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Dla Pruszczan to będzie bar-
dzo ważny rok - poznaliśmy 
najważniejsze zadania inwe-

stycyjne zawarte w budżecie Miasta 
Pruszcz Gdański!

Miasto rozpocznie budowę sieci ka-
nalizacji deszczowej i zbiornika dla re-
tencji wód opadowych 
w Pruszczu Gdańskim 
– rejon Przy Torze oraz 
kanalizacji deszczowej 
w ulicach Komara, Si-
dły, fragmencie ulicy 
Herberta wraz z budo-
wą układu drogowego 
tych ulic, oraz zbiornika 
wód opadowych przy uli-
cy Jaśminowej. Bardzo 
ważnymi, tegorocznymi 
inwestycjami będą: rewi-
talizacja parku przy ulicy 
Wita Stwosza oraz budowa dużego terenu 
rekreacyjnego na Osiedlu Bursztynowym. 
Wielu mieszkańców Pruszcza Gdańskiego 
z pewnością doceni rozbudowę i remont 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej przy ulicy Wojska Polskiego 34. Czeka 

Inwestycje w Pruszczu Gdańskim 
Bartosz Gondek

nas także kolejny etap rewitalizacji „Domu 
Młynarza” wraz z otoczeniem.

Miasto w dalszym ciągu wspierać 
będzie renowację zabytków, dotując 
remont kościoła pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Kontynuowana bę-
dzie rozbudowa węzłów integracyjnych. 

Wykonany zostanie także projekt układu 
drogowego łączącego ul. Sikorskiego 
i ul. Skalskiego z układem drogowym 
w Cieplewie oraz chyba najbardziej 
oczekiwana inwestycja w mieście, czyli 
projekt ul. Strzeleckiego.

Miasto planuje dofinansować nowy samo-
chód ratowniczo-gaśniczy z napędem na obie 
osie dla OSP. Czekają nas też poważne remon-
ty w szkołach. Wśród nich przebudowa szatni 
i sanitariatów przy sali gimnastycznej, przebu-
dowa toalet, budowa instalacji fotowoltaicznej 
w Szkole Podstawowej nr 4. Toalety przebu-

dowane zostaną również 
w „małej jedyneczce”,  
a w Przedszkolu nr 3  
im. Kubusia Puchatka 
zamontowana zostanie 
instalacja fotowoltaiczna. 
Powstaną dwa projekty 
nowych sal gimnastycz-
nych oraz sal lekcyjnych, 
w Szkoły Podstawowej  
nr 2 i Szkole Podstawowej 
nr 3, oraz projekt rozbu-
dowy budynku MOPS na 
rzecz seniorów.

Kolejne inwestycje to:
- doświetlenie przejść dla pieszych oraz 

następny miernik prędkości,
- dokończenie przebudowy Placu Wolności,
- budowa ul. Aliny,
- budowa miejsc postojowych przy  

ul. Polskich Kolejarzy. 

Zgłoś się Na
www.pitwpruszczu.pl

i wygraj na loterii
szczegóły na str. 8
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Z okazji 76. rocznicy Marszu Śmierci 
więźniów Obozu Koncentracyjne-
go KL Stutthof, 27 stycznia 2021 

roku, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego 
Janusz Wróbel oraz Przewodnicząca 
Rady Miasta Pruszcz Gdański Małgo-
rzata Czarnecka-Szafrańska zapalili 
znicze i złożyli kwiaty w miejscu pamięci 
przy ul. Powstańców Warszawy oraz 
przy pomniku na rogu ulic Mickiewicza 
i Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim. 

W obliczu 
zbl iża jącego 
się frontu, 25 
stycznia 1945 
roku, komen-
dant obozu kon-
centracyjnego 
Stutthof Paul 
Werner Hoppe 
zarządził roz-
poczęcie ewa-
kuacji obozu. 
Trasa ewakuacji 
prowadziła przez 
M i k o s z e w o , 
Cedry Wielkie, 
Pruszcz Gdań-
ski, Straszyn, 
Łapino, Kolbudy, Niestępowo, Żukowo, 
Przodkowo, Pomieczyno, Luzino, Go-
dętowo do Lęborka, na teren tamtejszej 
szkoły SS. Na pokonanie 130 km zało-
żono 7-dniowy marsz. Przewidzianych 

76. rocznica Marszu Śmierci 
Marek Kozłow

do ewakuacji podzielono na 8 kolumn. 
Według pierwszych planów miały one iść 
w kilkugodzinnych odstępach czasowych 
i kwaterować się w różnych miejscach na 
trasie przemarszu. By uniknąć napotykania 
po drodze uciekających równocześnie nie-
mieckich mieszkańców Prus Wschodnich 
i Żuław Gdańskich kolumny więźniów pro-
wadzono bocznymi drogami. Część kolumn 
miała mieć swój pierwszy nocleg jeszcze  
na Żuławach (Drewnica, Cedry Małe,  

Trutnowy),a na lotnisku w Pruszczu Gdań-
skim, na którym przygotowano także ogólny 
punkt sanitarny, planowano dla większości 
kolumn drugi nocleg. 

Początkowo planowano przewożenie 
więźniów kolejką wąskotorową do Mi-
koszewa, a po przekroczeniu Wisły część 
kolumn miano transportować dalej, aż do 
Trutnowych. Stąd też zakładano, że pierw-
sze noclegi tych kolumn będą miały miejsce 
w Pruszczu, a nawet w Straszynie. Warunki 
pogodowe sprawiły, że już sam wymarsz 
nie odbywał się zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem. Ostatnia, ósma kolum-
na, opuściła obóz w Stutthofie dopiero  
26 stycznia około godz. 06.00. Przeprawy przez 
Wisłę również przebiegały nie tak sprawnie, 
jak planowano. Stąd też większość kolumn 
nie osiągnęła celu pierwszego dnia marszu. 
Nocowano w przypadkowych stodołach lub 
jakichkolwiek zadaszonych miejscach.

Więźniom rozdano trochę obozowej 
odzieży i koców oraz prowiant składają-
cy się z około 500 g chleba i około 120 g 
margaryny lub topionego sera. Większość 
wygłodniałych więźniów zjadła otrzymaną 
żywność od razu, dalej maszerując bez je-
dzenia, albowiem planowane zaopatrywanie 
więźniów w drodze nie doszło do skutku. 
Kolumny więźniów przebywały codziennie 
ponad 20 km, brnąc w głębokim śniegu 
przy temperaturze -20°C. Fatalne warunki 
pogodowe, brak żywności i odpowiedniej 
odzieży powodowały masowe przypad-
ki śmierci z wycieńczenia, wzdłuż całej 
trasy przemarszu. W punkcie sanitarnym 
w Pruszczu zorganizowano sanie dla trans-
portowania chorych. Sanie nie wyjeżdżały 
w ogóle. Zmarłych nie transportowano, 
pozostawiano po prostu wzdłuż dróg. Ewa-
kuacja stała się więc Marszem Śmierci dla 
tysięcy więźniów.

Laureaci Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej wybrani! 
Katarzyna Kopeć

Burmistrz Pruszcza Gdańskie-
go Janusz Wróbel, Przewodni-
cząca Rady Miasta Małgorzata 

Czarnecka-Szafrańska oraz Starosta 
Gdański Stefan Skonieczny wręczyli 
23 grudnia 2020 r. nagrody laureatom 
Pomorskiej Olimpiady Wiedzy Oby-
watelskiej „Senior Obywatel”, która 
odbyła się na szczeblu miejskim i po-
wiatowym. 

Trzy równorzędne miejsca i tym sa-
mym największą ilość punktów otrzy-
mali: Zygmunt Frąckiewicz, Wojciech 
Niedźwiecki, Jerzy Chmiel. 

Serdecznie gratulujemy!
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Przełom roku przyniósł istotne 
zmiany na kluczowych stanowi-
skach w Urzędzie Miasta Pruszcz 

Gdański. 
Po dekadzie owocnej pracy, z dniem 

31 grudnia 2020 r., stanowisko zastępcy 
burmistrza ds. komunalnych złożył Woj-
ciech Gawkowski. Od 4 stycznia 2021 r. 
na zwolnionym stanowisku pracę podjął 
Radosław Klaczkowski.

– Moim zdaniem na tym stanowisku 
powinna pracować osoba, która bardzo 
dobrze zna Pruszcz Gdański. Jesteśmy 
zgranym zespołem i zależało mi, aby 
nasza praca dalej prowadzona była w do-
tychczasowym płynnym i energicznym 
tempie – komentuje swoją decyzję Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego. 

Radosław Klaczkowski mieszka 
w Pruszczu Gdańskim od urodzenia.  
Tu skończył „trójkę”, a w Gdańsku Tech-
nikum Budowlane. Naukę kontynuował 
na Politechnice Gdańskiej. Karierę za-
wodową rozpoczął w jednym z banków 
w Pruszczu Gdańskim, by od 2004 roku 
przejąć obowiązki podinspektora ds. po-

Nowy Zastępca Burmistrza ds. komunalnych 
Bartosz Gondek

datków od nieruchomości osób prawnych 
w pruszczańskim urzędzie. Po 2 latach 
został kierownikiem referatu i – co warto 
zaznaczyć – Radosław Klaczkowski był 
wtedy najmłodszym wśród kadry kie-
rowniczej urzędu w Pruszczu Gdańskim. 
Jego staż na stanowisku kierownika był 
również jednym z najdłuższych.

– Jestem mieszkańcem miasta i dzięki 
temu na wiele spraw patrzę z zupełnie 
innej perspektywy. Zdecydowałem się 
skorzystać z propozycji burmistrza, po-
nieważ chciałbym podjąć się nowych 
wyzwań, rozszerzyć swoje horyzonty 
i wykorzystać zdobyte już, dość bogate 
doświadczenie. Obejmując stanowisko, 
postawiłem sobie oczywiście kilka celów, 
które zamierzam zrealizować. Myślę, 
że jeszcze więcej miejsca powinniśmy 
poświęcić sprawom ekologii i znacznie 
szerzej propagować podejmowane przez 
miasto działania proekologiczne – mówi 
Radosław Klaczkowski. 

Miasto od lat wspiera mieszkań-
ców zamierzających zlikwidować 
ogrzewanie węglowe i zastąpić je 
nowymi,  ekologicznymi źródła-
mi ciepła. W tym roku również bę-
dzie można uzyskać dofinansowanie  
na likwidację pieców węglowych.

– Będziemy starać się pomagać i za-
chęcać mieszkańców, aby inwestowali 
chociażby w fotowoltaikę, ponieważ 
energia odnawialna jest naszą przy-
szłością. Przynosi nie tylko wymierne 
korzyści finansowe, ale jest też przy-
jazna środowisku – dodaje nowy za-
stępca burmistrza. – Od lat staramy 
się tworzyć miejsca zielone. W planach 
jest rekultywacja dawnego cmentarza, 

który stanie się terenem zielonym przy  
ul. Wita Stwosza. Ostatnie susze spowo-
dowały, że zaczęliśmy tworzyć kwietne 
łąki. Jedną z nich będzie można po-
dziwiać latem na terenie faktorii. Za-
uważamy, że coraz więcej projektów 
zgłaszanych w ramach budżetu obywa-
telskiego dotyczy przyrody. 

Jedną z tegorocznych inwestycji ma 
być budowa sieci kanalizacji deszczowej 
i zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy 
Przy Torze oraz kanalizacji deszczowej 
w ulicach Komara, Sidły i fragmencie 
Herberta wraz z budową układu dro-
gowego tych ulic oraz zbiornika wód 
opadowych przy ulicy Jaśminowej.

– Bardzo ważną sprawą jest również 
odpowiednia gospodarka opadami ko-
munalnymi. Z każdym rokiem zaostrzają 
się przepisy dotyczące segregacji śmieci. 
Muszę w tym miejscu powiedzieć, że są to 
wytyczne narzucone przez ustawodawcę. 
Każdy z mieszkańców musi stosować 
się do nowych wytycznych związanych 
z gospodarką odpadami komunalnymi. 
Być może niektórym wydaje się to zbyt 
skomplikowane, ale myślę, że wystarczy 
odrobina dobrej woli, a z czasem odpo-
wiednie segregowanie śmieci wejdzie 
nam w krew. Do dyspozycji mieszkańców 
pozostaje też punkt selektywnej zbiórki 
odpadów, gdzie każdy mieszkaniec miasta 
może bez ponoszenia dodatkowych kosz-
tów oddać nietypowe odpady. Chciałbym 
jednak zaznaczyć, że będziemy nieustan-
nie pracować nad tym, aby wypracowany 
w naszym mieście system nie zawodził 
– podkreśla Radosław Klaczkowski.

Wdniu 21.01.2021 r. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego wraz z Przewod-
niczącą Rady Miasta Małgorzatą Czarnecką-Szafrańską zapalili 
znicze na grobie Józefy Krośnickiej, której z pewnością bardzo 

brakuje mieszkańcom Pruszcza Gdańskiego.

To pierwsza rocznica śmierci 
Ambasador Pruszcza Gdańskiego 
Józefy Krośnickiej
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TBS 
Bartosz Gondek

Już wkrótce do nowego bloku TBS-
-ABK przy ulicy Aliny w Pruszczu 
Gdańskim wprowadzą się miesz-

kańcy. Dzięki wsparciu finansowemu 
otrzymanemu od rządu z Banku Gospo-
darstwa Krajowego, w wysokości 1,7 mln 
zł, wkrótce ruszy także budowa kolejnego 
bloku. Oddanie nowego budynku TBS 
zaplanowano na drugi kwartał tego roku.

– Dzięki podpisanej umowie 17 z 24 
budowanych właśnie mieszkań będzie prze-
kazanych na potrzeby miasta. Oznacza to, 
że zostaną one przydzielone osobom z listy 
oczekujących albo mieszkającym w budyn-
kach komunalnych lub tym, które spełniają 
odpowiednie kryteria – mówi Burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel.

Inwestycja dofinansowana została przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki  
tym środkom Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego będzie mogło rozpocząć pro-
jektowanie kolejnego budynku. 

 – Nasze inwestycje staramy się reali-
zować w dobrych lokalizacjach naszego 
miasta, dokładamy też starań, aby nasze 

budynki były nowoczesne - mówi Andrzej 
Szymański, prezes TBS-ABK. – Średnia 
cena wynajmu kształtuje się na poziomie 
11,45 zł. Tymczasem na wolnym rynku 
w naszym mieście wynosi ona 30 zł. Wy-
nika to z tego, że jesteśmy spółką non-pro-
fit, która ze swojej działalności nie może 
osiągać zysków.

Pruszczański TBS liczy sobie już ponad 
20 lat. W tym czasie udało się wybudować 
257 mieszkań w ośmiu budynkach. W tym 
roku zakończy się budowa dziewiątego 
i rozpoczną się prace projektowe nad ko-
lejnym.

Wicemistrzowie Europy z Primusa 
Ewa Ligman

Mimo trwającej od marca pan-
demii, młodzi brydżyści z Aka-
demii PRIMUS w Pruszczu 

Gdańskim intensywnie trenują i uczest-
niczą w licznych turniejach.

Oczywiście większość wydarzeń nie od-
bywa się tradycyjnie tylko w formie on-line, 
ale ich poziom jest bardzo wysoki. Aby 
uzyskać znaczące wyniki potrzeba wielu 
godzin treningów, rozwiązanych zadań 
i ćwiczeń. Wymagający trener Wojciech 
Ligman, jasno sprecyzowane cele, zdolni 
i ambitni młodzi ludzie - to wszystko składa 
się na osiągnięte przez brydżystów sukcesy. 
A jest się czym pochwalić. 

Istniejąca od 2014 roku Akademia PRI-
MUS to aktualnie największa w Polsce 

dziecięca akademia szachowa, ale również, 
a może przede wszystkim wiodący w Polsce 
ośrodek młodzieżowego brydża sportowe-
go. Brydżyści z PRIMUSA to aktualnie 
członkowie młodzieżowej kadry Polski, 

ubiegłoroczni mistrzowie Polski, tegoroczni 
medaliści mistrzostw Polski, mistrzowie 
makroregionu i wicemistrzowie Europy.  
To ogromne sukcesy, dzięki którym Aka-
demia PRIMUS jest już rozpoznawalna 
w całej Polsce i poza jej granicami. 

- Gdy 2 lata temu zaczynaliśmy w Prusz-
czu przygodę z brydżem większość rodzi-
ców i dzieci wiedziała tylko, że to jakaś gra 
w karty i dotyczy starszych ludzi. Jednak 
dzieci, które były naszymi szachistami 
i ich rodzice zaufali nam i rozpoczęliśmy 

zajęcia brydżowe z bardzo nieliczną wtedy 
grupą – mówi Ewa Ligman z Akademii 
Umysłu PRIMUS. - Brydż nie jest grą łatwą 
i na początku intensywne liczenie, wysiłek 
umysłowy włożony w analizę i zapamięty-
wanie jest rzeczą dość trudną. Jednak gdy 
się przełamie bariery kilku pierwszych 
zajęć można zostać prawdziwym brydżystą.

Dziś grupa liczy ponad 20 brydżystów. 
Rodzice widzą, jak bardzo rozwinęły się 
zdolności matematyczne dzieci, jak dobrze 
znoszą one długotrwały wysiłek umysło-
wy i jak wielką przyjemność sprawia im  
ta trudna obiektywnie gra.

Brydż sportowy to prestiżowy sport 
umysłowy, który jak żaden inny rozwija 
wszystkie kompetencje umysłowe młodego 
człowieka. Uczy przewidywania, odpowie-
dzialności za własne decyzje i jest najlep-
szym joggingiem dla umysłu. Wszyscy 
młodzi brydżyści w Polsce i na świecie 
to ciągle elitarna grupa uczniów najlep-
szych szkół średnich i uczelni wyższych. 
Dodatkowym atutem edukacji brydżowej 
jest udział młodych ludzi w licznych obo-
zach szkoleniowych i zgrupowaniach. 
 To wspaniała przygoda życiowa i szansa 
na najlepszy rozwój, na zawarcie warto-
ściowych przyjaźni. 

Aktualnie PRIMUS jest na etapie no-
worocznego naboru dzieci uzdolnionych 
matematycznie w wieku 8-14 lat do nowych 
grup brydżowych. PRIMUS czeka na dzieci 
zainteresowane matematyką i przedmiotami 
ścisłymi, które chcą trenować i odnosić 
sukcesy w pięknej dyscyplinie, jaką jest 
brydż sportowy.
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Na pazurki z pruszczańskiej górki
Bartosz Gondek

Wystarczyło trochę śniegu, 
aby nowa pruszczańska gór-
ka saneczkowa okazała się 

prawdziwym strzałem w dziesiątkę.  
Super! Ponieważ przez kilka lat nie 

było śniegu, można powiedzieć, że 
czekałem na to pół życia – wykrzyk-

Zasłużona emerytura Komendanta 
Straży Miejskiej 
Ewa Ligman

W dniu 15.01.2021 r. od-
było się pożegnanie 
przechodzącego na eme-

ryturę Komendanta Straży Miej-
skiej w Pruszczu Gdańskim Leszka 
Banasia, który pełnił tę funkcję 
przez 23 lata. 

W spotkaniu udział wziął Burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel 
oraz Przewodnicząca Rady Miasta 
Małgorzata Czarnecka-Szafrańska, 
dziękując za wieloletnią pracę na 
rzecz miasta.

CKiS

Dnia 31 grudnia o godzinie 20:00 
wyemitowany został w sieci 
specjalny Koncert Noworocz-

ny, nagrany w pruszczańskim Kinie  
na Bursztynowym Szlaku.  

W programie koncertu w wykonaniu 
zespołu Zagan Acoustic i wokalistki Agi 
Brenzak znalazły się kompozycje mistrza 
argentyńskiego tanga Astora Piazzolli, kar-
nawałowe opracowania utworów Georga 
Gershwina czy Henryka Warsa, a także 
muzyczna niespodzianka utwór „Ama-
zing Grace” Johna Newtona w wykonaniu 
zespołu Les Femmes i Zagan Acoustic. 
Koncert powstał dzięki wsparciu partnera 
wydarzenia - Saur Neptun Gdańsk. 

Event wciąż jest dostępny do obejrzenia 
na stronie: http://www.ckis-pruszcz.pl/

nął 10 letni Tomek, który wyraźnie nie 
miał czasu dłużej rozmawiać, ponieważ 
przygotowywał się do kolejnego ślizgu. 
Podobne opinie wyrażały inne osoby 
korzystające z białego szaleństwa. Także 
dorośli. Jak było? 

Jest nas prawie 
30 tysięcy! 
Lubimy Julie, 
Zosie, Stasiów 
i Franciszków

Podsumowując rok 2020 pod kątem 
danych demograficznych w Mie-
ście Pruszcz Gdański łącznie na 

pobyt stały i czasowy zameldowanych 
jest 29 703 osób.

Według statystyk najpopularniejszymi 
imionami były:

Julia, Zofia, Zuzanna, Anna, Hanna, 
Alicja, Lena, Stanisław, Jakub, Franciszek, 
Antoni, Filip, Leon, Oskar.

Referat Spraw Obywatelskich w ubie-
głym roku odnotował 315 urodzeń i 294 
zgony. Urząd Stanu Cywilnego zarejestro-
wał 194 małżeństwa.

W mieście pojawiły się  
„Ptasie Bufety”

Gmina Miejska Pruszcz Gdański 
wydzierżawiła grunt pod urzą-
dzenia edukacyjne z funkcją wy-

dawania zdrowej karmy dla ptactwa, 
tzw. „Ptasi Bufet”.

Urządzenia zostały zainstalowane 
w dwóch lokalizacjach:

- przy wejściu na Faktorię od ul. Za-
stawnej,

- przy plaży miejskiej, ul. Dworcowa.
Urządzenia są w pełni automatycz-

ne i służą do edukacji oraz wydawania 
i sprzedaży zdrowej karmy (porcja to koszt 
symbolicznych 2 zł) dla ptactwa wodnego 
i lądowego.

Wiosną planujemy umieszczenie  
dodatkowych dwóch nowych urządzeń  
na terenie miasta.
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Likwidujmy Kopciuchy z pomocą miasta!

Zachęcamy do wymiany starych 
pieców węglowych na nowe, al-
ternatywne źródło ciepła, które 

jest przyjazne środowisku. 
W ramach dotacji z budżetu miasta 

można wymienić piec węglowy na piec 
gazowy, olejowy, elektryczny, ale także 
podłączyć nieruchomość do miejskiej sieci 
ciepłowniczej oraz zamontować odna-
wialne źródła energii w tym kolektory 
słoneczne, instalację fotowoltaiczną czy 
pompę ciepła – mówi Burmistrz Prusz-
cza Gdańskiego Janusz Wróbel. - Od po-
czątku istnienia przedsięwzięcia udało 
się przekształcić ogrzewanie w 154 go-
spodarstwach domowych, z czego aż 84 
w 2020 roku dzięki intensyfikacji działań 
promocyjnych. Jak pokazują statystyki, 
świadomość mieszkańców w tym temacie 
wciąż wzrasta.

Wśród ulg i dotacji można znaleźć:
Dotację celową z budżetu Gminy 

Miejskiej Pruszcz Gdański
Wysokość udzielonej dotacji uzależnia 

się od terminu dokonania likwidacji pie-
ca węglowego. Zadania mogą dotyczyć 
źródeł ciepła zasilających istniejące: jed-
norodzinne budynki mieszkalne, lokale 
mieszkalne, wielorodzinne budynki miesz-
kalne, budynki usługowe lub produkcyjne 
zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej 
Pruszcz Gdański.

Zwolnienie z podatku od nierucho-
mości

Wymieniając piec węglowy można 
także otrzymać zwolnienie z podatku  
od nieruchomości położonej na terenie 
miasta Pruszcz Gdański. Wysokość ulgi 
zależy od daty dokonania wymiany źródła 
ciepła. Ulgi przysługiwać będą wyłącznie 
w latach 2021 i 2022.

Zwolnienie z podatku dotyczy wy-
łącznie nieruchomości, w której dokona-
no wymiany źródła ciepła i przysługuje 
przez okres 3 kolejnych lat, począwszy 
od dnia 1 stycznia roku następującego 
po roku, w którym dokonano wymiany 
źródła ciepła.

Dotację z Programu „Czyste Powie-
trze”

Warto także skorzystać z dofinansowa-
nia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Gdańsku w ramach pro-
gramu „Czyste powietrze”. Pracownicy 
Referatu Gospodarki Komunalnej udzie-
lą wsparcia merytorycznego w złoże-
niu wniosku.

Zgodnie z Uchwałą nr 309/XXIV/20 
Sejmiku Województwa Pomorskiego 
z dnia 28 września 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze miast woje-
wództwa pomorskiego, z wyłączeniem 
Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i za-
kazów w zakresie eksploatacji instala-
cji, w których następuje spalanie paliw 
(tzw. „uchwała antysmogowa dla miast”) 
„Kopciuchy”, czyli piece węglowe klasy 
1 i 2, muszą zniknąć z miast najpóźniej  
do września 2024 r. Do września 2026 r. 
trzeba się będzie pożegnać z piecami klasy 
3 i 4, a do końca 2035 r. z piecami naj-
wyższej 5 klasy.

Ważne dokumenty:
• Uchwała nr XXI/275/2020 w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celo-
wych z budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański na dofinansowanie w latach 
2021-2023 zadań związanych z likwi-
dacją ogrzewania węglowego na terenie 
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

• Uchwała nr XIX/246/2020 w spra-
wie zmiany uchwały Nr X/113/2019 
Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 
listopada 2019 r. w sprawie zwolnień 
z podatku od nieruchomości budynków 
mieszkalnych lub ich części, w których 
dokonano wymiany źródła ciepła.

W razie pytań lub wątpliwości zaprasza-
my do kontaktu: z pracownikami Referatu 
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański
ul. Krótka 4, Pruszcz Gdański
+48 58 775 99 12, +48 58 775 99 31
gk@pruszcz-gdanski.pl

Złóż wniosek o 500 +
Informujemy, że wnioski dotyczące 

ustalenia prawa do świadczenia wycho-
wawczego na kolejny nowy okres świad-
czeniowy 2021/2022 należy składać:

- od dnia 1 lutego 2021 r. - elektronicz-
nie (poprzez platformę Empatia, PUE-
-ZUS, bankowość elektroniczną),

- od dnia 1 kwietnia 2021 r. - w wer-
sji papierowej.

W związku z obowiązującym stanem 
epidemii, zachęcamy do składania wnio-
sków drogą elektroniczną.

Pamiętaj! 
Wybór właściwego Ośrodka nie opóźni 

wypłaty świadczeń. Zwróć szczególną 
uwagę i dokonaj prawidłowego wyboru.

Dla mieszkańców Gminy Miejskiej 
realizatorem programu jest: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusz-
czu Gdańskim.

Dla mieszkańców Gminy Wiejskiej 
realizatorem programu jest: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu 
Gdańskim z siedzibą w Cieplewie.
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Ta myśl starożytnego filozofa Sokratesa po raz kolejny przy-
świeca działaniom Fundacji BURSZTYNOWYM SZLAKIEM.  

Tym razem, w gościnne progi Domu Wiedemanna zawitało 
małżeństwo Alicja i Sławomir Błażejakowie. Pan Sławomir jest absol-
wentem Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie od wczesnych lat zafascynowało 
go harcerstwo. A w harcerstwie przede wszystkim zadania w terenie. 
Pan Sławomir opowiedział nam o jakże ważnej organizacji, jaką było 
i jest PTTK. Początek działalności koła pruszczańskiego datuje się na 26 
września 1994 r., kiedy to grupa młodych ludzi zainaugurowała oficjalnie 
swoją działalność. A było to w przeddzień Światowego Dnia Turystyki. 
Pierwsza siedziba pruszczańskiego PTTK mieściła się w jednym z wolnych 
pomieszczeń Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Wojska 
Polskiego. Do naszych rąk trafiła kronika pruszczańskiego koła, zdjęcia, 

mapki z marszów na orientację oraz koszulka Klubu Krajoznawczego 
PTTK „Inovers”, które to kontynuowało byt pruszczańskiego koła PTTK. 
Pamiątki te wskazują na dużą aktywność pruszczańskich miłośników 
turystyki, która oznaczała liczne marsze na orientacje, wędrówki po gó-
rzystych obszarach południowej Polski i wiele innych form aktywności.

Państwo Błażejakowie nie byli jedynymi gośćmi, jacy odwiedzili 
nas w ostatnich dniach. Od członków stowarzyszenia „UR” otrzymali-
śmy pozyskiwane przez nich na bazarach staroci, z myślą o miejskiej 
kolekcji, dawne ołowiane plomby pocztowe i towarowe z napisem 
„Praust”, a Ochotnicza Straż Pożarna z Pruszcza Gdańskiego wycią-

Kolejni goście, historie i przedmioty na Krótkiej 6  
Bartosz Gondek i Marek Kozłow

gnęła z szuflady przedwojenną plombę, 
którą zabezpieczało się worki z cukrem 
w Cukrowni Pruszcz.

Niezwykłym gościem okazał się także 
pan Sławomir Stańczyk. Pan Sławomir 
znalazł przy śmietniku na ul Wojska 
Polskiego zbiór starej korespondencji. 
Przechowywał ją kilka lat, wiedząc, że na 
Krótkiej 6 ma powstać instytucja o cha-
rakterze muzealnym. I tak w nasze ręce 
trafiły listy z Kanady pisane na przeło-
mie lat 40-tych i 50-tych przez żołnierza 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
rozpoczynającego życie na obczyźnie, 
pracującego przy wyrębie lasu, do ro-
dziny mieszkającej w Pruszczu. Listy te 
to niezwykła opowieść o trudnym okre-
sie pierwszych lat na dalekiej obczyźnie 
i o więzi autora z pozostawionymi dale-
ko najbliższymi.

Wspomnienie 

Danuty Zarzyckiej
    ,,Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…”

Jan Twardowski

Dnia 6 stycznia 2021 roku odeszła od nas Danuta Zarzycka – wieloletnia 
księgowa UKS Jantar oraz MOSiR, pracownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oraz CKiS w Pruszczu Gdańskim. 

Pani Danuta była wspaniałą koleżanką i dobrą księgową. Z pasją wykonywała 
swój zawód. Zawsze z dumą i zaangażowaniem opowiadała o swoim drugim domu, 
którym stał się Pruszcz Gdański. Otwarta na problemy innych, nigdy nie odmawiała 
pomocy. Wiele sytuacji i miejsc w Pruszczu Gdańskim będzie przypominać nam 
Panią Danutę, która odeszła tak nagle, niespodziewanie… Pozostanie w naszych 
wspomnieniach na zawsze!
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