
do zrobienia?

- Wręcz przeciwnie. Każdy dzień przy-
nosi nowe wyzwania. Pierwszym i najważ-
niejszym jest obecnie posprzątać miasto po 
zimie. Podrzucanie odpadów sąsiadom to 
niestety codzienność. To ciekawe, ponieważ 
w całym powiecie działają punkty przyj-
mujące odpady. Mimo to nadal w wielu 
przypadkach wolimy pozbyć się odpadów 
w nie do końca legalny sposób.

- Czy aby ujawniać tego typu sytuacje 
nie wystarczy monitoring?

- W wielu sytuacjach tak, choć na pe-
ryferiach miasta są jeszcze miejsca, które 
nie są nim objęte. Ważne jest także, aby 
monitoring jeszcze lepiej skoordynować 
z pracą patroli. Tak policji, jak naszych 
strażników. Skuteczność interwencji, nawet 
jeżeli kończy się jedynie upomnieniem, jest 
z punktu widzenia prewencji zdecydowanie 
bardziej skuteczna niż mandat nałożony 
na sprawcę post factum. I do tego będzie-
my zmierzać.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia 2021 r. rozpocznie się 
Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań 2021. Prefero-

waną metodą uzyskania informacji 
jest samospis internetowy. Aby doko-
nać samospisu należy wejść na stronę 

Głównego Urzędu Statystycznego spis.
gov.pl i wypełnić formularz spisowy.  

Jeżeli nie mamy dostępu do komputera 
lub Internetu możemy skorzystać z ogólno-
dostępnego komputera w Urzędzie Miasta 
Pruszcz Gdański (ul. Grunwadzka 20) lub 

wypełnić formularz spisowy telefonicznie, 
dzwoniąc pod nr telefonu 22 279 99 99.

Jeśli nie spiszemy się przez Internet 
ani przez telefon, rachmistrz skontaktuje 
się z nami telefonicznie lub bezpośrednio, 
aby przeprowadzić spis.
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Większy Nowy Cmentarz 
Bartosz Gondek

„Nowy Cmentarz” przy ulicy Obrońców 
Pokoju powiększy się o 1,61 hektara, czyli 
o kolejne trzy tysiące miejsc na pochówki. 

Powiększenie nekropolii to jedna z ważniejszych inwe-
stycji miasta Pruszcz Gdański w 2021 roku.

- Przewidujemy, że rozbudowa cmentarza, pozwoli nam 
zapewnić miejsca pochówku na najbliższe 10 lat – mówi 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. 

Rozbudowa nekropolii zakłada kontynuację istnieją-
cych ciągów komunikacyjnych oraz miejsc na pochówki, 
rozbudowę sieci oświetleniowej, wodociągowej i ka-
nalizacji deszczowej, wykonanie dwóch półpodziem-
nych punktów na gromadzenie odpadów komunalnych, 
kontynuację ogrodzenia. Przewidziano również ław-
ki i punkty czerpalne wody. Całość kosztować będzie  
około 2 milionów złotych.

Grand Prix Polski seniorów i juniorów w Taekwon-Do

Dzięki współpracy z dyrekcją Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w dniach 19-21 marca 2021 r. 

Sportowy Klub Taekwon-Do „An-Do” prze-
prowadził ogólnopolskie zawody w ramach 
Grand Prix Polski seniorów i juniorów. 

Organizacja tegorocznego wydarzenia 
stanowiła ogromne wyzwanie logistyczne, 
a z uwagi na obostrzenia związane z panują-
cą pandemią wszystkie konkurencje zostały 
przeprowadzone bez udziału publiczności. 
Wejście na salę umożliwiła tylko ważna na 
ten rok licencja zawodnika, trenera i sędziego.

Kategorie wiekowe seniorów i juniorów 
zostały rozłożone na dwa dni, co pozwoliło 
ograniczyć ilość osób na hali. - Organizacja 
tego wydarzenia była ogromnym wyzwaniem 
logistycznym, udział w turnieju wzięło 320 
uczestników z 30 klubów z całej Polski - mó-
wią trenerki, Dorota Mazur i Anna Misztal. 

Pruszczański Klub AN-DO reprezentowała 
6-osobowa grupa zawodników: Przemysław 
Czerwiński w kategorii seniorów oraz junio-
rzy: Karol Keler, Klaudia Reszka, Szymon 

Banakowicz, Matylda Ryfa 
i Wojciech Boroch. W roli sę-
dziego został powołany Rafał 
Mach. Trenerami nadzorują-
cymi starty zawodników były 
Dorota Mazur i Anna Misztal.

Turniej rozpoczął się 
w sobotę startami kategorii 
wiekowej seniora. Pierwszy 
raz w tej kategorii wiekowej 
zadebiutował junior Karol Ke-
ler. Po konkurencji układów 
wielka niespodzianka - Karol 
wygrał całą kategorię ukła-
dów stopni mistrzowskich 
I dan, zdobywając złoty medal. Przemek w wal-
kach sięgnął po srebro, zajmując 2 miejsce 
w kategorii - 85 kg. 

Drugi dzień Grand Prix to starty juniorów. 
Karol Keler potwierdził świetne przygotowanie 
techniczne do imprezy i również w swojej 
kategorii wiekowej zdobył pierwsze miejsce 
i złoty medal w konkurencji układów stopni 
mistrzowskich I dan. Pozostali zawodnicy na 
tym etapie zawodów pozostali bez medali. 

Klaudia Reszka natomiast sprawiła trener-
kom wielką niespodziankę i w pięknym stylu 
wygrała całą kategorię walk juniorek +65 kg 
zdobywając pierwsze miejsce i złoty medal. 
Klubowy mistrz, Karol, w pierwszej walce 
po nieszczęśliwym trafieniu przez przeciwni-
ka kopnięciem w szyję musiał zrezygnować 
z dalszej rywalizacji w tej konkurencji. 

Na koniec dnia zawodów junior młodszy 
Wojciech Boroch, dla którego start w Grand 
Prix to również debiut, zajął trzecie miejsce 
i brązowy medal w kategorii wagowej +75 kg.  

Podsumowując starty, Sportowy Klub Ta-
ekwon-Do „An-Do” zdobył 5 medali: 3 złote, 
1 srebrny, i 1 brązowy.

- Zawsze pozostaje mały niedosyt, bo wszy-
scy na treningach pracują bardzo ciężko – 
mówi Dorota Mazur, trenerka klubu. - Ale 
zawody to wiele czynników, które muszą się 
zgrać, aby zrobić dobry wynik sportowy, nie 
tylko przygotowanie fizyczne. Za nami kolejne 
doświadczenie i mnóstwo nowych wskazówek, 
nad czym musimy dalej pracować.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i ży-
czymy powodzenia na kolejnych turniejach 
w Polsce!
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Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu

BLISKO powiadomi mieszkańców
W mieście Pruszcz Gdański działa nowoczesny system komunikacji, 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 podstawową rolą jest przesyłanie pilnych komunikatów wpływających 
na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Nadawcami komunikatów 
są wyłącznie podmioty zaufania publicznego typu: samorząd, jednostki orga-
nizacyjne samorządu, służby porządkowe oraz instytucje meteorologiczne.

Aplikacja BLISKO jest bezpłatna i nie wymaga podawania żadnych danych 
osobowych, nie zawiera reklam oraz komunikatów o charakterze komercyjnym.

Wmieście Pruszcz Gdański ruszyły 
prace nad Miejskim Planem 
Adaptacji do Zmian Klimatu 

(MPA). Plan adaptacji do zmian klimatu 
jest dokumentem będącym odpowiedzią na 
potrzebę przygotowania miasta na skutki 
zmian klimatu, m.in. porywistego wiatru, 
ulew, podtopień czy fal upałów.

- Adaptacja do zmian klimatu to stosun-
kowo nowy wątek w polityce rozwojowej 
państw i miast, który ze względu na skalę 
problemu nie może być pomijany. Tworzony 
przez nas dokument będzie zbiorem roz-
wiązań dla ustalonych wspólnie z różnymi 
grupami interesariuszy problemów i potrzeb. 
Zaplanowane w kolejnych etapach działa-
nia, które zostaną zawarte w opracowaniu, 
będą miały wpływ na dalszy rozwój naszego 
miasta z uwzględnieniem poprawy bezpie-
czeństwa, ochrony zdrowia i polepszania 

komfortu życia wszystkich mieszkańców 
miasta Pruszcz Gdański – mówi Burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel.

Jednym z działań, które będzie miało 
wpływ na kształt przygotowywanego do-
kumentu jest badanie ankietowe. Do odpo-
wiedzi na pytania zaproszeni są wszyscy 
mieszkańcy miasta Pruszcz Gdański. Ankietę 
można znaleźć pod adresem: https://www.
interankiety.pl/f/bw60xVRE.

Ankieta składa się z 13 pytań meryto-
rycznych oraz metryczki i jest w pełni ano-
nimowa. Wypełnienie formularza ankiety 
trwa nie więcej niż 5 minut. Wśród pytań 
znajdziemy jedno pytanie otwarte, w którym 

można wyrazić swoją opinię, wypowiedzieć 
się szerzej na omawiany temat. 
Wypełnij ankietę i miej wpływ na to,  
co dzieje się w Twoim mieście! 
Ankietę można wypełnić do dnia  
12 kwietnia 2021 r.

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu 
jest przygotowywany przez Gminę Miejską 
Pruszcz Gdański w ramach projektu pt.: „Bu-
dowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika 
dla retencji wód opadowych w Pruszczu 
Gdańskim rejon Przy Torze – etap I”, który 
współfinansowany jest ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
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