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Polski Ład, rosnące podatki, niepokój 
na rynku nieruchomości. Mimo to 
kolejne udane inwestycje, między 

innymi dzięki środkom pozyskanym z Unii 
Europejskiej i kolejne plany, na obecny rok. 
O tym co wydarzyło się w 2021 roku i co 
nas czeka w obecnym, 2022 roku w Prusz-
czu Gdańskim, rozmawiamy z Burmistrzem 
Januszem Wróblem.

– Na budżet Pruszcza Gdańskiego 
w 2021 roku, złożyły się oprócz docho-
dów własnych, także środki z  Unii Eu-
ropejskiej. 

– W 2021 roku pozyskaliśmy kilkanaście 
milionów ze środków Unii Europejskiej. 
W naszym budżecie pojawiło się także kil-
kaset tysięcy z pieniędzy rządowych, które 
wydaliśmy na poprawę bezpieczeństwa. 
Pieniądze będą wydane m.in. na doświe-
tlenie przejść dla pieszych. Dostaliśmy też 
promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego 
na kwotę 4,6 miliona złotych na przebudowę 
ulic Sienkiewicza i Orzeszkowej. Chcieli-
byśmy więcej, ale pominięto nas, między 
innymi, w tak reklamowanych konkursach 
szczepionkowych. Można było mieć zaledwie 
30 proc. zaszczepionych mieszkańców, by 
dostać 1 milion złotych. W naszym mieście 
zaszczepiło się niemal 70 proc. Pruszczan. 
Jest to jeden z najwyższych wskaźników 

pamiętać o rosnących cenach paliwa, 
energii elektrycznej, gazu, kosztach pra-
cy. Przyzwyczailiśmy się do darmowej 
komunikacji miejskiej, faktorii kultury, 
darmowych szczepień seniorów. Komfort 
życia mieszkańców Pruszcza Gdańskiego 
nie może ulec pogorszeniu. Tymczasem 
polityka i sytuacja makroekonomiczna 
wpędza nas powoli w sytuację z początku 
lat 90., kiedy samorządy nie miały pie-
niędzy na oświetlenie czy sprzątanie ulic.  
To koszmarny scenariusz o którym nawet 
nie chcę myśleć.

– Porozmawiajmy jeszcze o ubiegło-
rocznych inwestycjach, których reali-
zacja, jak twierdzą inni samorządowcy, 
nie była łatwa. 

- Gwałtownie rosnące koszty inwestycji, 
braki w materiałach budowlanych, opóź-
nienia. To zjawiska, z którymi przyszło się 
nam mierzyć, zwłaszcza pod koniec roku. 
To samo dotyczyło projektów technicznych. 
Mimo to większość inwestycji udało się 
nam zrealizować. Te które pozostały, są 
już na końcowych etapach i powinny być 
finalizowane w pierwszym kwartale 2022 
roku. Było to możliwe, ponieważ większość 
przetargów udało się ogłosić i jednocześnie 
rozstrzygnąć w pierwszej połowie roku. 

w kraju, jesteśmy też  najlepiej „wyszcze-
pioną” gminą w powiecie gdańskim, a mimo 
tego nie otrzymamy nawet złotówki.

 – A co z Polskim Ładem?
– Nasz budżet z tytułu nowych podat-

ków będzie pomniejszony o ok. 11 mi- 
lionów złotych. Trzeba tu nadmienić, że 
strat nie wyrówna nawet jednorazowa 
subwencja rządowa. To oznacza dokład-
ne monitorowanie wydatków bieżących. 
Ciężko już bowiem o cięcia. Budżet mia-
sta to nie tylko inwestycje, ale rosnące 
koszty utrzymania infrastruktury, trzeba 

ZGŁOŚ SIĘ NA
www.pitwpruszczu.pl
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Miasto Pruszcz Gdański pomaga Ukrainie

Całe miasto pomaga od pierwszego 
dnia wojny Ukrainie. Mieszkańcy 
natychmiast zorganizowali zbiórki, 

wyjazdy na granicę a nawet na obszary ob-
jęte wojną z pomocą humanitarną. Rozpo-
częli także, wraz z miastem, przyjmowanie 
rodzin uchodźców z Ukrainy.

- Jestem pod głębokim wrażeniem postawy 
naszych mieszkańców – mówi Burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego, Janusz Wróbel. - Od 
pierwszego dnia wojny pomagamy także 
jako samorząd. Zorganizowaliśmy noclegi 
i posiłki dla kilkudziesięciu osób, w Centrum 
Kultury i Sportu znalazł swoje miejsce punkt 
zbiórek artykułów, potrzebnych na Ukrainie. 
Przy ul. Krótkiej 6 ruszył punkt informacyjny. 
Przekazaliśmy też pieniądze do Hrubieszowa 
– gminie, która wzięła na siebie pierwszy 
ciężar przyjęcia uchodźców.

Hofheim am Taunus miasto partnerskie Prusz-
cza Gdańskiego, także rozpoczęło akcję po-
mocy „SOS Ukraina”. Mieszkańcy naszego 
siostrzanego miasta wspierają Pruszcz Gdański 
środkami pieniężnymi, które przeznaczone 
zostaną na uchodźców. Kwota przekazana 
przez miasto Hofheim to 111 tys. zł (stan na 
dzień 24.03.2022 r.).

Pruszcz Gdański będzie z pewnością po-
magać tak długo jak to będzie konieczne.
Najważniejsze informacje, które warto upo-
wszechniać wśród ukraińskich przybyszów 
do naszego Miasta:

Miejski Punkt Konsultacyjny dla Uchodź-
ców z Ukrainy:

• czynny jest od poniedziałku do soboty w go-
dzinach 11:00 – 14:00,

• zlokalizowany jest przy ul. Krótkiej 6 
w Pruszczu Gdańskim.

Do punktu zapraszamy:

Osoby, które przekroczyły granicę polską 
w związku z konfliktem zbrojnym na Ukra-
inie po 24 lutym. Jeśli przyjęliście Państwo 
uchodźców zaprowadźcie ich do tego punktu.

W punkcie można uzyskać:
• informacje na temat opieki zdrowotnej, 

zasad podjęcia pracy, spraw związanych 
z możliwościami podjęcia nauki przez dzieci 
w wieku szkolnym,

• osobom, które mieszkają na terenie miasta 
Pruszcz Gdański wydana zostanie tymczaso-
wa karta mieszkańca, która uprawniać będzie 
do dalszej pomocy, w tym pomocy rzeczo-
wej tj. paczki żywnościowe oraz odzież.

Do punktu zabierzcie koniecznie:
• paszport lub inny dokument tożsamości,
• zaświadczenie o przekroczeniu granicy  

od 24 lutego 2022 r.,
• akty urodzenia dzieci, które podróżują 

z wami, 
• dokładny adres aktualnego pobytu.

Przy tej okazji informujemy, że komunikacja 
miejska dla osób z Ukrainy, które przekroczy-
ły granicę polską w dniu 24 lutego 2022 roku. 
lub później z ważnym dokumentem, który 
stwierdza ten fakt jest bezpłatna na terenie 
miasta Pruszcza Gdańskiego oraz Gdańska. 
Uwaga dotyczy ZTM Gdańsk!

Zachęcamy do śledzenia  
dedykowanej temu tematowi  

miejskiej strony  informacyjnej  
www.ua.pruszcz-gdanski.pl

Nie zwalniamy mimo kłopotów
dokończenie ze str. 3

Dzięki temu uniknęliśmy drastycznego wzro-
stu cen, który miał miejsce w drugiej połowie 
roku. W 2021 roku zakończyliśmy budowę 
węzłów integracyjnych, w ramach których 
przebudowaliśmy m.in. ulicę Skalskiego 
i zmodernizowaliśmy ze środków miasta  
ul. Spokojną wraz z miejscami postojowymi. 
Zbudowaliśmy chodnik na Modrzewskiego 
i przebudowaliśmy Plac Wolności. Przy uli-
cy Jaśminowej i w południowej części mia-
sta budujemy kolejne zbiorniki retencyjne. 
Bardzo istotne z punktu widzenia tożsamości 
i spójności urbanistycznej miasta było stwo-
rzenie w miejscu dawnego cmentarza katolic-
kiego przy Wita Stwosza, przestrzeni parkowej 
z pomnikiem upamiętniającym ofiary zbrodni 
katyńskiej. Przypomnę, że autorem projektu 

jest prof. Mariusz Białecki. Jest ono nie tylko 
urokliwe, ale też pobudza do refleksji i dosko-
nale wpisuje się w krajobraz naszego miasta. 
Ważną inwestycją zrealizowaną w 2021 roku 
przy wsparciu kwotą 2 mln z budżetu miasta, 
była budowa  budynku mieszkalnego TBS wraz 
z ulicą dojazdową. W budynku tym znalazły 
się także lokale komunalne.

Aby ograniczyć koszty energii, zamon-
towaliśmy ogniwa fotowoltaiczne na bu-
dynkach: Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Centrum Kultury i Sportu, 
Urzędu Miasta, przedszkola przy ulicy Nie-
podległości, oddziałów przedszkolnych przy 
ul. Kochanowskiego, ul. Żwirki i Wigury, 
ul. Tysiąclecia i ul. Obrońców Westerplatte, 
Zespołu Szkół nr 1, Szkół Podstawowych  
nr 1, nr2, nr 3 i nr 4 oraz na budynkach 
obu krytych pływalni.

Trwają prace przy rozbudowie Powiato-
wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i prze-
budowie Domu Młynarza. Obie inwestycje 
będą zakończone w tym roku. Do końca 
czerwca zakończymy też budowę terenu 
rekreacyjnego na Osiedlu Bursztynowym.

– Najważniejsza inwestycja 
w 2022 roku?

– To z pewnością  ulica Strzeleckiego na 
Osiedlu Bursztynowym. W tym roku chcie-
libyśmy rozstrzygnąć przetarg i rozpocząć 
budowę. Będzie to największa inwestycja od 
czasu budowy obwodnicy Pruszcza Gdań-
skiego.

– Dziękuję za rozmowę.
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W Pruszczu Gdańskim od roku dzia-
ła Fundacja Dom Hospicyjny 
w Pruszczu Gdańskim. Insty-

tucja zapewnia darmową domową opiekę 
pacjentom z całego powiatu, którzy czekają 
w kolejce do hospicjum stacjonarnego. 
Pruszczanie chętnie wspierają fundację 
i przyznają, że to bardzo potrzebna na tym 
terenie inicjatywa. 

 - Powstanie naszej fundacji to odpo-
wiedź na potrzeby pacjentów i ich rodzin 
- mówi Katarzyna Kałduńska, prezes Fun-
dacji Dom Hospicyjny w Pruszczu Gdań-
skim. - Jestem pielęgniarką paliatywną. 
Kiedy tylko zamieszkałam w Kłodawie 
i w okolicy rozeszła się o tym wieść, mój 
telefon się rozdzwonił. Jak się szybko oka-
zało, mamy tu mnóstwo pacjentów potrze-
bujących opieki w ostatnich dniach życia. 
Wsparcia potrzebują także ich rodziny. 

 Fundacja dopiero ubiega się o kontrakt 
od Narodowego Funduszu Zdrowia, dla-
tego w tym momencie pomoc pacjentom 
świadczona jest pro bono. Fundacja działa 
m.in. dzięki ogromnej pomocy samorządu 
i mieszkańców, którzy od samego początku 

Domowa opieka hospicyjna w Pruszczu Gdańskim  
Bartosz Gondek

angażują się w zbiórki na rzecz pacjentów. 
Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański użyczył 
fundacji pomieszczenie na hali targowej, 
gdzie stworzono siedzibę. Za uzbierane 
środki od mieszkańców zakupiono już nie-
zbędny sprzęt, który jest pomocny podczas 
odwiedzin pacjentów w terenie. Pod koniec 
roku fundację spotkała też ogromna niespo-
dzianka. Firma Leasing Polski przekazała 
hospicjum samochód. 

 - To coś niesamowitego, ile dobra 
spływa ze strony lokalnych władz, a także 
pruszczan i mieszkańców powiatu - dodaje 

Katarzyna Kałduńska. - Dary czy pomoc 
rzeczowa to nie wszystko. Są też ciepłe 
słowa, a także aprobata dla naszych działań. 
Ale trudno się dziwić - hospicja stacjonarne 
robią co mogą, jednak nie są w stanie doje-
chać i zapewnić opieki pacjentom z naszego 
powiatu. 

Środki na rzecz hospicjum zbierano także 
tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 
podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego na 
terenie Faktorii. Przez dwa dni na stoisku 
Fundacji można było tu wziąć udział w lo-
terii fantowej. Fanty na loterię przekazały 
hospicjum lokalne firmy, instytucje czy 
osoby prywatne. Mieszkańcy ustawiali się 
po losy w kolejkach. Dzięki ich zaangażo-
waniu udało się zebrać prawie 4 tys. zł. 

 - Dziękujemy wszystkim za zaanga-
żowanie i wsparcie. Mam nadzieję, że to 
dopiero początek i że niedługo spełni się 
także nasze marzenie o hospicjum stacjo-
narnym. Wiemy jak bardzo taka placówka 
jest potrzebna i jak ważne dla mieszkań-
ców powiatu będzie powstanie jej na tym 
terenie. Trzymajcie kciuki, a na pewno nie 
pozostaniemy dłużni! - dodaje Katarzy-
na Kałduńska.

Rok dużych i ważnych inwestycji

Mimo coraz trudniejszej sytuacji 
gospodarczej i coraz większym 
obciążeniom, nakładanym cen-

tralnie na samorządy, Miasto Pruszcz Gdań-
ski zamierza zrealizować w tym roku niemal 
100 inwestycji, wśród nich strategiczne 
z punktu widzenia rozwoju miasta. Poznaj-
my niektóre z nich.

Adaptacja na cel publiczny budynku 
przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz z oto-
czeniem. Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 
71 zostanie przebudowany i dostosowany 
na potrzeby placówki terapeutyczno-opie-
kuńczej dla osób z niepełnosprawno-
ścią w Pruszczu Gdańskim. W obiekcie 
przewiduje się prowadzenie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy 
Dom Samopomocy. Inwestycja zostanie 
zakończona w 2023 r.

Projekt układu drogowego łączącego 
ul. Skalskiego z układem drogowym 
w Cieplewie. Celem inwestycji jest zwięk-
szenie przepustowości ruchu kołowego 
w mieście. W ramach inwestycji zostanie 
wybudowana droga i ciąg pieszo-rowero-
wy o długości 900 metrów. W tym roku 
nastąpi rozpoczęcie budowy, natomiast 

planowane zakończenie szacuje się na 
wiosnę 2023 roku.  

Tereny rekreacyjne Osiedle Bursz-
tynowe. W zakres zadania wchodzi bu-
dowa terenu rekreacyjnego z boiskiem 
wielofunkcyjnym, placami zabaw, ciągami 
pieszymi, ścieżkami rowerowymi, do-
jazdami i miejscami postojowymi wraz 
z oświetleniem terenu, przyłączem wody 
i odprowadzeniem wód opadowych przy 
ul. Rogozińskiego w Pruszczu Gdańskim. 
Planowany termin realizacji: koniec czerw-
ca.

Rozbudowa budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia. W ra-
mach zadania dobudowana zostanie sala 
gimnastyczna i trzy nowe sale dydaktycz-
ne. Zakończenie inwestycji planowane jest 
latem 2023 r.

Zagospodarowanie terenu SP nr 
1 przy ul. Westerplatte. Przebudowa 
układu drogowego na terenie szkoły wraz 
z przebudową ogrodzenia, rozwiązaniem 
kolizji istniejącego przyłącza elektroener-
getycznego, przebudowa przyłącza tele-
technicznego. W zakres zadania wchodzi 
zagospodarowanie zieleni wraz z małą 
architekturą, montażem półpodziemnych 

zbiorników do selektywnej zbiórki od-
padów.

Budowa chodnika na ul. Obrońców 
Pokoju. Budowa ok. 220 mb na odcinku 
od ul. Cichej do cmentarza. Zawarto 
umowę z wykonawcą. Planowany termin 
realizacji: czerwiec.

Budowa kolumbarium na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Spokojnej. Projekt 
zakłada połączenie dwóch funkcji: ogro-
dzenia od strony ul. Spokojnej i kolum-
barium od strony cmentarza. Koncepcja 
zakłada 288 nisz urnowych.

Budowa skateparku na terenie Cen-
trum Kultury i Sportu. W ramach zada-
nia przewiduje się wykonanie skateparku 
w formie żelbetowej płyty z wyprofilo-
wanymi przeszkodami przystosowanymi 
do jazdy na rolkach, deskorolkach, hulaj-
nogach oraz rowerach bmx. Pojawią się 
także elementy uzupełniające tj. poręcze 
i murki. Dodatkowo wymienione zostanie 
oświetlenie i wykonany parking z miejsca-
mi postojowymi dla rowerów i pojazdów.

 dokończenie na str. 4
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Rok dużych i ważnych inwestycji

Kolejna dotacja 
dla Pruszcza Gdańskiego 
Adam Moczulski

Drugim projektem realizowanym przez Miasto Pruszcz Gdań-
ski jest zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin,  
w których przodkowie pracowali w Państwowym Gospo-

darstwie Rolnym. Po akcji informacyjnej zebrano zapotrzebowanie 
dla 86 uczniów  mieszkających w Pruszczu Gdańskim.                   

Wsparcie dla uczniów z rodzin pegeerowskich

100 000 zł refundacji za za-
kup sprzętu komputerowego do 
zdalnej obsługi mieszkańców

Gmina Miejska Pruszcz Gdań-
ski w okresie od lutego 2020 r. 
poniosła szereg wydatków zwią-
zanych z dostosowaniem pracy 
i obsługi interesantów Urzędu 
Miasta w Pruszczu Gdańskim 
do warunków pandemicznych. 
Inwestowano w sprzęt wyko-
rzystywany do pracy zdalnej, do 
e-usług dla mieszkańców oraz 
ochrony cyberbezpieczeństwa. 
Wdrożono nowe środki komu-
nikacji z mieszkańcami np. mul-
timedialny punkt informacyjny 
ustawiony na skrzyżowaniu ulic 
Grunwaldzkiej i Chopina. Łącz-
ne nakłady finansowe miasta na 

nowy sprzęt wykorzystywany 
do pracy zdalnej, do e-usług dla 
mieszkańców oraz ochrony cy-
berbezpieczeństwa w Pruszczu 
Gdańskim w okresie od lutego 
2020 do października 2021 wy-
niosły ponad 300 000 zł.

- W związku z tak dużymi na-
kładami finansowymi, zdecydo-
waliśmy się na złożenie wniosku 
do Programu „Cyfrowa Gmina” 
o zwrot wydatków za zakupiony 
już sprzęt i usługi. Dzięki temu 
zainwestowane pieniądze wró-
cą w części do budżetu miasta. 
100 000 zł jakie pozyskaliśmy 
to maksymalna kwota o jaką 
mogliśmy zawnioskować – wy-
jaśnia Janusz Wróbel Burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego.

Laboratoria Przyszłości to rządowy program, którego celem 
jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych 
wśród uczniów. Zakłada on doposażenie szkół podstawo-

wych i ogólnokształcących szkół artystycznych w nowoczesne 
narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu 
i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych , a także samo-
dzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk położony jest tu 
na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM 
(nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka).

Pozyskano dofinansowanie 
dla pruszczańskich szkół 
Magdalena Klimczak-Piesik

W ramach programu Gmina Miejska Pruszcz Gdański  otrzy-
mała dofinansowanie w łącznej kwocie 1 025 700,00 zł, z czego:

- Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii  Konopnickiej w Pruszczu 
Gdańskim przyznano wsparcie w kwocie 195 300,00 zł,

- Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu 
Gdańskim przyznano wsparcie w kwocie  279 600,00 zł,

- Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim 
przyznano wsparcie w kwocie 216 600,00 zł,

- Szkole Podstawowej Nr 4 im. I.J. Paderewskiego w Pruszczu 
Gdańskim przyznano wsparcie w kwocie 334 200,00 zł.

Więcej informacji: 
https://www.gov.pl/web/laboratoria

Zagospodarowanie parku Rycerza Ste-
fana. Gmina posiada projekt architekta krajo-
brazu, który zakłada stałe elementy wykonane 
z cisów oraz części zmienne w zależności 
od pory roku. W zależności od sezonu na 
skwerze pojawią się takie kwiaty jak jaskry, 
kosmosy, niezapominajki, trawy ozdobne 
czy chryzantemy.

Przebudowa ul. Różanej. Ogłoszono 
przetarg na realizację zadania. Zakres robót 
obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, 
zjazdów z betonowej kostki, budowę oświe-
tlenia drogowego, kanału technologicznego 
oraz wykonanie oznakowania pionowego 
i zieleni przydrożnej.

Przebudowa ul. Przy Torze. Zadanie 
przewiduje usunięcie znajdujących się płyt 
drogowych i budowę układu drogowego, 
chodników, przebudowę istniejących miejsc 

postojowych. Planowane jest urządzenie placu 
zabaw na nawierzchni bezpiecznej, dodatko-
wo zamontowany zostanie półpodziemny 
śmietnik do segregacji odpadów. 

Budowa wyniesionego przejścia dla 
pieszych przez ul. Mickiewicza w okolicy 
ul. Kossaka. Mając na celu poprawę bezpie-
czeństwa pieszych, zamontowane zostanie 
także urządzenie do pomiaru prędkości oraz 
oświetlenie. Prace rozpoczęto z początkiem 
marca i potrwają do końca miesiąca.

Przebudowa budynku Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. 
Wojska Polskiego 34 wraz z zagospoda-
rowaniem otoczenia. Trwa przygotowanie 
dokumentacji na ogłoszenie przetargu na 
ukończenie inwestycji. 

Modernizacja placów zabaw przy 
oddziałach przedszkolnych przy ul. Ty-

siąclecia, ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Ko-
chanowskiego. W oddziale przedszkolnym 
SP nr 2 wykonana zostanie nawierzchnia 
bezpieczna pod dwoma zestawami zaba-
wowymi. Na placu zabaw przy ul. Żwirki 
i Wigury zaplanowano m.in. zakup zestawu 
ze ściankami, bujaka, aktywnego i manipu-
lacyjnego domku, wieży ze zjeżdżalniami, 
lokomotywy. Natomiast plac dla dzieci przy 
ul. Kochanowskiego zostanie wzbogacony 
o takie urządzenia jak: zjazd linowy, huśtawka 
wagowa, domek przystań z piaskownicą, 
tablica do rysowania. 

Miasto dofinansuje także, inwestycję prze-
budowy drogi powiatowej ul. Gałczyńskiego 
– etap II, realizowaną przez powiat gdański. 
Etap II polegać będzie na przebudowie od-
cinka od skrzyżowania ul. Korzeniowskiego 
do skrzyżowania ul. Czarnieckiego. 

Refundacja kosztów poniesionych na zakup sprzętu infor-
matycznego do zdalnej obsługi mieszkańców.

Na podstawie zebranych danych Miasto Pruszcz Gdański 
zawnioskowało do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o zakup 
sprzętu o wartości 217 600,00 zł.
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4 655 000 zł  dotacji z Polskiego Ładu dla Pruszcza Gdańskiego
Adam Moczulski

Gmina Miejska Pruszcz Gdański otrzymała dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. Z przyznanych środków przebudowana 

zostanie ulica Elizy Orzeszkowej i Sienkiewicza oraz przebudowane 
zostanie skrzyżowanie ulicy Kasprowicza z ulicami Beniowskiego 
i Sienkiewicza.

Zakres prac obejmuje:
• ul. Elizy Orzeszkowej - przebudowa jezdni, chodnika, oświetlenia 

LED i kanalizacji deszczowej.
• ul. Henryka Sienkiewicza - przebudowa jezdni, chodnika, sieci 

kanalizacji deszczowej i oświetlenia LED.
• skrzyżowanie - przebudowa skrzyżowania ulicy Kasprowicza z ulicą 

Beniowskiego i Sienkiewicza w zakresie wyniesienia skrzyżowania 
i doświetlenia dwóch przejść dla pieszych.

Dofinansowanie w kwocie: 4 655 000 zł stanowi 95% wartości 
całej inwestycji.

Skrzyżowanie ulicy Sienkiewicza z ulicą Kopernika zostanie 
przebudowane, ponieważ w obecnym kształcie generuje zagrożenie 
w ruchu drogowym i pieszym. Największe problemy na które zwra-
cają uwagę mieszkańcy to trudny wyjazd z ul. Sienkiewicza oraz 
słaba widoczność. Przebudowa  ulicy Orzeszkowej i Sienkiewicza 
obejmować będzie też zmianę stałej organizacji ruchu niniejszych ulic. 

Skrzyżowanie ulicy Kasprowicza z ulicą Beniowskiego i Sienkie-
wicza zostanie wyniesione, a dwa przejścia dla pieszych zostaną 
doświetlone.                                                           (fot. A. Moczulski)

Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego 
z kierunkiem od ul. Kopernika poprzez odcinek ul. Sienkiewicza  
i ul. Orzeszkową do ronda. 

Inwentaryzacja źródeł ciepła. 
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe
Marta Rauchfleisch

W celu zinwentaryzowania źródeł ciepła, również w naszym mieście, od 1 lipca 2021 r. istnieje obowiązek złożenia deklaracji 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Właściciel lub zarządca 
budynku istniejącego ma czas do lipca 2022 roku na złożenie takiej deklaracji. W przypadku budynków nowobudowanych, 

oddanych do użytku po 1 lipca, w których zostało uruchomione źródło ciepła termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni. 

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie zone.gunb.
gov.pl lub w formie papierowej, wysyłając lub składając formularz 
w siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański przy ul. Krótkiej 4. 

Za brak zgłoszenia budynku do CEEB lub przekroczenie dopusz-
czalnego terminu zgłoszenia będą groziły kary grzywny. 

2032 rok tuż, tuż! Co z tym azbestem?
Anna Mrówka

Od 2009 roku miasto dofinansowuje i realizuje usuwanie 
azbestu z pruszczańskich nieruchomości oraz z działek 
ogrodniczych. Realizacja tego zadania przez 13 lat po-

zwoliła na pozbycie się z przestrzeni miejskiej, w przeliczeniu, 
16 782,13 m2 pokryć dachowych wykonanych z tego niebez-
piecznego materiału.

Koszty wieloletniej operacji to około 226 tysięcy zł. Połowę tej 
kwoty pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie bezzwrotnej dotacji. Środki 
z budżetu miasta umożliwiły wymianę głównie pokryć dachowych 
u 185 wnioskodawców.

Dlaczego azbest jest taki szkodliwy dla zdrowia?
Udowodnione w latach 80 ub. wieku, działanie rakotwórcze dla 

człowieka, stanowi ogromne zagrożenie w środowisku. Szkodliwość 
azbestu nie wynika z jego składu chemicznego. Przyczyna tkwi 

w jego włóknistej strukturze. Okazuje się, że włókna azbestu są 
najcieńszymi włóknami występującymi w przyrodzie, są praktycznie 
niezniszczalne, a ich kumulowanie się w płucach powoduje zwykle 
po kilkunastu latach pojawienie się chorób azbestozależnych: pylicy 
azbestowej (azbestozy), czy raka płuc. Włókna azbestu przedostają 
się do powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów, ale 
również w wyniku działalności człowieka, np. poprzez niewłaściwe 
składowanie odpadów azbestowych na tzw. dzikich wysypiskach. To 
sprawia, że bardzo ważnym jest, abyśmy nie narażali siebie i innych 
na działanie azbestu. Do całkowitego usunięcia azbestu z Polski po-
zostało już bardzo niewiele czasu. Musimy to zrobić do roku 2032. 
To tylko dziesięć lat. Jak w takim razie skorzystać z pomocy w jego 
właściwym pozbyciu się z otoczenia?

Należy zwrócić się do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdański. Pod numerem telefonu 58-775-99-31 pra-
cownik referatu udzieli wszelkich niezbędnych informacji na ten temat.
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Roman Ciesielski – laureat nagrody Burmistrza Pruszcza Gdańskiego 2021 
Marek Kozłow

Nagroda Kulturalna Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, po-
wędrowała w ręce Romana Ciesielskiego. 

Pruszczanin, poza krótkim okresem stu-
diów, związany z miastem, swoje zaintereso-
wania literaturą, ale także grafiką przejawiał 
już w czasie liceum. Pełnił stanowisko kie-
rownika prężnie działającego klubu „M-6”, 
miejscem koncertów, takich wykonawców, 
jak: Krzysztof Klenczon, czy bluesowego 
zespołu „Cytrus”. W ciągu tygodnia odbywały 
się tam spotkania autorskie, koncerty mło-
dych muzyków. Osobny obszar w działalności 
kulturalnej Romana Ciesielskiego stanowi 
jego własna twórczość literacka i poetycka. 
Roman Ciesielski zadebiutował na łamach 
miesięcznika pracy twórczej „Radar”. Po-

tem publikował w „Dzienniku Bałtyckim” 
i „Głosie Wybrzeża”. Pracował także w sa-
morządzie na stanowisku zastępcy burmi-
strza. Wydał dotąd 10 tomików poetyckich, 
zawierających także własne grafiki i rysunki. 
Jako poeta został laureatem kilku ogólno-
polskich konkursów poetyckich m.in. XXI 
Ogólnopolskiego Konkursu im. Stanisława 
Grochowiaka. W 1991 roku powołał do ży-
cia lokalną telewizję „Sotel”, która działa-
ła do roku 2005. Na przełomie tysiąclecia 
stał się współzałożycielem Stowarzyszenia 
Miłośników Pruszcza i Okolicznych Gmin. 
W ramach stowarzyszenia pełnił społeczną 

funkcję redaktora naczelnego kwartalnika 
„Wieści”. Teraz realizuje nowy projekt, jakim 
jest wychodzący od 2017 r. Kwartalnik Hi-
storyczno-Artystyczny „Neony Tożsamość”.

Podatek od posiadania psa – zniesiony!

Rada Miasta Pruszcz Gdański 
uchwaliła odstąpienie Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański z po-

bierania opłat za posiadanie naszych 
czworonożnych przyjaciół. 

Intencją jest wsparcie naszych miesz-
kańców i odciążenie ich w trudnych 
czasach pandemii z tego obowiązku. 
Osoby, które uiściły już opłatę w tym 
roku, otrzymają jej zwrot.

Czyste powietrze – w 2024 koniec kopciuchów w Pruszczu Gdańskim

Za dwa lata znikną dotacje na likwidację pieca węglowego. 
Nic dziwnego, że wymieniamy je coraz częściej. W 2021 
roku na terenie Miasta Pruszcz Gdański wymieniono 68 

pieców węglowych. W większości zastąpiono je kotłami gazowy-
mi. Zdecydowano się też na montaż pomp ciepła, elektrycznych 
urządzeń grzewczych i instalacji fotowoltaicznych. 

Marta Rauchfleisch

Przypominamy, że od 2022 roku ulega zmniejszeniu wysokość 
dofinansowania w zależności od zainstalowanego źródła ciepła. Tabela 
przedstawia maksymalną wysokość dofinansowania obowiązującą 
w roku bieżącym i roku 2023.

Od 2024 roku nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania ze 
środków budżetu miasta na likwidację pieca węglowego. Związane 
jest to z wejściem w życie uchwały antysmogowej, która obowiązuje 
na terenie województwa pomorskiego. Zgodnie z uchwałą nr 309/

Rodzaj zainstalowanego źródła ciepła 2022 rok 2023 rok

Kotły gazowe, na olej opałowy 5000 zł 4000 zł
Pompa ciepła 8000 zł 6000 zł
Ogrzewanie elektryczne 8000 zł 6000 zł
Kolektory słoneczne  6000 zł 4000 zł
Ogniwa fotowoltaiczne  8000 zł 6000 zł

XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 
2020 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa 
pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń 
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw „kopciuchy” czyli piece węglowe klasy 1 i 2, muszą 
zniknąć z miast najpóźniej do września 2024 r. Do września 2026 
r. trzeba się będzie pozbyć pieców klasy 3 i 4, a do 2035 r. pieców 
najwyższej 5 klasy. 

Przypomnijmy, że dodatkowym wsparciem finansowym dla miesz-
kańców jest Program Czyste Powietrze, w ramach którego można 
uzyskać dofinansowanie nie tylko na wymianę pieca węglowego, ale 
także na przeprowadzenie pozostałych prac termomodernizacyjnych 
budynku jednorodzinnego.

W ramach porozumienia Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku, w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Pruszcz Gdański (ul. Krótka 4) został utworzony punkt konsultacyj-
no-informacyjny. Przeszkoleni pracownicy Urzędu Miasta Pruszcz 
Gdański udzielają informacji o Programie, a także na miejscu pomagają 
w złożeniu wniosku o dofinansowanie. 

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w Referacie Gospodarki 
Komunalnej przy ul. Krótkiej 4. Na konsultacje należy się umówić 
dzwoniąc pod nr tel. 58 775 99 31.
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Trwa budowa zbiorników retencyjnych 
Adam Moczulski

W 2021 r. w Pruszczu Gdańskim 
rozpoczęliśmy realizację dwóch 
istotnych projektów z punktu 

widzenia ochrony przeciwpowodziowej. 
Zapraszamy do przeczytania relacji z po-
stępu prac tych inwestycji. 

Zbudowana kanalizacja deszczowa 
w rejonie Przy Torze
W 2021 roku w projekcie „Budowa sieci 

kanalizacji deszczowej i zbiornika dla retencji 
wód opadowych w Pruszczu Gdańskim rejon 
Przy Torze – etap I” zbudowano praktycznie 
całość sieci kanalizacji deszczowej, przepusty 
i rów melioracyjny. W 2022 roku zgodnie 
z harmonogramem wykonawca robót przy-
stąpi do budowy podziemnego zbiornika 
retencyjnego. 

- Budowa tego zbiornika to podstawa 
do uzbrojenia terenu pod przyszłe inwesty-
cje jakie zostaną zrealizowane w ramach 
Bałtyckiej Strefy Inwestycyjnej III – wy-
jaśnia Janusz Wróbel Burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego. - Jest to teren położony blisko 
drogi krajowej oraz wjazdu na Obwodnicę 
Trójmiasta dlatego spodziewam się, że szyb-
ko zostanie doceniony przez inwestorów. 
Mieszkańcy dzięki tej inwestycji będą nie 
tylko lepiej chronieni przed zagrożeniami 
powodziowymi i poddopieniami, ale również 
zyskają nowe miejsca pracy, które powstaną 
na tym terenie. 

Zakończenie prac nad Miejskim 
Planem Adaptacji do Zmian Klimatu
Projekt „Budowa sieci kanalizacji deszczo-

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Przy Torze.               (fot. Adam Moczulski)

Sieć kanalizacji deszczowej na ulicy Władysława Komara.                (fot. Adam Moczulski)

wej i zbiornika dla retencji wód opadowych 
w Pruszczu Gdańskim rejon Przy Torze – etap 
I” ma na celu nie tylko budowę kanalizacji 
deszczowej oraz zbiornika retencyjnego.  
Zakończono prace związane z opracowaniem 
dokumentu pt. „Miejski Plan Adaptacji do 
zmian klimatu dla miasta Pruszcz Gdański 
do 2030”. Jest to dokument planistyczny, 
który zawiera diagnozę oraz działania, które 
będą miały wpływ na dalszy rozwój naszego 
miasta z uwzględnieniem poprawy bezpie-
czeństwa, ochrony zdrowia i polepszania 
komfortu życia wszystkich mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego. 

Kanalizacja deszczowa w ulicach Komara, 
Sidły, fragmencie ulicy Herberta 

Równolegle z pracami w rejonie Przy 
Torze trwają roboty przy budowie kanalizacji 
deszczowej po drugiej stronie miasta, czyli 
w rejonie ulic: Sidły, Komara oraz fragmencie 
ulicy Herberta. Prace są realizowane w ra-
mach projektu 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 Jaśmi-
nowej w Pruszczu Gdańskim”. Inwestycja 
ta pozwoli zabezpieczyć mieszkańców ul. 
Komara, Sidły, fragmentu ul. Herberta przed 
podtopieniami. Dzięki kanalizacji deszczowej 
oraz zbiornikowi retencyjnemu woda desz-
czowa będzie zagospodarowana i nie będzie 
zalegać na drodze lub prywatnych posesjach. 

W roku 2022 zaplanowana jest realizacja 
drugiej części tego projektu, czyli budowy II 
etapu zbiornika w rejonie Przy Torze. 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej
Na realizację wyżej opisanych projektów 

Gmina Miejska Pruszcz Gdański pozyskała 
ponad 16 milionów złotych dofinansowania 
z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
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40. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO
Bartosz Gondek

1 grudnia 1981 r. to ważna i bolesna 
data, także dla wielu mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego.

Wprowadzenie stanu wojennego w PRL 
zdestabilizowało życie wielu rodzinom, 
w których zaledwie rok wcześniej zaświeciła 
nadzieja na wolność i normalność. 

Z inicjatywy Przewodniczącej Rady Mia-
sta Małgorzaty Czarneckiej-Szafrańskiej oraz 
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Janusza 
Wróbla odbyła się żywa lekcja historii oraz 
happening poświęcony tamtym wydarze-
niom. Na ulicach miasta pojawił się patrol 
wojska i ZOMO wraz z milicyjnym gazikiem. 
Milicjanci rozdawali przechodniom obwiesz-
czenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. 
Młodzież z ZSO nr 1 zobaczyła w Kinie na 
Bursztynowym Szlaku film pt.: „Ostatni 
prom”, opowiadający o dramatycznych lo-
sach Polaków opuszczających PRL w mo-

mencie wybuchu stanu wojennego. Otrzymali 
od Przewodniczącej Rady Miasta oryginalne 
oporniki – symbol sprzeciwu polityki władz 
PRL i pod sztandarem Solidarności udali 
się do Domu Wiedemanna, gdzie niespo-
dziewanie czekał na nich patrol ZOMO, 

który wręczał uczniom „nakaz zatrzymania 
i doprowadzenia”. Po wejściu do sali, ucznio-
wie wysłuchali wykładu pruszczańskiego 
opozycjonisty, jednej z kluczowych postaci 
strajku cukrowników w 1980 roku. - Pana 
Krzysztofa Mikołajczyka.

Pruszczański TBS

Nowy rok to czas podsumowań – tak-
że w pruszczańskim TBS-e, który 
zaliczył kolejny udany rok. 

- W roku 2021 zakończyliśmy budowę 
nowego budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego położonego przy ul. Aliny w Pruszczu 
Gdańskim – mówi Prezes TBS, Andrzej Szy-
mański. - W budynku znajdują się 24 lokale 
mieszkalne. 7 lokali wynajmują osoby, które 
uczestniczyły finansowo w budowie budynku 
tzw. partycypanci. 17 lokali zostało wynaję-
tych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański 
i podnajętych osobom z list oczekujących na 
lokale mieszkalne z zasobu komunalnego. 
Przy realizacji inwestycji gmina i spółka 
podpisały umowę dotyczącą finansowania 
i zasiedlania lokali mieszkalnych w zaso-
bach TBS-u. Umowa pozwoliła gminie na 
podwyższenie kapitału zakładowego spółki 

środkami finansowymi, które przeznaczono 
na dofinansowanie budowy. Gmina otrzyma-
ła również, w ramach zawartej z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego umowy, zwrot 45 

% kwoty przeznaczonej na podwyższenie 
kapitału zakładowego spółki w związku 
z finansowym wsparciem w tworzeniu lokali 
mieszkalnych na wynajem.

3

Bartosz Gondek
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Współpraca Miasta i Uniwersytetu Gdańskiego

Miasto Pruszcz Gdański sformalizowało wieloletnią współpracę z Uniwersytetem 
Gdańskim, której wyrazem było podpisanie porozumienia przez Burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego Janusza Wróbla z dr hab. Arkadiuszem Janickim prof. 

Uczelni – Dziekanem Wydziału Historycznego.

W ramach umowy, strony zobowiązały się 
do wspólnego organizowania konferencji na-
ukowych, udziału pracowników naukowych 

i doktorantów w wykładach i warsztatach 
popularyzujących naukę, organizowanych 
w ramach konferencji i wykładów otwartych 

oraz promowanie wspólnych działań.
Pierwsze efekty oficjalnej współpracy 

miały miejsce 11 marca, gdzie dr Aleksandra 
Girsztowt zaprezentowała w Domu Wiede-
manna wykład pt.: Jopkowe, marcowe, sto-
łowe: o piwie w średniowiecznych miastach.

Miasto przyjazne owadom 
Marta Rauchfleisch

Przy ulicy Wyczółkowskiego w Prusz-
czu Gdańskim powstał park kie-
szonkowy, zrealizowany z budżetu 

obywatelskiego. Mamy też kolejne hotele 
dla owadów.

Na nowy park składa się z 12 drzew, czyli 
klonów zwyczajnych, a także 4 ławki, ko-
sze na śmieci i ścieżki spacerowe. Kolejny 
park kieszonkowy powstanie wiosną przy 
ul. Wita Stwosza.

Z tego samego zadania w 2021 roku 
założyliśmy nowe kwietne łąki (przy ul. 
Grunwaldzkiej, Emilii Plater i ul. Grota Ro-
weckiego). Teraz, uzupełniliśmy je  „ho-
telami” dla owadów pożytecznych. Są to 
konstrukcje wykonane z drewna sosnowego, 
zawierające segmenty wyposażone w nawier-
cone pod kątem kawałki drewna liściastego, 
trzcinę, bambus, rdest, siano, słomę, a nawet 

elementy cegieł. Wszystko to zapewnić ma 
odpowiednie siedlisko dla grupy owadów 
pożytecznych, do których zaliczamy m.in. 
pszczoły samotnice, skorki, trzmiele, motyle 
czy biedronki. 

Takich hoteli na terenie Pruszcza Gdań-
skiego znajdziemy aż 11! 3 największe 
konstrukcje znajdują się w Parku z Gruszą 
przy ul. Grunwaldzkiej, w Parku przy ul. 
Dworcowej  oraz w Parku Krainy Polo-
dowcowej. Dwie sztuki zlokalizowano przy 
łąkach kwietnych na ul. Emilii Plater i ul. 

Grota Roweckiego. Pozostałe umieszczono 
na drzewach: przy ul. Krótkiej, w Parku Ry-
cerza Stefana, w centrum przy fontannach, 
w Parku przy ul. Obrońców Westerplatte, we 
wspomnianym wcześniej Parku z Gruszą oraz 
na terenie zieleni przy ul. Wojska Polskiego. 

Z uwagi na wymagania gości odwiedzają-
cych hotele, konstrukcje te musiały znaleźć 
miejsca dość zaciszne i odsunięte od miejsc 
częstego przebywania ludzi. Nie zakłócajmy 
im zatem spokoju.

Katarzyna Kopeć
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Ekologiczne Inwestycje Miasta Pruszcz Gdański

W Pruszczu Gdańskim ruszyła najnowocześniejsza ciepłownia gazowa w Wo-
jewództwie Pomorskim. Zbudowało ją Pruszczańskie Przedsiębiorstwo 
Ciepłownicze „PEC” Sp. z o. o. z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko na lata 2014-2020.

Ciepłownia, zlokalizowana przy ul. 24 
marca w Pruszczu Gdańskim, to dwa przyle-
gające do siebie budynki wraz z instalacjami 
zewnętrznymi. Ciepłownia wyposażona jest 
w odnawialne źródła energii cieplnej - pięć 
gazowych pomp oraz akumulatory ciepła.

Pompy będą wykorzystywały ciepło 
pochodzące z systemu wentylacji pomiesz-
czeń, natomiast akumulatory zwiększą 
efektywność wykorzystania pracujących 
tu maszyn.

Obiekt wkrótce przyłączony będzie do 
systemu ciepłowniczego miasta oraz do 
systemu dystrybucyjnego operatora sieci 
elektroenergetycznej. Generowana ener-
gia elektryczna będzie przekazywana do 
systemu elektroenergetycznego poprzez 
GPZ w Pruszczu Gdańskim.

Inwestycja poprawi efektywność systemu 
ciepłowniczego. Przyczyni się też do popra-
wy bezpieczeństwa energetycznego miasta, 
a także do oszczędności paliw i energii wpły-
wając na jakość powietrza. Jej realizacja 

wpisuje się w Strategię Rozwoju Wojewódz-
twa Pomorskiego oraz w Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Obszaru Metropolital-
nego GGS. Ponadto w związku z rosnącymi 
cenami prądu, mocno inwestujemy w OZE, 
aby jeszcze przed zmianą taryf, na mniej 
korzystne dla indywidualnych producen-
tów, jak najwięcej miejskich instytucji stało 
się w maksymalnym stopniu autonomiczne 
energetycznie. Już teraz odnawialne źródła 
energii wspomagają bilans energetyczny 
dziewięciu podmiotów, których organem 
prowadzącym jest Miasto Pruszcz Gdański. 
Wkrótce tą samą drogą pójdzie kolejnych 
pięć. Łącznie, rocznie wyprodukujemy w te 
sposób 300 kW, (Dla porównania - dom 
jednorodzinny rocznie zużywa średnio od 
2 do 3 kW.) 

Jedną z ciekawszych inwestycji, którą 
rozpoczęliśmy w 2021 a zakończymy w 2022 
roku, jest budowa stacji uzdatniania wody 
SUW nr 4 w okolicy osiedla „Debiut”. W ra-
mach zadania, prowadzonego przez miejską 

spółkę „WiK” zrealizowane zostaną prace:
a) budowa budynku stacji uzdatniania wody,
b) budowa 2 zbiorników zewnętrznych re-
tencyjnych,

Projektowany budynek SUW, został za-
projektowany w nawiązaniu do istniejącego 
układu komunikacyjnego oraz istniejącej 
zabudowy. Docelowo - zarówno zbior-
niki jak i dach budynku stacji porośnięte 
będą zielenią.

Uzdatniana woda pochodzić będzie z po-
kładów czwartorzędowych (głębokość 240 
m). Warto dodać, że przed rozpoczęciem 
inwestycji, w 2020 roku, spółka WiK wyko-
nała dedykowaną stacji studnię głębinową.

Przewidywany termin zakończenia prac 
to sierpień 2022 r.

Podpisano umowę na nowe Mevo

Firma z Barcelony City Bike Global S.A. zobowiązała się do uruchomienia w 2023 roku systemu 4,1 tys. rowerów w 16 gmi- 
nach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS): od Władysławowa po Tczew. Hiszpański operator  
planuje wykorzystanie 1000 rowerów z pierwszego systemu Mevo oraz 3099 nowych rowerów włoskiej firmy Vaimoo, któ-

rych wcześniejsze wersje używane są w Kopenhadze i Rotterdamie, a najnowsza będzie wdrażana w Sztokholmie i na Pomorzu.  
Także w Pruszczu Gdańskim.

,,Podpisana dziś w Europejskim Centrum 
Solidarności umowa symbolicznie obrazuje 
sens współpracy metropolitalnej. Solidarnie 
jako obszar metropolitalny realizujemy 
trudne projekty i nie zrażamy się trudno-
ściami po drodze, tylko wyciągamy z nich 
wnioski” - powiedział po podpisaniu umo-
wy burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz 
Wróbel, jeden z szesnastu samorządowców, 
którzy zdecydowali się na wspólny projekt.

2019 r. decyzję o wypowiedzeniu umowy. 
„Było to dla nas olbrzymie rozczarowanie. 
Tak długo pracowaliśmy nad systemem, 
który mieszkańcy od razu pokochali. Od-
powiedzialność za finanse publiczne wzięła 
jednak górę. Płacenie operatorowi kolejnej 
transzy pieniędzy oznaczałoby wyrzucenie 
pieniędzy w błoto. Analiza sytuacji finan-
sowej, którą wtedy zleciliśmy nie pozosta-
wiała nam w tym zakresie złudzeń - mówi 
Michał Glaser - Jakkolwiek najbardziej 
racjonalna, była to bardzo smutna decyzja.” 

Najkorzystniejszą ofertę za 159 mln zł 
złożyła spółka City Bike Global. Nowy 
operator pochodzi z Barcelony, jest częścią 
międzynarodowego koncernu Moventia 
(równoległa oficjalna nazwa to Marfina), 
który produkuje autobusy i specjalizuje się 
w obsłudze usług komunikacji miejskiej. 
Na całym świecie firma operuje też flotą 
ponad 30 tysięcy rowerów. Partnerem 
City Bike Global jest włoski producent 
rowerów Vaimoo, produkująca oprócz 
rowerów specjalistyczne pociągi tech-
niczne, części do satelit kosmicznych oraz 
systemy łączności.

W Pruszczu Gdańskim w III/IV kwartale 
2023 roku będzie można skorzystać z 92 ro-
werów, w 29 lokalizacjach naszego miasta. 
Takie same rowery aktualnie wprowadzane 
są w Sztokholmie. 

Podpisanie umowy kończy trwają-
ce półtora roku postępowanie na system 
Mevo, którego pierwsza edycja funkcjo-
nowała od marca do października 2019 
roku. Był to najpopularniejszy w Polsce 

i najbardziej innowa-
cyjny w Europie system 
rowerów z napędem elek-
trycznym, jednak spółka, 
która złożyła w 2018 roku 
najkorzystniejszą ofertę 
nie wywiązała się z reali-
zacji umowy.

Ze względu na wielo-
krotne niedotrzymywanie 
terminów dostaw pełnej 
floty rowerów oraz na 
pogarszającą się sytuację 
finansową ówczesnego 
operatora władze OMGGS 
podjęły w październiku 
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Pojemniki na elektroodpady 

Dzięki porozumieniu o współpracy do którego przystąpiła Gmina 
Miejska Pruszcz Gdański, w naszym mieście pojawiły się czerwone 
pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny.

Dokładnie 6 pojemników zosta-
ło zamontowanych w następują-
cych lokalizacjach:
- na skraju parkingu park & ride,
- na skraju parkingu przy Faktorii,
- przy Urzędzie Miasta,
- parking przy „Arbacie”,
- parking przy ul. Obrońców  

Poczty Polskiej,
- na skraju parkingu przy ZSO nr 4.

- Do specjalnie przygotowanych 
koszy można wrzucić zużyty bądź, 
zepsuty sprzęt małogabarytowy 
z gospodarstw domowych, który nie 
przekracza 50 cm (taki jak: baterie, 
akumulatory, telefony komórkowe, 
kalkulatory, czajniki, kamery itp.) – 
wyjaśnia Burmistrz Pruszcza Gdań-
skiego Janusz Wróbel.

Pruszczańskie firmy w 1920 roku

Interesujących informacji o pruszczańskich firmach dostarcza „Ewidencja ludności i przedsiębiorstw w gminach Orunia, Oliva 
i Pruszcz” z 1920 roku. Na jej podstawie można poznać rodzaje rzemiosł i innej działalności prowadzonej przez pruszczan w tym 
okresie, adresy firm oraz ich ofertę. Elementem broszury były również reklamy – łącznie 16 ogłoszeń. Przykładowo Albert Chill 

mistrz budowlany został przedstawiony w reklamie jako „wykonawca robót związanych z budową linii kolejowych i torowisk”, 
zajmował się budownictwem i inżynierią lądową, oferował materiały budowlane, jego specjalnością były „bocznice i zwrotnice 
wszelkich rodzajów”. Natomiast rzemiosłem rymarskim zajmował się między innymi Georg Sowa prowadzący według tekstu re-
klamowego: „Największy na rynku specjalistyczny sklep z wyposażeniem do jazdy konnej, powożenia i stajni”.

Wśród rzemieślników było pięciu rzeź-
ników (w tym jeden zajmujący się mięsem 
końskim), jeden zegarmistrz, szewc, mistrz 
liniarski, pięciu kowali, kołodziej, dwóch 
siodlarzy/rymarzy, hydraulik, garncarz, 
czterech stolarzy, trzech malarzy, czte-
ry osoby zajmowały się budownictwem, 
dwa ogrodnictwa – czyli firmy Rathke 
& Sohn oraz będące własnością Zindla, 
cztery „fabryki maszyn”, cztery piekarnie, 
drukarnia. Jedna z wspomnianych wyżej 
fabryk maszyn należała do Georga Jahra. 
Zakład specjalizował się w maszynach 
rolniczych, konstrukcjach żelaznych, na-
leżał do niego młyn młotkowy i kuźnia 
matrycowa. Produkowano tam: „Stalowe 
lemiesze i odkładnice do pługów wszyst-
kich rodzajów od najmniejszej sztuki do 
największej odkładnicy do pługa parowego 
według każdego modelu dostępne od ręki”. 
Do Waltera Petersa należała firma „Centrala 
Silników i maszyn Pruszcz” – w jej ofercie 
była „Naprawa wszystkich maszyn rolni-
czych i samochodów, wymiana silników 
elektrycznych, dostawa części zamiennych 
oraz stacja benzynowa i olejowa”.

Inne przedsiębiorstwa to: firma określona 
jako Cementownia, żwirownia, obróbka 
twardego kamienia, mleczarnia oraz prusz-
czańska Cukrownia.

W dziedzinie handlu wymieniono nastę-
pujące obiekty: Hurtownię zboża, nasion, 
maki i paszy należąca do Wernera Waltera, 
Hurtownię Carla Lietza, Sklep budowlany 
J. Schulza, Sklep kolonialny Friedricha 
Rentela, dwa sklepy kolonialne - Sklep 
z produktami kolonialnymi W. Pohla, 

Anna Krüger

Sklep z towarami kolonialnymi R. Pahl-
ke, z kolei Walter Kabrowski prowadził 
handel drewnem, węglem i materiałami 
budowlanymi (wcześniej własność H. 
E. Kucksa), Otto Kabrowski prowadził 
Sklep z towarami żelaznymi, wreszcie 
sklepy z wyrobami przemysłowymi - Sklep 
z wyrobami przemysłowymi Prohla, sklep 
z wyrobami przemysłowymi Hirschber-
ga, Sklep z wyrobami przemysłowymi  
W. Czarlińskiego, Sklep z wyrobami prze-
mysłowymi Cohna, a nawet sklep z cyga-

rami. W Pruszczu wówczas funkcjonowały 
także dwie apteki – przy Dirschauerstraße 
28 (patrząc od skrzyżowania z ul. Chopina, 
wiodący od centrum na południe, frag-
ment ulicy Grunwaldzkiej, która kiedyś 
miała nieco inny przebieg) oraz położo-
na przy tej samej ulicy apteka należąca  
do Benkmanna. Ponadto wspomniano je-
den pruszczański hotel czyli Hotel Prau-
ster Hof, który prowadził w tym czasie 
Heros Lau.
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