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KRÓL DLA PRUSZCZA

	 Po	 raz	 kolejny	do	Pruszcza	 trafiła	 prestiżowa	
statuetka	Kazimierza	Wielkiego.	Miasto	otrzymało	
tę	 nagrodę	 za	 zajęcie	 III	 miejsca	 w	 Rankingu	
Inwestycyjnym	 Samorządów	 w	 kategorii	 miast	
powiatowych.	 	 W	 plebiscycie	 zorganizowanym	
przez	magazyn	Wspólnota	oceniano	m.in.	rozwój	
infrastruktury	 technicznej-	 inwestycje	 drogowe,	
gospodarkę	komunalną	i	mieszkaniową.	
Na	 pierwszym	 	 	miejscu	 rankingu	 	 znalazło	 się	
Piaseczno,	 na	 drugiej	 pozycji	 uplasował	 się	
Międzyrzecz.	

red.

	 Tegorocznym	 obchodom	 Światowego	
Dnia	 Niewidomego	 towarzyszyły	 wyjątkowe	
wydarzenia.	 Jubileusz	 20-lecia	 pracy	 
z	niewidomymi		świętował	ks.	profesor		Andrzej	
Żebrowski	 oraz	 Kazimiera	 Borkowska-	 prezes	
pruszczańskiego	Koła.	

red.

 Pruszczańska	 jednostka	 Ochotniczej	 Straży	
Pożarnej	 ma	 nowy	 samochód.	 Zakup	 auta	
sfinansowano	 z	 kasy	 Zarządu	 Województwa	
Pomorskiego,	 Zarządu	Wojewódzkiego	 Związku	
Ochotniczych	Straży	Pożarnych	oraz	kasy	miasta.	
Nowy	 średni	 ratowniczo	 –	 gaśniczy	 samochód	
zastąpił	 dotychczas	 używanego	 Stara	 244	
pochodzącego	z	wczesnych	lat	osiemdziesiątych.

red.

Komunikat dla mieszkańców 
Pruszcza Gdańskiego

Burmistrz	Pruszcza	Gdańskiego	 
informuje,

10.11.	2008	r.	(poniedziałek)		 
Urząd	Miasta	czynny	będzie	
w	godz.	7.30	do	15.30.

Uwaga objazd !
	 W	połowie	listopada	zamknięta	zostanie	dla	

ruchu	ul.	Batalionów	Chłopskich	 
i	ul.	Nowowiejskiego	od	strony	 

ul.	Grunwaldzkiej.	Podczas	zamknięcia	 
ul.	Batalionów		Chłopskich	objazd	
poprowadzony	zostanie	ul.	Zastawną	 
i	Grunwaldzką.	Na	czas	zamknięcia	 

ul.	Nowowiejskiego	objazd	poprowadzony	
będzie	ul.	Sikorskiego	i	Grunwaldzką.	

 fot.e.t

 fot.e.t
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Uchwały podjęte na XXII zwyczajnej sesji 
Rady Miasta 27 sierpnia 2008 roku.

-	 uchwała	 w	 sprawie	 zmiany	 	 budżetu	 miasta	 Pruszcz	
Gdański	na	rok	2008	

-	uchwała	w	sprawie	zaciągnięcia	kredytu	na	finansowanie	
planowanego	deficytu	budżetu	miasta	Pruszcz	Gdański

-	uchwała	w	sprawie		zawarcia	porozumienia	z	Komendą	
Powiatową	 Policji	 w	 Pruszczu	 Gdańskim	 przy	 udziale	
Komendy	Wojewódzkiej		Policji	w	Gdańsku	dotyczącego	
przekazania	 środków	 pieniężnych	 na	 Fundusz	Wsparcia	
Policji	 w	 celu	 zapewnienia	 odpowiednich	 warunków	
do	 wykonywania	 zadań	 przez	 dzielnicowych	 Rewiru	
Dzielnicowych	Komendy	Powiatowej	Policji	w	Pruszczu	
Gd.

-	uchwała		w	sprawie		zawarcia	porozumienia	z	Powiatem	
Gdańskim	 dotyczącego	 udzielenia	 dotacji	 celowej	 na	
rozbudowę	i	modernizację	strażnicy	Komendy	Powiatowej	
Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Pruszczu	Gdańskim

-	uchwała	w	sprawie	podwyższenia	kapitału	zakładowego	
Przedsiębiorstwa	 Wodociągów	 i	 Kanalizacji	 „WiK”	 
Sp.z	o.	o.	w	Pruszczu	Gdańskim	i	pokrycia	go	aportem

-	 uchwała	 	 –	 	 akt	 	 w	 sprawie	 likwidacji	 samorządowej	
instytucji	kultury	–	Miejskiego	Domu	Kultury	w	Pruszczu	
Gdańskim		

-	 uchwała	 –	 akt	 w	 sprawie	 likwidacji	 samorządowej	
jednostki	 budżetowej	 –	 Miejskiego	 Ośrodka	 Sportu	
i	Rekreacji	w	Pruszczu	Gdańskim

-	 uchwała	 w	 sprawie	 zasad	 udzielania	 bonifikat	 przy	
sprzedaży	 lokali	 mieszkalnych,	 budynków	mieszkalnych		
w	 zabudowie	 szeregowej	 oraz	 budynków,	 w	 których	
znajduje	się	tylko	jeden	lokal	mieszkalny

-	uchwała	w	sprawie	ustalenia	najniższego	wynagrodzenia	
w	I	kategorii	zaszeregowania	oraz	wartości	jednego	punktu	
dla	pracowników	Miejskiego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	
w	Pruszczu	Gdańskim

	 -	 uchwała	 w	 sprawie	 utworzenia	 Funduszu	 Burmistrza
w	ramach	lokalnego	programu	wspierania	edukacji	w	formie	
stypendiów	za	wyniki	w	nauce	 lub	osiągnięcia	 sportowe
dla	uczniów	będących	mieszkańcami	Pruszcza	Gdańskiego	
oraz	nagród	indywidualnych	Burmistrza	za	wyniki	w	nauce	
dla	 uczniów	 szkół,	 dla	 których	 Gmina	 Miejska	 Pruszcz	
Gdański	jest	organem	prowadzącym

-	 uchwała	 w	 sprawie	 ustalenia	 wysokości	 opłat	 za	
korzystanie	z	obiektów	i	urządzeń	użyteczności	publicznej	
–	krytej	pływalni,	będącej	w	zarządzie	Szkoły	Podstawowej	
Nr	3	im.	Jana	Matejki	w	Pruszczu	Gdańskim

-uchwała	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	sprzedaż	w	drodze	
przetargu	 nieograniczonego	 działki	 niezabudowanej	 nr	
51/22	o	pow.	500	m2	w	obrębie	15	stanowiącej	własność	
Gminy	Miejskiej	Pruszcz	Gdański,	położonej	w	Pruszczu	
Gdańskim

-	uchwała	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	sprzedaż	w	drodze	
przetargu	 nieograniczonego	 działki	 niezabudowanej	 nr	
51/22	o	pow.	500	m2	w	obrębie	15	oraz	nr	 36/3	o	pow.	
ok.	 750	 m2	 w	 obrębie	 11	 stanowiącej	 własność	 Gminy	
Miejskiej	Pruszcz	Gd.,	położonej	w	Pruszczu	Gdańskim

-	 uchwała	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	 sprzedaż	 
w	drodze	przetargu	nieograniczonego	lokalu	użytkowego	
nr	 5	 o	 pow.	 61,30	 m2	 wraz	 z	 prawami	 związanymi	
stanowiącego	 własność	 Gminy	 Miejskiej	 Pruszcz	
Gdański,	położonego	przy	ul.	Grunwaldzkiej	8	w	Pruszczu	
Gdańskim

-	 uchwała	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	 nieodpłatne	
nabycie	 od	 Agencji	 Nieruchomości	 Rolnych	 działki	
niezabudowanej	 nr	 7/31	 o	 pow.	 1.882	 m2	 w	 obrębie	 5,	
położonej	w	Pruszczu	Gdańskim

-	uchwała	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	zbycie	w	drodze	
bezprzetargowej	 prawa	 użytkowania	 wieczystego	 gruntu	
stanowiącego	 własność	 Gminy	 Miejskiej	 Pruszcz	 Gd.,	
oznaczonego	jako	działka	nr	21/4	o	pow.	93	m2	w	obrębie	
12,	położonego	przy	ul.	Wita	Stwosza	w	Pruszczu	Gd.,	na	
rzecz	użytkownika	wieczystego	działki	nr	21/5

-	 uchwała	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	 sprzedaż	 
w	drodze	przetargu	ograniczonego	działki	niezabudowanej	
nr	36/1		o	pow.	429	m2	w	obrębie	11	stanowiącej	własność	
Gminy	 Miejskiej	 Pruszcz	 Gdański,	 położonej	 przy	 
ul.	Bolesława	Prusa	w	Pruszczu	Gdańskim

-	 uchwała	 zmieniająca	 uchwałę	 w	 sprawie	 wyrażenia	
zgody	 na	 udzielenie	 bonifikaty	 przy	 ustalaniu	 opłaty	 
z	 tytułu	 przekształcenia	 prawa	 użytkowania	wieczystego	
w	prawo	własności	nieruchomości,	przysługujące	osobom	
fizycznym	 i	 osobom	 prawnym,	 w	 tym	 spółdzielniom	
mieszkaniowym

-	uchwała	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	zbycie	w	drodze	
bezprzetargowej	 gruntów	 stanowiących	własność	Gminy	
Miejskiej	 Pruszcz	 Gdański,	 oznaczonych	 jako	 działki 
o	nr	26/6,	26/7	i	26/8	o	łącznej	pow.	373	m2	w	obrębie	17	
w	Pruszczu	Gdańskim,	na	rzecz	właścicieli	działki	nr	26/4		

-	uchwała	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	zbycie	w	drodze	
bezprzetargowej	 gruntu	 stanowiącego	 własność	 Gminy	
Miejskiej	 Pruszcz	 Gdański,	 oznaczonego	 jako	 część	
działki	nr	507	o	pow.	ok.	36	m2	w	obrębie	17	w	Pruszczu	
Gdańskim,	na	rzecz	właścicieli	działki	nr	188

-	uchwała	w	sprawie	sprzedaży	lub	oddania	w	użytkowanie	
wieczyste	 w	 drodze	 przetargu	 gruntu	 niezabudowanego	
stanowiącego	własność	Gminy	Miejskiej	Pruszcz	Gdański,	
oznaczonego	jako	część	działki	nr	280	o	pow.	ok.	114	m2	
w	 obrębie	 16,	 położonej	 przy	 ul.	 Generała	 Stanisława	
Maczka	w	Pruszczu	Gdańskim			

-	 uchwała	 w	 sprawie	 zaciągnięcia	 zobowiązania	
finansowego	na	rok	2009	

-	uchwała	 	w	sprawie	rozpatrzenia	skargi	z	dnia	15	maja	
2008	r.	złożonej	przez	Pana	Waldemara	Paszkowskiego	na	
Burmistrza	Pruszcza	Gdańskiego		

-	uchwała	 	w	sprawie	rozpatrzenia	skargi	z	dnia	20	lipca	
2008	r.	złożonej	przez	Pana	Zygmunta	Szczepańskiego	na	
Burmistrza	Pruszcza	Gdańskiego		

-	 uchwała	 w	 sprawie	 zmiany	 STATUTU	 GMINY		
MIEJSKIEJ	PRUSZCZ	GDAŃSKI
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Gdzie skorzystać z hotspotu?

	 Plac	 Jana	 Pawła	 II,	 parter	 Urzędu	 Miasta	 oraz	
parking		przez	frontem	budynku,	promenada	spacerowa	 
w	 kierunku	 dworca,	 park	 przy	 ul.	 Mickiewicza	 to	
miejsca,	w	których	już	od	sierpnia,	mieszkańcy	mogą	
korzystać	z	bezpłatnego	dostępu	do	Internetu.

	 Obszary	 objęte	 zasięgiem	 usługi	 HOTSPOT	
oznaczone	są	tabliczkami.

	 Miasto	ma	w	 swoich	planach	dalszy	 rozwój	 sieci	 
usług	 internetowych	 W	 pierwszej	 kolejności	
bezprzewodowy	 dostęp	 do	 Internetu	 uruchamiany	
będzie	 w	 parkachi	 innych	 ogólnodostępnych	
miejscach.

	 Ze	 względu	 na	 istnienie	 na	 rynku	 lokalnym	 firm	
oferujących	komercyjny	dostęp	do	Internetu	w	ramach	
płatnych	usług,	magistrat		nie	przewiduje	nieodpłatnego	
udostępnienia	nieograniczonego,	szerokopasmowego	
dostępu	do	Internetu	dla	wszystkich	mieszkańców.

red.

Lp. Imię i nazwisko        Dzień 
     miesiąca

1. Wioletta Bodzenta 3 listopada 

2. Małgorzata Czarnecka-
Szafrańska 4 listopada 

3. Ireneusz Czernecki 5 listopada 
4. Piotr Kaliński 6 listopada 
5. Marek Kamola 7 listopada 
6. Marek Kozłowski 10 listopada 
7. Marek Krawyciński 12 listopada 
8. Jan Malek 13 listopada 
9. Marcin Nowakowski 14 listopada 
10. Danuta Olech 17 listopada 
11. Mariola Pałka-Pilecka 18 listopada 
12. Leszek Parzymies 19 listopada 
13. Zygmunt Patyna 20 listopada 
14. Stefan Skonieczny 21 listopada 
15. Marcin Spławski 24 listopada 
16. Helena Szymańska 25 listopada 
17. Jan Trembacz 26 listopada 
18. Ewa Tuz 27 listopada  
19. Jarosław Wasilewski 26 listopada 
20. Dorota Wenta 28 listopada 
21. Cyprian Wieczorkowski 28 listopada 

HARMONOGRAM dyżurów radnych 
Urząd Miasta, pokój nr 11, godz. od 16:00 do 18:00

Lp. Imię i nazwisko        Dzień 
     miesiąca

1. Wioletta Bodzenta 1 grudnia

2. Małgorzata Czarnecka-
Szafrańska 2 grudnia

3. Ireneusz Czernecki 3 grudnia
4. Piotr Kaliński 4 grudnia
5. Marek Kamola 5 grudnia
6. Marek Kozłowski 8 grudnia
7. Marek Krawyciński 10 grudnia
8. Jan Malek 9 grudnia
9. Marcin Nowakowski 11grudnia
10. Danuta Olech 12 grudnia
11. Mariola Pałka-Pilecka 15 grudnia
12. Leszek Parzymies 16 grudnia
13. Zygmunt Patyna 18 grudnia
14. Stefan Skonieczny 19 grudnia
15. Marcin Spławski 22 grudnia
16. Helena Szymańska 23 grudnia
17. Jan Trembacz 29 grudnia
18. Ewa Tuz 30 grudnia
19. Jarosław Wasilewski 17 grudnia
20. Dorota Wenta 31 grudnia
21. Cyprian Wieczorkowski 31 grudnia

Nowe stawki  w 2009 r.
	 Rada	Miasta	uchwaliła	nowe	stawki	podatków.	
W	 2009	 roku	 podatek	 od	 budynków	 związanych	 
z	działalnością	gospodarczą	wynosić	będzie		19,00	
zł,	od	budynków	mieszkalnych	0,58	zł,	od	gruntów	
związanych	z	działalnością	gospodarczą	0,71	zł,	dla	
gruntów	wykorzystywanych	na	cele	mieszkaniowe	
0,29	 zł.	 Podobnie	 jak	 w	 latach	 ubiegłych	
utrzymane	 zostaną	 	 ulgi	 dla	 budynków	 lub	 ich	
części,	 stanowiących	 własność	 osób	 fizycznych	
lub	 prawnych,	 w	 których	 osoby	 te	 rozpoczynają	
działalność	gospodarczą	na	terenie	miasta.	Opłata	
od	posiadania	psów	pozostaje		na	poziomie	stawki	
z	roku	2008,	tj.	w	wysokości	33,00	zł.

red.

	 Referat	 Gospodarki	 Terenami	 informuje,	 że	 na	
wniosek	 Burmistrza	 Pruszcza	 Gdańskiego	 Janusza	
Wróbla	 na	 XXII	 zwyczajnej	 sesji	 Rada	 Miasta	
Pruszcz	Gdański	w	dniu	27	sierpnia	2008	r.	uchwaliła	
podwyższenie	wysokości	 bonifikaty	 z	 70%	 do	 90%	
przy	wykupie	lokalu	mieszkalnego	za	gotówkę,	także	
w	 sytuacji,	 gdy	 w	 budynku	 wykupiono	 wcześniej	
część	 lokali	 oraz	 	 podwyższenie	 wysokości	 zniżki	 
z	50%	do	70%	przy	wykupie	lokalu	mieszkalnego	na	
raty.	Uchwała	XXII/206/2008	 została	 opublikowana	 
w	Dzienniku	Urzędowym	Województwa	Pomorskiego,	
wchodzi	w	życie	z	dniem	23	października	2008	r.
	i	obowiązuje	do	dnia	31	grudnia	2009	r.
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 fot.e.t

NA DROGACH...

	 Trwa	budowa	kanalizacji	i	nawierzchni	ul.	Lotniczej	
Koszt	 inwestycji	 to	 885	 tys.	 zł.	 Prace	 potrwają	 do	
końca	2008	roku.

	Wyremontowano	
ul.	Nałkowskiej.	
Koszt	290	tys.zł

	Zakończono	
budowę	alejki	na	
cmentarzu.	 
Koszt	60	tys.	zł

Zakończono	
budowę	
nawierzchni	
(warstwa	
ścieralna)	ul.	
Piastowskiej	 
i	św.	Wojciecha.	
Koszt	inwestycji	
370	tys.	zł	

	 Do	 końca	 listopada	 potrwa	 budowa	 ronda	 na	
ul.	 Raciborskiego,	 w	 maju	 zakończona	 zostanie	
budowa	 układu	 drogowego	 na	 ul.	 Strzeleckiego.	
Inwestycja	finansowana	jest	z	budżetu	miasta.	Koszt	
to	 7,6	miliona	 złotych.	Kwota	 ta,	 oprócz	 inwestycji	
drogowej,	obejmuje	także	budowę	dwóch	zbiorników	
retencyjnych	

	 W	 listopadzie	 rozpoczną	 się	 prace	 remontowe	
na	 ul.	Kordeckiego,	 budowa	parkingu	 przy	ZS	nr	 4	 
i	budowa	chodnika	na	ul.	Piastowskiej.

Zakończono	
budowę	ciągu	
pieszo-rowerowego	
przu	ul.	Zastawnej	
(na	odcinku	
od ronda do 
ul.	Batalionów	
Chłopskich).	Koszt	
535	tys.	zł

 fot.e.t

 fot.e.t

 fot.e.t

 fot.b.g

 fot.e.t
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	 Wygląd	zmieniły	kolejne		obiekty	w	centrum	miasta.	Nową	elewację	mają	m.in.	pruszczański	Miejski	Ośrodek	
Pomocy	Społecznej	oraz	budynki	komunalne	przy	ul.	10	Lutego.	Trwają	prace	w	Szkole	Podstawowej	nr	3.	

ORLIKI NA BOISKU

	 Najmłodszą	 pruszczańską	 drużynę	 piłki	 nożnej,	
występującą	 w	 rozgrywkach	 Pomorskiego	 Związku	
Piłki	 Nożnej,	 tworzą	 chłopcy	 urodzeni	 w	 1999	 
i	2000	roku,	zrzeszeni	w	Miejskim	Klubie	Sportowym	
Czarni.	Grają	oni	w	lidze	orlików	młodszych.	Rundę	
jesienną	zakończyli	na	drugim	miejscu.	Tylko	Lechia	
Gdańsk	 okazała	 się	 lepsza	 od	 naszego	 zespołu.	
Mecze	 z	pozostałymi	 rywalami-	Gedanią,	Santosem	 
i	Olivią	z	Gdańska	oraz	z	Wierzycą	Starogard	Gdański	
zakończyły	 się	 wygraną	 Czarnych.	 W	 spotkaniach	
tych	pruszczańscy	piłkarze	zdobyli	aż	60	goli.

 Trenerami zespołu są: Bartosz Berlik i Sławomir Matuk.  
W skład drużyny wchodzą: Marcin Chmulak, Kacper Dąbrowski, 
Szymon Bieniasz, Jarosław Borek, Karol Chmulak, Jakub 
Galewski, Paweł Kocan, Jan Mokrzyszak, Maciej Piątkowski, 
Oskar Bałdyga, Winicjusz Kowalczyk, Oskar Miloch, Jakub 
Pelowski, Kacper Rapińczuk, Filip Świercz, Maciej Wawrynowicz, 
Dominik Wołczacki, Oskar Frygier, Kamil Gosk, Oskar Lipiński, 
Krzysztof Łepkowski.

 Zespół po wygranym 3 :0 meczu z Santosem, rozegranym na 
błotnistym boisku w Gdańsku.

L.O.

PRIMUS NA CZELE

	 Miejski	Ośrodek	Sportu	 i	Rekreacji	 zorganizował 
Amatorską	 Ligę	 Piłki	 Nożnej	 6-osobowej	ACTIVA	
CUP.	Mecze	rozgrywane	były	na	boisku	ze	sztuczną	
nawierzchnią	od	maja	do	października.	Uczestniczyło	
w	 nich	 12	 zespołów.	 Najlepszym	 z	 nich	 okazał	 się	
PRIMUS	Pruszcz	Gdański,	który	przegrał	tylko	jeden	
mecz	(z	ANR	4	:	5)	i	wyprzedził	o	6	punktów	drużynę	
STARA	WIARA	Pruszcz	Gdański	.

W górnym rzędzie drugi od lewej król strzelców Piotr Młotek.
 Zwycięska drużyna występowała w następującym składzie: 
Andrzej Sokołowski, Adrian Abokumow, Piotr Gniłka, Dawid 
Krajewski, Tadeusz Lubas, Łukasz Lubas, Rafał Marciński, 
Arkadiusz Mazurowski, Piotr Młotek, Maciej Stefański, Rafał 
Urban, Grzegorz Krupak, Sławomir Torłopp, Tomasz Śliwa.

	 Najlepszym	 strzelcem	 turnieju	 został	 Piotr	 Młotek	
(PRIMUS)	 -	 zdobywca	 21	 bramek.	 Na	 drugim	 miejscu	 
w	 tej	 klasyfikacji	 uplasował	 się	 Adam	 Zbierski	
(WIARUS)	 -	 19	 goli,	 a	 na	 trzecim	 z	 18	 trafieniami	
Karol	 Ciesiołkiewicz	 (ANR).	 W	 klasyfikacji	 fair	 play	
zwyciężyła	 ekipa	 WIARUS	 z	 Pruszcza	 Gdańskiego. 
	 Sponsorem	 rozgrywek	 była	 firma	 ACTIVA	 DEVELOPER	 
z	Rotmanki.

L.O.

 fot.l.o

 fot.l.o

 fot.e.t fot.e.t
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Miejski Dom Kultury w Pruszczu Gdańskim
ogłasza

V Otwarty Konkurs Plastyczny
Jesień 2008

pt. „Chodź pomaluj mój świat”

Regulamin konkursu:
	 Zapraszamy	 wszystkich	 do	 udziału	 w	 konkursie	 
w	następujących	kategoriach	wiekowych:
I	kategoria:	3-5	lat,	II	kategoria:	6-9	lat,	III	kategoria:	
10-13	lat,	IV	kategoria:	14-18	lat	V	kategoria:	dorośli.
Nadesłane	prace	mogą	być	wykonane	dowolną	techniką	
plastyczną	 (nie	 przestrzenną).	 Format	 max.	 A3.	 
W	przypadku	prac	wykonanych	techniką	komputerową	
prosimy	 nauczycieli	 i	 opiekunów	 o	 sprawdzenie	
samodzielności	 wykonania	 prac.	 W	 konkursie	
uczestniczyć	 mogą	 zarówno	 osoby	 indywidualne	
oraz		instytucje,	szkoły	i	inne	placówki.	Na	konkurs	
jeden	 autor	 może	 przysłać	 maksymalnie	 2	 prace.	
Każda	 placówka	 może	 przesłać	 nie	 więcej	 niż	 10	
prac.	 Sugerujemy	 zorganizowanie	 wewnętrznego	
konkursu	 w	 celu	 wyłonienia	 najlepszych	 prac.	
Każda	 praca	 powinna	 zawierać	 (na	 odwrocie)	 
IMIĘ	 I	 NAZWISKO,	 WIEK,	 ADRES	 AUTORA,	
ew.	 IMIĘ	 I	 NAZWISKO	 NAUCZYCIELA	
PROWADZĄCEGO	 oraz	 koniecznie	 adres	 i	 nazwę	
placówki	 z	 telefonem	 kontaktowym.	 Organizator	
zastrzega	 sobie	 wszelkie	 prawo	 własności	 do	
nadesłanych	prac.	Prace	odpowiednio	zabezpieczone,	
należy	 przesłać	 lub	 przynieść	 osobiście	 na	 adres	
organizatora:	 Miejski	 Dom	 Kultury	 w	 Pruszczu	
Gdańskim,	 ul.	Chopina	 34	 do	 14.11.2008r.	 (piątek).	
Liczy	 się	 dzień	 dostarczenia	 pracy	 na	 adres	
organizatora,	 a	 nie	 data	 stempla	 pocztowego.	 Prace	
konkursowe	oceni	jury	powołane	przez	organizatorów.	
Organizator	zastrzega	sobie	prawo	do	nieprzyznania	
nagród	 w	 poszczególnych	 kategoriach	 wiekowych	
(zależne	 to	 będzie	 od	 poziomu	 i	 ilości	 nadesłanych	
prac).	 Na	 laureatów	 konkursu	 czekają	 atrakcyjne	
nagrody.	Nagrody	 nieodebrane	 podczas	 uroczystego	
wernisażu	 otwierającego	 wystawę	 pokonkursową	
przechodzą	do	kolejnej	edycji	konkursu.

	 Uroczyste	 ogłoszenie	 wyników	 oraz	 rozdanie	
nagród	indywidualnych	nastąpi	29.11.2008	r.	podczas	
wieczoru	 zatytułowanego	 „KONIEC	 WIEŃCZY	
DZIEŁO”	czyli	V	spotkania	muzyki	literatury	i	sztuk	
plastycznych	JESIEŃ	2008	r.

	 Szczegółowe	 informacje	 uzyskać	 można	 pod	
numerem	 tel.	 (058)	 682	 32	 07	 lub	 elektronicznie	
mdk@mdk-pruszcz.pl	.

BURMISTRZ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gd. wraz udziałem w częściach 
wspólnych oraz z prawami związanymi w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu do dnia 10 lipca 2100r. 
 Lokal	 użytkowy	 nr	 5	 o	 pow.	 61,30	 m2	 położony	 na	
parterze,	w	budynku	mieszkalnym	przy	ul.	Grunwaldzkiej	
8	na	działce	nr	5/9	o	pow.	430	m2	–	KW	Nr	47438.	wraz	 
z	prawami	związanymi	w	prawie	użytkowania	wieczystego.	
Udział	 w	 nieruchomości	 wspólnej	 87/1000.	 Cena	
wywoławcza:	 320	 000,00	 zł.	 (stanowiąca	wartość	 lokalu	 
i	ułamkowej	części	gruntu)	Cena	ułamkowej	87/1000	części	
gruntu	stanowi	2,66%	ceny	wywoławczej,	proporcja	ta	będzie	
stanowić	podstawę	do	wyodrębnienia	 ceny	 lokalu	 i	 ceny	
ułamkowej	gruntu	z	ceny	uzyskanej	z	przetargu.	Działy	III	 
i	IV	tej	księgi	wieczystej	są	wolne	od	obciążeń	i	zobowiązań.
Wyodrębniona	 cena	 ułamkowej	 części	 gruntu	 osiągnięta	 
w	 przetargu	 stanowić	 będzie	 podstawę	 do	 wyliczenia	
opłat	z	tytułu	użytkowania	wieczystego	ułamkowej	części	
gruntu,	 tj.:-	 pierwszej	 opłaty	 –	 stanowiącej	 25	 %	 ceny	
gruntu	+	22	%	podatku	VAT,	płatnej	przed	zawarciem	aktu	
notarialnego,	 -	 opłaty	 rocznej	 –	 stanowiącej	 3	%	 gruntu	 
+		22	%	podatku	VAT,	płatnej	do	dnia	31	marca	każdego	roku.
Wysokość	opłaty	rocznej	z	tytułu	użytkowania	wieczystego	
nieruchomości	 gruntowej	 może	 być	 aktualizowana	 nie	
częściej	niż	raz	do	roku,	jeżeli	wartość	tej	nieruchomości	
ulegnie	zmianie.	Postąpienie	zostaje	ustalone	w	wysokości	
nie	 niższej	 niż	 1%	 ceny	 wywoławczej	 tj.	 nie	 mniej	 niż	 
3200,00	 zł.	 Przetarg	 odbędzie	 się	 w	 dniu	 27	 listopada	
2008	r.	o	godz.	1000	w	sali	konferencyjnej	Urzędu	Miasta	
Pruszcz	Gdański	ul.	Grunwaldzka	20.	Wadium	w	wysokości	
10	 %	 ceny	 wywoławczej	 należy	 wpłacić	 przelewem	 
(z	 zaznaczeniem	 na	 jaką	 nieruchomość	 jest	 wpłata)	
najpóźniej	 do	 dnia	 24	 listopada	 2008	 r.	 na	 konto	 Bank	
Millennium	SA	nr	68116022020000000061943392.
Za	 datę	 wpłaty	 wadium	 przyjmuje	 się	 datę	 uznania	
środków	na	rachunku	bankowym	UM.	Wpłacenie	wadium	
jest	równoznaczne	z	zapoznaniem	się	z	uwarunkowaniami	
urbanistyczno-architektonicznymi	 co	 do	 zabudowy,	
z	 uzbrojeniem	 znajdującym	 się	 na	 terenie	 objętym	
przetargiem	 oraz	 jest	 równoznaczna	 z	 potwierdzeniem	
zapoznania	się	z	regulaminem	oraz	warunkami	przetargu	
i	 ich	akceptacją.	Wadium	wpłacone	przez	oferenta,	który	
wygra	przetarg	zostanie	zaliczone	na	poczet	ceny	nabycia	
nieruchomości.	 Ulegnie	 ono	 przepadkowi,	 jeżeli	 oferent	
uchyli	się	od	zawarcia	umowy	notarialnej	w	ciągu	30	dni	
od	daty	 rozstrzygnięcia	przetargu.	Pozostałym	oferentom	
wadium	zostanie	zwrócone	nie	później	niż	przed	upływem	
3	 dni	 od	 dnia	 zamknięcia	 przetargu.	 Koszty	 notarialne	
ponosi	nabywca.	
Nieruchomość	można	oglądać	w	dniach	13	i	14	listopada	
2008	 w	 godz.	 10-11	 po	 uprzednim	 telefonicznym	
uzgodnieniu	–	tel.	0-58-775-99-47.
Szczegółowe	 informacje	 dot.	 sprzedaży	 można	 uzyskać	
w	 Referacie	 GT	 tel.	 0-58-775-99-47,	 dot.	 przeznaczenia	
gruntów	 w	 planie	 zagospodarowania	 przestrzennego	 
w	Referacie	PR	tel.	0-58-775-99-13.
Burmistrz	może	odwołać	ogłoszony	przetarg	zgodnie	z	art.	
38	ust.	4	ustawy	o	gospodarce	nieruchomościami
(	Dz.	U.	z	2004	r.,	Nr	261,	poz.	2603).
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Proboszczów z Pruszcza dziwne przypadki

 Podróże kształcą. Przekonałem się o tym 
podczas niedawnego pobytu w Muzeum Mikołaja 
Kopernika we Fromborku. Zupełnie przypadkiem 
rozbiłem się tam o piękną, białą płytę nagrobną, 
pod którą spoczywa w tutejszej katedrze proboszcz 
z Pruszcza Gdańskiego, Fryderyk von Salendorf.

	 Co	 wiemy	 o	 czcigodnym	 zmarłym?	 Badacze	
twierdzą,	 że	 niewiele.	 Na	 pewno	 był	 kanonikiem	
wrocławskim,	 proboszczem	 w	 Pruszczu	 Gdańskim	 
i	wreszcie,	jako	prałat,	sprawował	w	latach	1417	–	1448	
funkcję	kantora	kapituły	warmińskiej.	To	oznaczało,	
że	był	odpowiedzialny	za	kościelną	muzykę	 i	chóry	
na	 terenie	 całej	 diecezji.	 Zmarł	 25	 sierpnia	 1448	
roku.		Biały,	gotycki	wapień,	przykrywający	miejsce	
spoczynku	duchownego	znajdował	się	pierwotnie	przy	
południowym	 murze	 prezbiterium	 tutejszej	 katedry.	
To	oznacza,	że	proboszcz	z	Pruszcza	
był	 postacią	 znaną	 i	 szanowaną.	
Hierarchię	 ważności	 wyznaczała	
bowiem	 odległość	 pochówku	 do	
ołtarza.	 Von	 Salendorf	 był	 jednym	 
z	kilku	pruszczańskich	duchownych	
z	pierwszej	połowy	XV	wieku,	który	
–	 dziś	 byśmy	 powiedzieli	 –	 zrobił	
karierę.	
		 Wszystko	 zaczęło	 się	 niezbyt	
ciekawie,	 bo	 od	 mordu	 z	 1401	
roku	 dokonanym	 na	 archidiakonie	
pomorskim	 Nicolasie,	 oraz	 jego	
towarzyszu	-	kanoniku	włocławskim	
i	zarazem	pruszczańskim	proboszczu	
Petrusie.	 Mniej	 więcej	 w	 latach	
dwudziestych	XV	wieku	w	pojawił	
się	Pruszczu	właśnie	von	Salendorf.	
	 Najwybitniejszym	pruszczańskim	
świątobliwym	 tego	 okresu	 	 był	
zaś	 absolwent	 tutejszej	 szkółki	
przykościelnej	Andrzej	Ruperti.

		 Doktor	 praw	 uniwersytetu	 w	 Bolonii,	 członek	
zakonu	 krzyżackiego,	 który	 do	 swojej	 śmierci	 
w	1447	roku	sprawował	godność	proboszcza	Kościoła	
Mariackiego	w	Gdańsku.
	 Wszyscy	 wymienieni	 przez	 nas	 księża	
funkcjonowali	 w	 przestrzeni,	 stojącego	 szczęśliwie	
do	 dziś,	 kościoła	 Podwyższenia	 Krzyża	 Świętego.	
Była	 to	 wówczas	 zupełnie	 inna	 budowla.	 Pierwszy	
kościół	murowany	wzniesiono	tu	przed	rokiem	1367.	
Nasza	 mała	 bazylika	 miała	 najprawdopodobniej	 
w	 tych	 czasach	 formę	 niewielkiego	 kościoła	 
halowego.	 Dziś	 	 jego	 resztki	 zachowały	 się	 
w	prezbiterium	.	
	 W	 pierwszej	 połowie	 XV	 wieku	 zaczęto	
dobudowywać	 do	 niego	 niskie	 boczne	 nawy.	
Przysadzistą	 świątynię	 rozbudowano	 do	 mniej	
więcej	 dzisiejszych	 wymiarów	 dopiero	 pod	 koniec	
stulecia.	 W	porównaniu	z	pruszczańskim	kościołem	
katedra	we	Fromborku	 to	 prawdziwy	gigant	 i	 jedna	 

z	największych	budowli	sakralnych	Europy	środkowej.		
Ma	90	m.	długości	oraz	16,5	m.	szerokości.	Powstała	
zaś	 w	 latach	 1329-1388	 z	 inicjatywy	 biskupów	
warmińskich.	 To	 z	 kolei	 tłumaczy,	 dlaczego	
pochowano	tu	proboszcza	Fryderyka.	
	 Jego	 przykład	 najlepiej	 zaś	 pokazuje,	 że	 nawet	 
w	 najdziwniejszym	 zakątku	 Polski,	 czy	 świata,	
warto	mieć	 uszy	 i	 oczy	 otwarte.	 Ludzie	 z	 Pruszcza	
Gdańskiego	 byli	 bowiem	 od	 zawsze	 niezwykle	
wszędobylscy.	 Z	 tego	 powodu	 nigdy	 nie	 wiadomo,	
gdzie	jeszcze	trafimy	na	ich	ślady.

Bartosz Gondek 
 fot.b.g
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Pruszczanie w pierwszej lidze rugby

	 Nasza	drużyna	rugby	Mach	Czarni	Pruszcz	Gdański	
ze	 zmiennym	 szczęściem	 rozgrywa	 swoje	 spotkania	
w	ekstraklasie.	Do	tej	pory	Czarni	na	własnym	boisku	
pokonali	Pogoń	Siedlce	 (23	–	8)	oraz	Budowlanych	
Olsztyn	(18	–	17)	ulegając	jedynie	po	wyrównanym	
meczu	Ogniwu	Sopot	 	 (12	 –	 8).	Nadal	 czekamy	na	
pierwsze	 wyjazdowe	 zwycięstwo	 w	 ekstraklasie. 
W	dwóch	rozegranych	meczach	nasi	rugbiści	zostali	
pokonani	przez	zespoły	Arki	i	Lechii.	
	 Dla	Czarnych	jest	to	pierwszy	sezon	w	ekstraklasie	
rugby.	Sekcja	seniorów	powstała	w	2004	roku,	bazując	
na	młodzieży,	która	w	tymże	roku	wywalczyła	wice-
mistrzostwo	 Polski	 juniorów.	 Przez	 cztery	 sezony	
Czarni	 walczyli	 w	 II	 lidze	 o	 awans	 do	 dziesiątki	
najlepszych	zespołów	w	kraju,	czego	dokonali	w	tym	
roku.

	 -Obecnie	 zajmujemy	 dziewiątą	 pozycję	 w	 tabeli	 
z	 dorobkiem	 9	 punktów.	 Do	 przeciwników	 tracimy	
niewiele.	 Niestety	 nie	 udało	 nam	 się	 na	 własnym	
boisku	pokonać	sopockiego	Ogniwa,	co	było	naszym	
jesiennym	celem.	W	rugby	pierwsza	faza	rozgrywek	
jest	 dla	 beniaminka	 bardzo	 trudna	 -	 inny	 styl	 gry	 
w	 pierwszej	 lidze	 oraz	 o	 wiele	 wyższy	 poziom	
sportowo-organizacyjny	 zmusił	 nas	 do	 bardzo	
wytężonej	 pracy,	 czego	owocem	 są	 zwycięstwa	nad	
Siedlcami	i	Olsztynem.
	 Chciałbym	 podkreślić,	 że	 zimowy	 okres	
przygotowawczy	 w	 tej	 dyscyplinie	 sportu	 jest	
jednak	 najistotniejszy.	 Będziemy	 starać	 się	 zdobyć	
jeszcze	tej	jesieni	kilka	punktów,	aby	móc	spokojnie	
przepracować	 ten	 ważny	 etap	 treningowy.	 Wierzę,	
że	 naszą	 drużynę	 stać	 na	 grę	 wśród	 krajowej	 elity	
rugby	 i	 jako	beniaminek	 sprawimy	 jeszcze	niejedną	
niespodziankę	 w	 lidze.	 W	 każdym	 meczu	 gramy	 
o	zwycięstwo,	ambicji	na	pewno	nam	nie	zabraknie.	
	 Serdecznie	zapraszam	kibiców	na	nasze	spotkania	
w	Pruszczu	–	wstęp	na	każde	ze	spotkań	jest	wolny,	
dokładne	 daty	 i	 godziny	 można	 znaleźć	 na	 naszej	
stronie	internetowej:	www.rugby-pruszcz.pl		
	 Drużyna	 dziękuje	 	 sponsorom,	 bez	 których	 nie	
mogłaby	walczyć	o	najwyższe	cele.	

Sponsorzy:	Sponsor	strategiczny:	Mach	Mieszkania.	
Pozostałe	firmy	które	wspomagają	drużynę:	Gredro,	
Eurotred,	Oktan	Paliwa.

Tekst i fotografie: Jacek Swis

	 Ostatnimi	 meczami	 tej	 jesieni	 będą	 spotkania	 na	
pruszczańskim	 stadionie	 z	 Posnanią	 Poznań,	 które	
odbędzie	 się	 8	 listopada	 oraz	 rewanż	 z	 drużyną	 
z	Warszawy.
	 Daniel	 Skonieczny,	 kierownik	 drużyny	 oraz	
jednocześnie	 zawodnik	 formacji	 młyna	 ocenia,	 że	
podstawowym	 celem	 drużyny	 na	 obecny	 sezon	 jest	
utrzymanie	się	w	I	 lidze	–	aby	 tego	dokonać	należy	 
w	bezpośrednich	potyczkach	pokonać	drużyny	mające	
podobne	aspiracje.


