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Tegoroczna Loteria PIT w Pruszczu 
Gdańskim cieszyła się dużą po-
pularnością. Swój udział w loterii 

zgłosiło dobrze ponad 1000 osób więcej 
niż w roku ubiegłym tj. 4197 mieszkań-
ców! W tym 312 osób zadeklarowało, że 
rozlicza się w mieście Pruszcz Gdański po 
raz pierwszy. 

Loteria PIT to do dla miej-
skiego samorządu okazja, aby 
w osobach, które mieszkają 
w Pruszczu Gdańskim wzmoc-
nić poczucie lokalnej tożsa-
mości. Jednocześnie podatek 
PIT ma dla miejskiego budżetu 
ogromną wartość. Rozlicza-
nie go w faktycznym miejscu 
zamieszkania wspiera m.in. 
inwestycje, dzięki którym 
w naszym mieście lepiej się 
mieszka, uczy, pracuje, wy-
poczywa i załatwia codzien-
ne sprawy.

Nagrodą główną w Lote-
rii PIT w Pruszczu Gdańskim była hybry-
dowa Toyota Yaris o wartości 67 232 zł. 
W skład nagrody głównej weszła także opłata  
za rejestrację i ubezpieczenie samochodu 
oraz kwota, która została przeznaczona na 
zapłatę stosownego podatku od wygranej. 
Zatem szczęśliwy zwycięzca może cieszyć 
się wygraną bez żadnych obciążeń.

Oprócz nagrody głównej można było 
wygrać także 5000 zł. Podobnie jak w przy-
padku nagrody głównej, do nagrody drugiej 

Tegoroczni zwycięzcy odebrali nagrody w Loterii PIT!
do laureatów pierwszej i drugiej nagrody. Jak 
się okazało, laureatkami tegorocznej Loterii 
PIT zostały dwie kobiety. Obie przeszły po-
zytywnie procedurę weryfikacyjną.

Szczęśliwe laureatki odebrały nagrody 
z rąk Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Ja-
nusza Wróbla 14.06.2021 r. (poniedziałek). 

Na ręce pani Anny powę-
drował czek na kwotę 5000 
zł, natomiast w ręce pani 
Kamili trafiły kluczyki do 
jej nowego auta. Spotka-
nie z uwagi na obostrzenia 
związane z pandemią od-
było się w wąskim gronie 
laureatów, mediów oraz 
osób nadzorujących prze-
bieg loterii. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku uda 
nam się spotkać w szer-
szym gronie.

Obie laureatki są silnie 
związane z naszym mia-
stem. Tu mieszkają, wycho-

wują dzieci i tu pracują. Pani Kamila przyszła 
odebrać nagrodę w towarzystwie córki Mi-
leny i partnera Tomasza. Jak przyznała, dziś 
trzymała ją odrobinę trema, ale było też dużo 
radości. O loterii dowiedziała się z profilu 
miasta Pruszcz Gdański na portalu Facebook. 
- Zgłoszenie wysłałam nie tylko za siebie, 
ale od razu w imieniu Tomka – relacjonuje 
Pani Kamila – w dniu losowania jakoś po 
południu odebrałam telefon za pierwszym 
razem, choć zwykle nie odbieram telefonów 

Autobus plaża

także została dodana dodatkowa kwota prze-
znaczona na zapłacenie podatku od wygranej.

Zgłoszenia w Loterii PIT można było 
dokonać od 1 marca do 7 maja tego roku. 
Uczestnikiem mogła zostać każda osoba 
pełnoletnia, która złożyła deklarację PIT  
za rok 2020, wskazując jako miejsce za-

mieszkania adres na terenie miasta Pruszcz 
Gdański. W celu wzięcia udziału w loterii, 
należało prawidłowo zarejestrować się na 
stronie www.pitwpruszczu.pl, w tym m.in. 
potwierdzić fakt złożenia wcześniej wspo-
mnianej deklaracji PIT. Po prawidłowej reje-
stracji każdy uczestnik otrzymał unikatowy 
kod rejestracyjny na wskazany przez siebie 
numer telefonu oraz e-mail.

Jeszcze tego samego dnia, w którym odby-
ło się losowanie nagród wykonano telefony 
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Największy projekt unijny ostatnich lat zakończony!

We wtorek, 18 maja 2021 r. odbyło 
się oficjalne zakończenie projektu 
„Budowa węzłów integracyjnych 

Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz 
z trasami dojazdowymi”, który dofinan-
sowany został ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. Na par-
kingu Park&Ride mieszczącym się przy ul. 
Dworcowej w Pruszczu Gdańskim spotkali 
się przedstawiciele lokalnych samorządów, 
osoby wspierające i realizujące projekt 
przez ostatnie 4 lata.

Podczas konferencji prasowej głos zabrali 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wró-
bel, Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk, Prezes Zarządu Obsza-
ru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
Michał Glaser, Senator RP Ryszard Świlski, 

Wójt Gminy Pszczółki Maciej Urbanek wraz 
ze swoją poprzedniczką Hanną Brejwo oraz 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol 
i Zastępca Wójta Gminy Pruszcz Gdański 
Daniel Kulkowski.

Wszyscy zgodnie podkreślali, jak ważna 
jest współpraca lokalnych samorządów i upór 
w dążeniu do celu. Inwestycje, które realizo-
wane są na terenie lokalnych miast i gmin 
mają ogromne znaczenie dla rozwoju całego 
regionu. Dzięki nim lepiej się tu mieszka, pra-
cuje i wypoczywa, a dowodem na to są efekty 
projektu, wśród których znajdziemy m.in.:

- 3 węzły przesiadkowe przy dworcach 
w Pruszczu Gdańskim, Cieplewie i Pszczół-
kach,
- 239 miejsc postojowych dla samochodów,
- 156 miejsc postojowych dla rowerów,
- około 3 km nowych dróg dojazdowych 
do węzłów integracyjnych,

- 6,75 km nowych ścieżek pieszo-rowe-
rowych,
- 9,22 km nowych tras rowerowych.
W skali roku około 2 miliony osób skorzysta 

z możliwości pozostawienia roweru lub auta 
na parkingach typu Park&Ride zlokalizo-
wanych przy dworcach w miejscowościach 
objętych projektem.

- W projekcie zaplanowano realizację łącznie 
23 zadań inwestycyjnych z czego 12 zostało 
wykonanych na terenie miasta Pruszcz Gdański 
– mówi Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz 
Wróbel. - Były to m.in.: budowa parkingu przy 
ul. Dworcowej typu Park & Ride dla samocho-
dów osobowych i rowerów, budowa parkingu 
samochodowego przy Dworcu PKP, przebu-
dowa ulicy Skalskiego oraz budowa ścieżek 
rowerowych i pieszo-rowerowych w różnych 
częściach miasta. Pozostałe inwestycje realizo-
wane były przez samorządy partnerskie: Gmi-
nę Pszczółki, Gminę Trąbki Wielkie, Gminę 
Pruszcz Gdański oraz Powiat Gdański.

Realizacja wszystkich inwestycji trwała  
4 lata, tj. od 2017 do 2021 r. Łączny koszt 
całego projektu we wszystkich samorządach 
wyniósł: 49 037 583,74 zł. Wydatki kwali-
fikowalne od których obliczane było dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej wyniosły:  
37 205 147,82 zł. Unia Europejska pokry-
ła prawie 70% z tych wydatków, przeka-
zując dofinansowanie w łącznej kwocie:  
26 002 555,53 zł.

Zwycięskie fotografie „Pruszcz zatrzymany w kadrze 2021”

Rozstrzygnięto tego-
roczną edycję znane-
go już pruszczańskiego 

konkursu fotograficznego 
„Pruszcz zatrzymany w ka-
drze”.

Komisja Konkursowa nagro-
dziła następujące osoby:
I miejsce: Przemysław Pancer
II miejsce: Jarosław Semran
III miejsce: Magdalena Tuźnik.

Wyróżnienia: Katarzyna 
Wójkowska, Agnieszka Wie-
czorek, Andrzej Tuźnik, Norbert 
Szlachciak, Bartosz Borkowski.

W najbliższym czasie 
w centrum przy Alei Ks. Józefa 
Waląga pojawi się wystawa ze-
wnętrzna z fotografiami uczest-
ników konkursu.

Gratulujemy laureatom 
i dziękujemy za wszystkie na-
desłane prace. Kolejna szansa 
już w przyszłym roku, dlatego 
zachęcamy, by regularnie foto-
grafować nasze miasto o każdej 
porze roku.

I miejsce

II miejsce

III miejsce
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dokończenie ze str. 1

z nieznanych mi numerów. Chwilę to trwało 
i po którymś sygnale odebrałam – opisuje 
pani Kamila. – Usłyszałam w słuchawce, że 
gratulują mi wygranej i przez chwilę zasta-
nawiałam się, co to za  żart, jaka wygrana! 
Podziękowałam i natychmiast zadzwoni-
łam do Tomka - trudno nam było uwierzyć, 
że wygraliśmy. Tomek stwierdził, że chyba 
ktoś robi sobie z nas żarty – śmieje się pani 
Kamila. -To, że naprawdę wygraliśmy auto, 
dotarło do nas dopiero przy odbiorze tablic 

rejestracyjnych do nowego auta. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni!

A jak wyglądała historia laureatki drugiego 
miejsca? Pani Anna wracając z treningu z sy-
nem, zobaczyła na Urzędzie Miasta w Pruszczu 
Gdańskim baner informujący o Loterii PIT. - 
Sama nie czuję się pewnie w takich sprawach 
jak komputer, więc o pomoc przy zgłoszeniu 
poprosiłam męża, który swoje zgłoszenie do 
loterii wysłał dzień wcześniej – mówi nam 
Pani Anna. - W dniu losowania byłam w pracy 

i faktycznie dzwonił do mnie jakiś nieznany 
numer, ale nie mogłam odebrać. Do głowy 
mi nie przyszło, że to w tej sprawie. Dopiero 
następnego dnia, kiedy znowu zadzwonił ten 
sam numer, odebrałam i dowiedziałam się 
o wygranej – mówi pani Anna. - Cieszyliśmy 
się wszyscy bardzo. Mieszkam w Pruszczu 
Gdańskim całe życie, tu pracuję i tu się rozli-
czam. Nigdy nic nie wygrałam, tym bardziej 
ogromnie się cieszę. Nagrodę chcę przeznaczyć 
na rodzinne wakacje.

Tegoroczni zwycięzcy odebrali nagrody w Loterii PIT!

Wakacyjny autobus 
nad morze

Wraca wakacyjny autobus 607, który 
łączy Pruszcz Gdański z Wyspą So-
bieszewską! Linia kursować będzie 

w piątki, soboty i niedziele w terminie 26.06-
05.09.2021 r.

Autobus nr 607 będzie funkcjonować na zbli-
żonych zasadach jak w roku ubiegłym. Nowością 
będą przystanki na terenie gminy Pruszcz Gdański. 

Odjazdy z Pruszcza Gdańskiego (z Ronda Ka-
szubskiego) zostały zaplanowane na godziny: 9:00, 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00; odjazdy z Sobieszewa: 
10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.
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Inwestycje w mieście

Wkilku lokalizacjach naszego 
miasta trwa realizacja inwe-
stycji związanych z wymianą 

nawierzchni ulic, wymianą oświe-
tlenia, remontem szkół czy rewita-
lizacją przestrzeni miejskiej. Dzięki 
tym zadaniom pruszczanom lepiej się 
mieszka, pracuje i wypoczywa.

I tak w marcu 2021 r. ruszyła prze-
budowa ul. Spokojnej przylegającej 
do „Starego Cmentarza”. Wymienio-
na zostanie nawierzchnia ulicy, w tym 
trylinka, którą zastąpi kostka betono-
wa. Natomiast fragment ulicy, który 
obecnie posiada nawierzchnię asfaltową 

będzie poddany renowacji i nadal na 
tym odcinku drogi będzie występowała 
nawierzchnia asfaltowa.

- Już niedługo droga i parking na 
ul. Spokojnej staną się szersze i bez-
pieczniejsze – mówi Burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego Janusz Wróbel.- Powsta-
nie tam także kanalizacja deszczowa, 
oświetlenie i ścieżka rowerowa. Prze-
budujemy również skrzyżowanie uli-
cy Spokojnej i Sportowej. Planowany 
termin zakończenia prac to wrzesień 
tego roku.

We wrześniu 2021 r. będzie ukończo-
ne także oświetlenie ulicy Batalionów 
Chłopskich. W jej ciągu zamontowanych 
zostanie dwadzieścia słupów oświetle-
niowych wyposażonych w energoosz-

czędne żarówki typu LED. Doświetlone 
kolejne przejście dla pieszych sprawi, 
że mieszkańcy poczują się bezpieczniej 
i będą lepiej widoczni dla jadących tą 
drogą kierowców.

Z początkiem drugiego kwartału  
2021 r., ruszyła bardzo ważna dla 
miasta inwestycja, której celem jest 
powiększenie cmentarza komunal-
nego przy ul. Cichej o 2906 grobów.  
- Od powstania obecnej nekropoli mi-
nęło 21 lat, dziś nadszedł czas na jej 
powiększenie. Teren zagospodarowany 
na ten cel jest duży i dogodnie położo-
ny. Jesienią tego roku zostanie oddany  

do użytku – mówi Janusz Wróbel Bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.

W ramach tego działania cały teren 
przeznaczony na rozbudowę cmentarza 
zostanie wyposażony w sieć wodociągo-
wą oraz sieć kanalizacji deszczowej. Ob-
szar ten zyska odpowiednie oświetlenie 
i nowe ławki. Wyznaczone i utwardzone 
zostaną także aleje dzielące przestrzeń 
cmentarza, wzdłuż których posadzona 
będzie zieleń.

Kolejna inwestycja, która jest obec-
nie w toku to przebudowa układu dro-
gowego, w tym wymiana nawierzchni 
i oświetlenia ulic Komara, Sidły, frag-
mentów ulic Herberta oraz ulic Aliny 
i Plac Wolności. Na odcinku ulicy Mo-
drzewskiego, który biegnie od skrzyżo-

wania z ul. Reymonta do skrzyżowania 
z ul. Gałczyńskiego, pojawi się nowe 
oświetlenie oraz chodnik, którego teraz 
w tym miejscu brakuje.

Obecnie trwają również prace na te-
renie dawnego cmentarza katolickiego 
między ulicami Wita Stwosza i Gro-
ta Roweckiego. Pojawiły się tam już 
pierwsze chodniki oraz wymieniono na-
wierzchnię jednego z parkingów. Całość 
inwestycji dopełni odtworzona główna 
aleja parku oraz ławki. W centralnej 
części parku natomiast ustawiony zosta-
nie pomnik upamiętniający 80. rocznicę 
Zbrodni Katyńskiej. 

Pozostając w temacie przestrzeni 
miejskiej, która stworzona jest do od-
poczynku, zapraszamy do odwiedze-
nia wyremontowanego placu zabaw 
w Międzynarodowym Bałtyckim Parku  
Faktoria. Prace inwestycyjne w tym 
miejscu już się zakończyły i polegały 
na wymianie nawierzchni oraz urządzeń 
na placu zabaw.

Trwają także inwestycje szkołach. 
W tym m.in. zaplanowana została prze-
budowa pionu toalet w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4 polegająca na wy-
burzeniu ścianek działowych, wymia-
nie wszystkich instalacji i wydzieleniu 
sanitariatów w nowym układzie. Prze-
budowane zostaną dodatkowo szatnie 
i toalety przyległe do sali gimnastycznej.

Plac zabaw w Międzynarodowym Bałtyckim 
Parku Kulturowym Faktoria Przebudowa ul. Spokojnej Przebudowa w Szkole Podstawowej nr 4

Trwające prace przy Wojska Polskiego 44 Trwające prace na terenie nowego cmentarza Trwające prace w parku przy ul. Wita Stwosza
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Unia Europejska dofinansuje budowę zbiorników 
retencyjnych w Pruszczu Gdańskim

Ponad 16 milionów złotych pozy-
skał Pruszcz Gdański z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 (POIŚ 2014-
2020) na budowę nowych zbiorników 
retencyjnych. 

Początek uzbrojenia terenów inwe-
stycyjnych

W styczniu 2021 rozpoczęła się reali-
zacja projektu „Budowa sieci kanalizacji 
deszczowej i zbiornika dla retencji wód 
opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon 
Przy Torze – etap I”. Wartość całej inwe-
stycji to: 12 482 619,98 zł z czego dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej wyniesie: 
8 706 401,83 zł.

- Budowa tego zbiornika to podstawa do 
uzbrojenia terenu pod przyszłe inwestycje 
jakie zostaną zrealizowane w ramach Bał-
tyckiej Strefy Inwestycyjnej III – tłumaczy 
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz 
Wróbel. - Jest to teren położony blisko drogi 
krajowej nr 91 oraz w niedalekiej odległości 
od wjazdu na Obwodnicę Trójmiasta dla-
tego spodziewam się, że szybko zostanie 
doceniony przez inwestorów. Mieszkańcy 
skorzystają na tej inwestycji podwójnie. Po 
pierwsze będą lepiej chronieni przed zagro-
żeniami powodziowymi i poddopieniami 
jakie w ostatnich latach zdarzają się na 
skutek nawalnych deszczy. Po drugie będą 
mogli pracować blisko miejsca zamiesz-
kania w zakładach pracy, które powstaną  
za sklepem Black Red White.

I etap inwestycji przewiduje budowę sie-
ci kanalizacji deszczowej oraz podziemnego 
zbiornika retencyjnego o łącznej objęto-
ści retencjonowanej wody 12 139 m3. Dla 
porównania kryta pływalnia przy Szkole 
Podstawowej Nr 4 może pomieścić ok. 
800 m3 wody. 

Miejski Plan Adaptacji do Zmian 
Klimatu 

Sam zbiornik to jednak nie wszystko 
co zostanie zrobione w ramach projektów. 
Ruszyły również prace nad dokumentem 
będącym odpowiedzią na potrzebę przy-

Wejdź na spis.gov.pl 
i spisz się! 

prowadzona do sieci i nie będzie zalegać na 
drodze lub prywatnych posesjach. 

Wszystkie opisane powyżej inwestycje 
zostaną zrealizowane do końca 2022 roku. 

Kontynuacja inwestycji w ochronę 
przeciwpowodziową 

Warto przy tej okazji wspomnieć, że 
są to kolejne pieniądze pozyskane przez 
Miasto Pruszcz Gdański w perspektywie 
finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 
na budowę sieci kanalizacji deszczowej 
oraz zbiorników retencyjnych. 

W latach 2017-2018 zrealizowany został 
projekt dofinansowany z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020 pt.: „Wzmocnienie 
odporności regionu na zagrożenia powo-
dziowe i susze poprzez budowę kanalizacji 
deszczowej i zbiorników retencyjnych w re-
jonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, 
Mościckiego oraz Osiedla Strzeleckiego 
w Pruszczu Gdańskim”, który obejmował  
budowę kanalizacji deszczowej w obrębie 
ul. Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościc-
kiego oraz budowę zbiornika retencyjnego 
na Osiedlu Strzeleckiego.

- Przed wybudowaniem podziemnego 
zbiornika w obrębie ulic Olszewskiego, 
Wróblewskiego, Mościckiego nie było 
możliwości zatrzymania wody spływają-
cej z górnych tarasów do centrum miasta. 
Powodowało to nadmierne gromadzenie się 
wody w rejonie ulicy Wojska Polskiego – 
wyjaśnia Burmistrz Janusz Wróbel. - Obec-
nie przy ulewnych deszczach, część wody 
jest magazynowana w zbiorniku i uwalniana 
po opadach deszczu. Dzięki m.in. tej inwe-
stycji nie mieliśmy od 2017 roku zagrożenia 
podtopieniami w centrum miasta.

Łącznie miasto Pruszcz Gdański 
w ostatnich latach na budowę 5 zbior-
ników retencyjnych pozyskało z Unii 
Europejskiej blisko 24 miliony złotych 
dofinansowania.  

gotowania miasta na skutki zmian klimatu, 
m.in. porywistego wiatru, ulew, podtopień 
czy fal upałów. Tworzony dokument pod 
nazwą „Miejski Plan Adaptacji do Zmian 
Klimatu” będzie zbiorem rozwiązań dla 
ustalonych wspólnie z różnymi grupami 
interesariuszy problemów i potrzeb. Za-
planowane w kolejnych etapach działania, 
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 
Pruszcza Gdańskiego. 

Kolejne zbiorniki z dofinansowaniem 
unijnym

W styczniu rozpoczęliśmy realizację 
pierwszego projektu, a już w lutym nade-
szła pozytywna informacja, o pozyskanych 
kolejnych 8 016 986,87 zł. 

Drugi projekt pt.: „Budowa zbiornika dla 
retencji wód opadowych zlokalizowanego 
w rejonie Przy Torze – etap II oraz sieci 
kanalizacji deszczowej w ulicach Komara, 
Sidły, fragmencie ulicy Herberta i zbiornika 
dla retencji wód opadowych przy ulicy 
Jaśminowej w Pruszczu Gdańskim” składa 
się z dwóch inwestycji. 
1. Budowa II etapu zbiornika dla retencji 

wód opadowych zlokalizowanego w re-
jonie Przy Torze. Dzięki tej inwestycji 
zbiornik, który powstanie na terenie za 
sklepem Black Red White powiększy 
swoją objętość do 16 500 m3. 

2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej 
w ulicach Komara, Sidły, fragmencie 
ulicy Herberta i zbiornika dla retencji 
wód opadowych przy ulicy Jaśminowej.  
Druga inwestycja zrealizowana po dru-

giej stronie miasta pozwoli zabezpieczyć 
mieszkańców ul. Komara, Sidły, i sąsied-
nich ulic przed podtopieniami. Dzięki 
kanalizacji deszczowej oraz zbiornikowi 
retencyjnemu woda deszczowa będzie od-
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Rozmowa z Zastępcą Burmi-
strza ds. komunalnych Rado-
sławem Klaczkowskim.

Od 1 lipca 2021 r. pruszczanie będą 
płacić za odpady komunalne wyłącznie 
według metody „od powierzchni użyt-
kowej nieruchomości”. Zmianie ule-
gnie także wysokość miesięcznej opłaty  
za odpady komunalne. Wraz z tymi zmia-
nami uruchomiony został program pomo-
cowy dla mieszkańców miasta Pruszcz 
Gdański. O szczegółach rozmawiamy 
z Radosławem Klaczkowskim, Zastępcą 
Burmistrza ds. komunalnych.

- Panie burmistrzu, dlaczego wzra-
sta wysokość opłaty miesięcznej za 
gospodarowanie odpadami i z jakiego 
powodu zmienione zostały dotych-
czas obowiązujące zasady naliczania 
tych opłat?

- W marcu tego roku Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Gdańsku zakwestio-
nowała obowiązującą od 8 lat w naszym 
mieście metodę naliczania opłat od go-
spodarstw jedno i dwuosobowych za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, 
stwierdzając jednocześnie, że powinna 
obowiązywać tylko jedna metoda na-
liczania tej opłaty tj. „od powierzch-
ni nieruchomości”. W związku z tym 
zostaliśmy zobligowani do obliczenia 
nowej stawki. 

Należy przy tym podkreślić, że zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa 
gminne systemy gospodarki odpadami 
powinny być zbilansowane tak, aby nie 
zachodziła potrzeba ich dodatkowego 
zasilania z innych dochodów własnych. 
Dodatkowo w grudniu 2020 r. Zakład 
Utylizacji Spółka z o.o. (tzw. Szadół-
ki) przekazał nam informację, że od  
1 stycznia 2021 r. wzrosną ceny za przy-
jęcie odpadów komunalnych. W wyniku 
tego od 1 lipca 2021 r. stawka opłaty za 
odebranie odpadów z nieruchomości 
w mieście Pruszcz Gdański wyniesie 
miesięcznie 1,06 zł za 1 m2 powierzch-

ni lokalu mieszkalnego w części nie 
przekraczającej 100 m2 oraz 0,01 zł za  
1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego 
w części przekraczającej 100 m2. 

- Pruszczanie dość licznie korzystali 
z dotychczasowej metody naliczania 
opłaty za śmieci tj. od gospodarstwa 
domowego powiązanej ze zużyciem 
wody, czy w obecnej sytuacji te osoby 
mogą liczyć na pomoc płynącą z bu-
dżetu miasta?

- Zdajemy sobie sprawę, że podwyż-
ki wpływają niekorzystnie na domowe 
budżety, a w szczególności mają zna-
czenie dla osób o niższych dochodach. 
Dlatego w trosce o ochronę naszych 
mieszkańców, którzy do tej pory korzy-
stali z możliwości rozliczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
liczonej od ilości osób w gospodarstwie 
domowym, wprowadzamy od 1 lipca 
2021 r. „Gminny program osłonowy dla 
mieszkańców Gminy Miejskiej Pruszcz 
Gdański w zakresie zmniejszenia od-
płatności za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi w sposób se-
lektywny”.

- Kto będzie mógł skorzystać ze 
wsparcia w ramach tego programu? 

- Program dedykowany jest dla tych 
osób, które prowadzą jedno lub dwuoso-
bowe gospodarstwo domowe i łącznie 
spełniają wymienione w regulaminie 
programu kryteria tj. są właściciela-
mi nieruchomości położonej na tere-
nie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, 
zużycie wody w ich gospodarstwie nie 
przekracza 4 m3 miesięcznie na osobę, 
złożyli deklarację o wysokości opłaty za 

Zmiana w naliczaniu opłat za śmieci
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
wysokość dochodu w ich gospodarstwie 
domowym w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku nie przekracza 
kwoty 3505 zł (netto w gosp. jednooso-
bowym) lub kwoty 5280 zł (łącznie netto 
w gosp. dwuosobowym), nie otrzymują 
dodatku mieszkaniowego oraz, co rów-
nie ważne, uiszczają w terminie opła-
ty za gospodarowanie odpadami oraz 
zbierają odpady w sposób selektywny. 
Warto przy tym dodać, że osoby, które 
mieszkają w zabudowie jednorodzinnej 
i do tej pory rozliczały się od ilości osób 
w gospodarstwie domowym, zobowią-
zane są do złożenia nowej deklaracji  
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Natomiast za osoby mieszkające 
w zabudowie wielorodzinnej deklarację 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi składa zarządca lub administrator 
nieruchomości. 

- Co trzeba zrobić, aby skorzystać 
z tego programu?

- Aby skorzystać z programu osoba 
uprawniona musi złożyć do nas wniosek 
o przyznanie pomocy finansowej. Wzór 
wniosku wraz z zasadami przyznawania 
pomocy w ramach programu został prze-
kazany już do właścicieli nieruchomości 
oraz zarządców i administratorów. Wzór 
wniosku można także otrzymać u nas 
w urzędzie. W razie pytań lub wątpliwo-
ści zapraszam do kontaktu z pracownika-
mi Referatu Gospodarki Komunalnej pod 
nr tel. +48 58 775 99 88, +48 58 775 99 
31, +48 58 775 99 18 w pon. 9:00-17:00, 
wt.-pt. 7:30-15:30 lub na adres e-mail: 
smieci@pruszcz-gdanski.pl.

OSOBY MIESZKAJĄCE W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ

Gdzie i w jakim terminie należy złożyć wniosek oraz deklarację?
Deklarację oraz wniosek należy składać począwszy od 1.07.2021 r. w:
Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański
przy ul. Krótkiej 4 w pon. 9:00-17:00, wt.-pt. 7:30-15:30.

OSOBY MIESZKAJĄCE W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

Gdzie i w jakim terminie należy złożyć wniosek?
W okresie 1-30 lipca 2021 r., w pon., śr. 9:00-17:00, wt., czw., pt. 9:00-15:30
wnioski można składać w:
• Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Niemcewicza 1,
• Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia 5,
• Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Matejki 1,
• Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kasprowicza 16.
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Lato w mieście

Spędź czas wolny w bibliotece! 

W bibliotekach publicznych na terenie województwa pomor-
skiego działają Dyskusyjne Kluby Książki (DKK), a ich liczba 
powiększa się z roku na rok. Miłośnicy książek spotykają się już 
w 108 grupach, a wśród nich znajdują się też kluby pruszczańskie. 
DKK to wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódz-
kich. Ich celem jest zachęcenie bibliotekarzy do kreowania mody 
na czytanie, a adresatami są czytelnicy poszukujący miejsca, 
w którym można porozmawiać o książkach. W Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszczu Gdańskim działają 
aż trzy kluby: dla dorosłych, dzieci oraz młodzieży. Najdłużej, 
bo już od pierwszych inicjatyw podjętych na Pomorzu, czyli od  
2007 roku, działa grupa dla dorosłych. Oprócz ożywionych dys-
kusji dotyczących wspólnie przeczytanych książek klubowicze 
oraz wszyscy zainteresowani uczestnictwem mają możliwość sko-
rzystania z nieodpłatnych szkoleń oraz bezpośredniego spotkania 
ze swoim ulubionym pisarzem. Pruszczański klub dla dorosłych 
spotkał się, m.in. ze Stefanem Chwinem, Jerzym Sampem, Jackiem 
Dehnelem, Hanną Kowalewską, Marią Ulatowską. 

Jak zostać klubowiczem? Aby zostać członkiem Dyskusyjnego 
Klubu Książki, korzystać z klubowego księgozbioru, brać udział 
w spotkaniach i dyskusjach o książkach należy zgłosić się do 
opiekuna działającego w pruszczańskiej bibliotece. Moderatorami 
i siłą napędową klubów są: 
• dla dorosłych Anna Krawycińska (anna.krawycinska@biblio-

teka-pruszcz.pl), 

• dla dzieci i młodzieży Anita Kotwa-Kąkol (anita.kotwa-kakol@
biblioteka-pruszcz.pl) oraz Joanna Łabasiewicz (joanna.laba-
siewcz@biblioteka-pruszcz.pl). Można kontaktować się również 
telefonicznie pod numerem telefonu: +48 58 682 34 79. 
Spotkania nie mają ściśle określonej formy, są otwarte dla 

wszystkich i każdy jest mile widziany. Nie trzeba również znać 
się na literaturze, aby dyskutować o książce! Można po prostu 
świetnie się bawić, bo spotkania mają być też okazją do pozna-
wania nowych ludzi i autorów ulubionych książek.
Akcja Lato 2021

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdań-
skim zaprasza dzieci w wieku od 8 do 13 lat na zajęcia w ramach 
Akcji Lato. W tym roku w programie przewidziane są następu-
jące atrakcje:
16.08.2021 r., godz. 10:00-12:00 – Warsztaty fotograficzne
17.08.2021 r., godz. 10:00-12:00 – Warsztaty fotograficzne
18.08.2021 r., godz. 10:00-12:00 – Warsztaty fotograficzne  
połączone z wystawą i uroczystym zakończeniem
19.08.2021 r., godz. 10:00-12:00 – Planszówkomania –  
gry planszowe
20.08.2021 r., godz. 10:00-12:00 – Piknik czytelniczy: przed-
stawienie teatralne, konkursy, gry i zabawy, słodki poczęstunek

Ze względu na pandemię wirusa COVID-19 liczba miejsc jest 
ograniczona. Udział dzieci w organizowanej przez bibliotekę Akcji 
Lato będzie możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym zapisa-
niu dziecka oraz wypełnieniu zgód. Zgłaszać można się osobiście 
w godzinach pracy biblioteki, które znajdują się na stronie www.
biblioteka-pruszcz.pl/godziny-otwarcia, oraz telefonicznie pod 
numerem: +48 58 682 34 79.

Dyskusyjne Kluby Książki

Faktoria powraca!
Po prawie rocznej przerwie związanej z pandemią Covid-19 

Pruszcz Gdański budzi się do życia. W nadchodzące wakacje 
powróci cykl imprez plenerowych pod hasłem Faktoria Kultury. 
W pruszczańskim amfiteatrze w lipcowe i sierpniowe weekendy 
zagości ponownie muzyka i spektakle teatralne. Powrócą także 
przedstawienia dla najmłodszych. Wszystkie wydarzenia zostaną 
zorganizowane zgodnie z panującymi w danym momencie ob-
ostrzeniami sanitarnymi.

W piątkowe wieczory zaplanowaliśmy spotkania na Scenie 
Muzycznej. Wystąpią, m.in.: Grzegorz Turnau, Muniek Staszczyk, 
Ania Rusowicz, Krzysztof Zalewski, czy zespoły takie jak BIG 
CYC i Łydka Grubasa. Sobotnie wieczory jak zawsze dedykowa-
ne będą spektaklom Teatru Wybrzeże. Niedzielne popołudnia to 
czas dla najmłodszych tj. spektakle teatralne pod nazwą Lekcje 
Niegrzeczności. Ale to nie wszystko - pojawi się także kabareton! 
Cały harmonogram, pełną listę artystów, tytuły sobotnich spektakli 
i niedzielnych przedstawień dla dzieci można sprawdzić na stronie 
internetowej Faktorii Kultury: www.faktoria-kultury.pl.

Lato w Faktorii Handlowej zapowiada się równie ciekawie. 
12 czerwca 2021 r. ruszył cykl „Odkop historię”, gdzie dwunastu 
młodych śmiałków wzięło udział w warsztatach o tematyce histo-
ryczno-archeologicznej. Uczestnicy na własnej skórze doświadczyli, 
jak wyglądało życie w minionych epokach oraz mieli możliwość 

wcielenia się w rolę badacza przeszłości podczas pracy na stanowi-
sku archeologicznym! W ten sam weekend odbył się także „Piknik 
rodzinny w gockiej osadzie”. 

Kolejne atrakcje w Faktorii Handlowej przypadają na Noc Świę-
tojańską. Zaplanowano na ten dzień wyplatanie wianków, warsztaty 
runiczne, grę terenową, pochód sobótkowej nocy i ognisko. 

W każdy kolejny wakacyjny weekend Faktoria będzie miała 
do zaoferowania coś ciekawego. Na początku będą to warsztaty 
rzemieślnicze, tj. garncarstwo, łucznictwo, tkanie i farbowanie. 
W drugiej połowie lipca na Faktorię Handlową przybędą Ułani  
ze Szwadronu Kawalerii im. 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich. Zoba-
czymy prawdziwy konny oddział. Zaprezentowany zostanie pełny 
ekwipunek, umundurowanie oraz broń. Będzie można zobaczyć 
również bardziej nowoczesne środki lokomocji oraz wojskowy sprzęt. 

Na przełomie lipca i sierpnia tradycyjnie już odbędzie się 
Drop Zone III, czyli spotkanie grup rekonstrukcji historycznej 
Armii Brytyjskiej. Na początku sierpnia natomiast w odwiedziny  
do pruszczańskiej Faktorii Handlowej przyjadą zaprzyjaźnieni Goci 
z Masłomęcza. Przygotują oni obozowisko z namiotami i paleni-
skiem, zaprezentują dawne rzemiosła i kuchnię. Przedstawią także 
stroje i uzbrojenie plemion gockich wraz z pokazami walk. Kolejne 
weekendy sierpnia czeka nas spotkanie z zielarzem oraz turniej 
łuczniczy. W ostatni weekend wakacji na wszystkich chętnych, 
którzy razem z Faktorią będą chcieli pożegnać lato, przeprowadzone 
zostaną gra terenowa, strzelanie z łuku oraz rozmaite gry i zabawy 
na świeżym powietrzu.
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