
Pan Marsza³ek w Prabutach

Marsza³ek Pomorski Jan Koz³owski w asyœcie burmistrza Prabut Bogdana
Paw³owskiego przecina symboliczn¹ wstêgê w progach odnowionej „zielonej
szko³y”w Rodowie.   (relacja z tej donios³ej wizyty na str. 4 -5)

Ruszy³a budowa hali sportowej

Mimo zimowej, mroŸnej pory I³awskie Przedsiêbiorstwo Budowlane rozpo-
czê³o budowê hali sportowej (wiêcj na str. 6)

W numerze m.in.:
„Jestem typem „walczaka”...

 wywiad „na pó³metku” z Burmi-
strzem Miasta i Gminy Prabuty Bog-
danem Paw³owskim, a w nim o reali-
zacji przedwyborczych deklaracji, szpi-
talu, inwestycjach i szklance piwa...
„Nie wiedzia³em, ¿e tu jest tak
ciekawie...”
- relacja z wizyty Marsza³ka Woje-
wództwa Pomorskiego Jana Koz³ow-
skiego w mieœcie i gminie Prabuty.
„Umrzeæ w kolejce po zdrowie...”
- felieton Marka Szulca o smutnym
odejœciu
„Halo, szpital...”
- o aktualnej sytuacji szpitala i wspól-
nym proteœcie zwi¹zkowców i samo-
rz¹dowców
„Specjalna strefa...”
- jak znaleŸæ inwestorów dla Prabut i
co im zaoferowaæ
„Hala sportowa na starcie...”
- pierwsze wykopy, czy starczy pie-
niêdzy?
„114 chrztów, 77 zgonów, 29 œlu-
bów...”
- samo ¿ycie i kronika demograficzna
Prabut
„Kontrakt i bol¹ce zêby...”
- czemu czekamy w kolejkach do den-
tysty
„O nasze bezpieczeñstwo...”
- Policja: doceniæ, wspó³pracowaæ i
polubiæ...
„Dwa miesi¹ce w kulturze...”
- co siê dzia³o i trochê poezji
„Sport...”
- pi³ka, biegi i bryd¿
„Naiwnych nie siej¹...”
- czyli jak siê uchroniæ przed telefo-
nicznymi oszustami
no i „M³odzie¿owa Gazeta Prabut”
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Wywiad z burmistrzem Bogdanem Paw³owskim:
Marek Szulc: W grudniu 2002 roku, w miesi¹c po
wygranych przez Pana wyborach na funkcjê burmi-
strza Prabut udzieli³ Pan pierwszego i, jak dot¹d, je-
dynego wywiadu dla „Gazety Prabuckiej”. W Pañ-
skich wypowiedziach przewija³a siê nuta ostro¿nego
optymizmu i wiary zarówno w swoje mo¿liwoœci, jak i
w konstruktywn¹ wspó³pracê z szeroko pojêtym sa-
morz¹dem. Stwierdzi³ Pan: (cyt.) „jestem pozytywnie
myœl¹cym cz³owiekiem, przekonanym o powodzeniu
swojej s³u¿by dla naszego wspólnego dobra”, a w in-
nym miejscu: (cyt) „liczê na to, ¿e (...) moja wspó³-
praca z Rad¹, w której zasiada wiele doœwiadczonych
i chêtnych do pracy osób, bêdzie owocna i konstruk-
tywna”. Czy dystans dwóch lat pozwala Panu na pod-
trzymanie owych stwierdzeñ?
Bogdan Paw³owski: Przypomnê, panie redaktorze, jesz-
cze jedn¹ moj¹ wypowiedŸ, bêd¹ca kompilacj¹ dwóch
sztandarowych hase³ SLD i OPS: „Edukacja, rozwój, praca
– dla mieszkañców przede wszystkim”. W przeciwieñ-
stwie do niektórych uczestników wyborczych zmagañ
sprzed ponad dwóch lat, nie zapominam swoich zobowi¹-
zañ i staram siê podporz¹dkowaæ im wszystkie moje dzia-
³ania. Pozytywne myœlenie jest w oczywisty sposób nadal
nieod³¹cznym elementem mojej pracy, jeœli zaœ chodzi o
wspó³pracê z Rad¹, po pierwszym okresie jeszcze ¿ywych
emocji wyborczych rozpocz¹³ siê trwaj¹cy do dziœ etap
normalnej pracy, podczas której, jak to w ¿yciu, bywaj¹
czasem trudniejsze chwile. Te przyjemniejsze natomiast
maj¹ miejsce wtedy, gdy przy podejmowaniu kluczowych
dla miasta i gminy decyzji, odpowiedzialnoœæ i rzeczowoœæ
bierze górê nad politycznymi podzia³ami. Jestem przeko-
nany, ¿e o tak¹ w³aœnie wspó³pracê chodzi³o i chodzi na-
szym wyborcom. Nic chyba bardziej nie psuje wizerunku
lokalnego samorz¹du ni¿ partykularyzm i konfrontacyjne,
wynikaj¹ce z osobistej czy politycznej niechêci postawy
radnych.
M.S.: Nadzieje, zwi¹zane z pozyskiwaniem œrodków
„unijnych”, wobec przed³u¿aj¹cych siê procedur, na-
le¿a³o nieco zweryfikowaæ. Do koñca kadencji nie-
ca³e dwa lata, czy zd¹¿ymy zaczerpn¹æ z unijnej kasy?
B.P.: Województwo Pomorskie w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR) na lata 2004 – 2006 dysponuje kwot¹ 160 mln
EURO.  Liczyliœmy na, w miarê szybkie, uruchomienie
tych œrodków, nie „doceniaj¹c” legislacyjnej, procedural-
nej, a mo¿e i trochê biurokratycznej inercji. Przypomnê,
¿e nasze nadzieje w tym zakresie zwi¹zane by³y (i s¹) z
rozbudow¹ sieci kanalizacyjnej, rozbudow¹ obiektu szko-
³y w Trumiejkach oraz z budow¹ Centrum Turystycznego

nad jeziorem Dzierzgoñ. S¹ to przedsiêwziêcia niemo¿li-
we do realizacji bez powa¿nego wsparcia œrodków ze-
wnêtrznych. Nie wchodz¹c w szczegó³y powiem, ¿e z tych
trzech kluczowych inwestycji jedynie rozbudowa szko³y
nie zostanie prawdopodobnie zakwalifikowana  do pierw-
szego etapu dofinansowania z uwagi na ogromn¹ liczbê
wniosków (pieniêdzy jest dziesiêciokrotnie mniej w sto-
sunku do wyartyku³owanych we wnioskach potrzeb w
województwie). Dodam, ¿e nasze dzia³ania nie ograniczaj¹
siê jedynie do wyprodukowania wniosków (zreszt¹ pie-
czo³owicie „dopracowanych”) ale równie¿ pilotujemy je
(by nie u¿ywaæ pojêcia „lobbujemy”) w kolejnych etapach
oceny przez powo³ane do tego gremia. Czy zd¹¿ymy? Dla
tak ¿ywotnych dla miasta i gminy spraw kalendarz wybor-
czy ma drugorzêdne znaczenie. Wa¿ne jest, by „panel eks-
pertów” i „komitet steruj¹cy” uzna³ nasze wnioski za za-
sadne i zatwierdzi³ do realizacji. Proces inwestycyjny, przy
zabezpieczonych œrodkach to, przepraszam za kolokwia-
lizm, „pestka”. Projekty s¹ gotowe, rozpisuje siê przetarg,
wybiera wykonawcê i jeœli nie wyst¹pi¹ szczególne trud-
noœci (np. odwo³ania, protesty itp.), rozpoczyna siê inwe-
stycjê. Rozbudowa kanalizacji, z uwagi na koszt i zasiêg
przedsiêwziêcia, przebiegaæ bêdzie etapowo, wykracza-
j¹c poza ramy czasowe kadencji tego samorz¹du. Wszystkie
znaki na niebie i ziemi wskazuj¹, ¿e wspomniane inwesty-
cje jeszcze w tej kadencji nabior¹ rozmachu, przy czym
rozbudowê szko³y w Trumiejkach w pierwszym etapie zre-
alizujemy ze œrodków w³asnych.
M.S.: Sprawa prabuckiego szpitala z pewnoœci¹ spê-
dza³a Panu, podobnie jak innym samorz¹dowcom
gminy i powiatu sen z oczu. Wydaje siê, ¿e uniknêliœmy
niewyobra¿alnej katastrofy, jak¹ by³aby likwidacja
placówki. Jak postrzega Pan swój udzia³ w dziele ra-
towania szpitala?
B.P.: Mój udzia³, a w³aœciwie nasz udzia³, a mam tu na myœli
prabuckich samorz¹dowców z gminy i powiatu, polega³ na
inicjowaniu spotkañ, sesji i posiedzeñ komisji Rady Miej-
skiej z udzia³em przedstawicieli UM - w³aœciciela placówki,
kierownictwa Pomorskiego Oddzia³u NFZ – p³atnika us³ug
medycznych, starostwa - zainteresowanego racjonalizacj¹
lecznictwa zamkniêtego w powiecie, dyrekcji szpitala i dzia-
³aj¹cych w nim zwi¹zkowców. Ca³¹ chronologiê tych dzia-
³añ przedstawi³ pan w paŸdziernikowym numerze „Gazety”,
wiêc nie ma potrzeby jej tu przytaczaæ. Dziœ mogê jedynie
powiedzieæ, ¿e nie daliœmy decydentom o naszym szpitalu
zapomnieæ, chocia¿ moja i nasza rola by³a w tej materii, rzek³-
bym, delikatna. Wszak formalny zwi¹zek prabuckiego sa-
morz¹du z „marsza³kowskim” szpitalem, finansowanym ze
œrodków Narodowego Funduszu Zdrowia jest tak napraw-
dê ¿aden. Motywem przewodnim moich starañ o poprawê
kondycji szpitala, a w³aœciwie o jego przetrwanie, by³a tro-
ska o rodziny pracuj¹cych tam ludzi a tak¿e o wizerunek
Prabut, œciœle zwi¹zany z t¹ placówk¹, maj¹c¹ wieloletni¹,
docenian¹ daleko poza naszym terenem reputacjê.
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Dodam jeszcze, ¿e do pracy nad projektem restruk-
turyzacji powiatowego lecznictwa zachêci³em w moim
imieniu swego zastêpcê, p. Wojciecha Do³êgowskiego,
który zosta³ szefem zespo³u, samorz¹d prabucki reprezen-
towa³a w nim p. Helena Mo¿ejko, radna Rady Miejskiej a
Radê Powiatu – pan. Rezultatem tych wszystkich dzia³añ
by³ ci¹g³y nacisk na wojewódzkie oœrodki decyzyjne, co
miêdzy innymi doprowadzi³o do renegocjacji kontraktu,
który w pierwotnej wysokoœci by³ dla szpitala wyrokiem.
Z brakuj¹cej kwoty 1.800.000z³ dyrektor szpitala Andrzej
Ka³u¿ny wynegocjowa³ 1.400.000. Doceniaj¹c nasz¹ rolê
w tym, jakby nie powiedzieæ, negocjacyjnym  sukcesie,
dyrektor podczas sesji Rady Miejskiej oficjalnie podziêko-
wa³ nam i wspieraj¹cym nasze dzia³ania mieszkañcom
Prabut za szczególne zaanga¿owanie w sprawê ratowa-
nia szpitala. Pragnê podkreœliæ, ¿e wzglêdna stabilizacja
sytuacji finansowej szpitala mo¿e siê jednak okazaæ z³ud-
na i krótkotrwa³a. Nauczony doœwiadczeniem nie pok³a-
dam zbyt wielkiego zaufania w zapisy kontraktowe, nie-
jednokrotnie w ostatnich latach pomniejszane z powodu
czyjegoœ widzimisiê. Dlatego jestem w sta³ym kontakcie
ze zwi¹zkowcami szpitala i dyrektorem Ka³u¿nym, sta-
ram siê równie¿ znaleŸæ sojuszników w sprawie zagospo-
darowania zbêdnej dla szpitala bazy lokalowej (o czym,
jak wiem, zamierza pan zamieœciæ wzmiankê w innym
miejscu).
M.S.: Na jakim etapie znajduje siê realizacja Pañ-
skich zobowi¹zañ przedwyborczych?
B.P.: Priorytety, jakie zawar³em w swoim programie wy-
borczym, to, przypomnê: budowa hali sportowej, rozbudo-
wa sieci wodno – kanalizacyjnej, remonty dróg i chodni-
ków oraz dobra, racjonalna struktura szkolnictwa, zapew-
niaj¹ca wysok¹ jakoœæ kszta³cenia. W przedwyborczych
kalkulacjach liczy³em na szczególn¹ pomoc ze strony w³adz
starostwa i nie przeliczy³em siê. Milion z³otych na budowê
hali sportowej w Prabutach to w skali powiatu naprawdê
du¿e pieni¹dze, zwa¿ywszy fakt, ¿e kwidzyñski Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 do dziœ nie ma sali gimna-
stycznej. Ponadto w roku ubieg³ym otrzymaliœmy z Po-
wiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska 100.000z³ na I
etap rozbudowy kanalizacji, dziêki czemu mogliœmy uwol-
niæ w³asne œrodki na remont ul. Obroñców Westerplatte a
w bud¿ecie powiatu na rok bie¿¹cy mamy zabezpieczone
kolejne 170.000z³. O nastêpnych etapach uzupe³nienia sieci
kanalizacyjnej ju¿ mówi³em i powtórzê, ¿e dalszy ci¹g tej
inwestycji rozpoczniemy przed up³ywem kadencji.

Dobra wspó³praca z Zarz¹dem Dróg Wojewódz-
kich skutkuje co roku kolejnymi odcinkami wyremonto-
wanej lub modernizowanej struktury drogowej. W ubie-
g³ym roku na remont odcinka drogi 521 i modernizacjê ul.
Jagie³³y ZDW wyda³ 900.000z³, W bie¿¹cym roku plany
ZDW zak³adaj¹ remont trasy 521 na odcinku ul. Rypiñ-
skiej wraz z d³ugo oczekiwan¹ budow¹ chodnika w stronê
pla¿y nad jez. Sowica oraz przebudowê skrzy¿owania ul.

Grunwaldzkiej z ul. Ogrodow¹.
£¹czny koszt oscylowaæ bêdzie oko³o 1 mln z³. Po-

nadto we wspó³pracy z w³aœcicielami firm i sklepów sys-
tematycznie poprawiamy stan chodników w mieœcie, od-
nawiamy elewacje budynków.

Moje deklaracje zwi¹zane z racjonalizacj¹ sieci
oœwiatowej w gminie i popraw¹ stanu bazy szkolnictwa
równie¿ znajduj¹ swoje odbicie w rzeczywistoœci. Nie
obiecywa³em, podobnie jak mój kontrkandydat wyborczy,
¿e sale gimnastyczne powstan¹ przy SP2, w Obrzynowie
i Trumiejkach. Tym niemniej lokalizacja hali sportowej w
pobli¿u „dwójki” (co nie by³o wcale takie oczywiste) umo¿-
liwi realizacjê 200 godzin wychowania fizycznego, wpro-
wadzanych w szkole od wrzeœnia b.r. Prabuckie dzieci
przestan¹ gnieŸdziæ siê w ciasnej salce, na korytarzach i
w œwietlicy podczas zajêæ WF-u. Ponadto miasto zyska
obiekt z prawdziwego zdarzenia, w którym popo³udniami i
w weekendy têtniæ bêdzie sportowe ¿ycie z udzia³em pra-
bucian w ró¿nym wieku. Przyznam siê, ¿e organicznie nie
trawiê pojawiaj¹cych siê tu i ówdzie (nawet wœród rad-
nych, którzy przecie¿ zatwierdzali wieloletni plan inwe-
stycyjny) w¹tpliwoœci, czy hala jest nam potrzebna, tym
bardziej, ¿e 3 mln z³ na jej budowê (a mo¿e i nieco wiêcej)
pochodziæ bêdzie ze œrodków zewnêtrznych. Przekszta³-
cenie Szko³y Podstawowej w Trumiejkach w Zespó³ Szkó³
przyniesie do 2007 roku oszczêdnoœæ rzêdu prawie 1 mln
z³. Bior¹c pod uwagê koniecznoœæ „roz³adowania” pra-
buckiego Gimnazjum i wygodê dzieci z rejonu Trumiejek,
które mog¹ kontynuowaæ naukê w rodzimej szkole
(uczêszcza tam 250 uczniów a prognozy demograficzne
dla tej czêœci gminy s¹ „obiecuj¹ce”), decyzja o rozbudo-
wie placówki by³a ze wszech miar zasadna. Mówi³em, ¿e
na „unijne” wsparcie tej inwestycji w pierwszym etapie
trudno liczyæ, ale nie wykluczone, ¿e uda siê pozyskaæ
œrodki pomocowe w dalszych latach (mo¿e z „kontraktu
wojewódzkiego”?) i wówczas sala gimnastyczna przy ZS
w Trumiejkach nie bêdzie  pomys³em z pogranicza fanta-
zji.
M.S.: Czy zdarzaj¹ siê chwile, kiedy ³apie siê Pan za
g³owê i myœli: „po co mi to by³o”?
B.P.: Odpowiem s³owami Terencjusza: „cz³owiekiem je-
stem i nic co ludzkie nie jest mi obce”. Oczywiœcie, ¿e
miewam chwile rozczarowania i zw¹tpienia, ale nikt nie
powiedzia³, ¿e bêdzie ³atwo. Generalnie jednak jestem ty-
pem „walczaka”, z problemami biorê siê za rogi. Pozwolê
sobie na jeszcze jeden cytat, Seneka mawia³: „fortuna
sprzyja odwa¿nym”.
M.S.: Co œrodê, przyjmuj¹c mieszkañców, spotyka siê
Pan z dotkliwymi ludzkimi problemami. Jak po dwóch
latach wygl¹da stopieñ Pañskiej wra¿liwoœci na nie?
B.P.: To nie jest sprawa odpornoœci, to rzecz charakteru,
wnêtrza cz³owieka. Nigdy nie mogê pogodziæ siê z ludz-
kim nieszczêœciem.                    (dokoñczenie na str. 4)
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         wieœci z ratusza...

Muszê jednak pamiêtaæ, ¿e nie jestem ani Matk¹
Teres¹ ani Billem Gatesem. Jest sfera spraw, g³ównie
dotycz¹ca braku pracy i mieszkañ, wobec których jestem
bezradny. Gdybym próbowa³ zaspokoiæ wszystkie ludzkie
potrzeby, skoñczy³oby siê to w krótkim czasie zarz¹dem
komisarycznym Prabut. Mogê powiedzieæ, ¿e w³adze sa-
morz¹dowe na szczeblu gmin musz¹ czêsto wychylaæ cza-
rê goryczy, przyrz¹dzon¹ przez goœci na górze, którzy ze
swoich ³aw i foteli nie dostrzegaj¹ polskiej siermiê¿nej bie-
dy.
M.S.: Chcia³bym zapytaæ, jeœli nie jest to ingerencja
w sferê prywatnoœci, jak wygl¹da domowe ¿ycie bur-
mistrza? Czy ma Pan swoje piêæ minut na literaturê,
telewizjê, spotkania ze znajomymi i przyjació³mi? Czy
znajduje Pan czas dla rodziny?
B.P.: Na pewno w czasie dnia pracy, który ma czêsto po
12 godzin nie wyskakujê sobie na partiê golfa czy prze-
ja¿d¿kê jachtem. W ostatni pi¹tek zasiad³em ze szklank¹
piwa przed telewizorem i ju¿ jej nie skoñczy³em. Zapo-
mnia³em spytaæ ¿ony, czy przez sen nie mamrota³em o
bud¿ecie. Ma³o mam tego wolnego czasu, a przyda³by siê
dla dorastaj¹cych synów. Pracownicy urzêdu, którzy ciesz¹
siê, gdy biorê urlop, nie znaj¹ dnia ani godziny, kiedy mogê
wpaœæ, gdy sobie coœ wa¿nego przypomnê. Burmistrz w
dresie nie przestaje byæ burmistrzem. Spotkania ze znajo-
mymi czêsto odbywaj¹ siê przy okazji oficjalnych kontak-
tów z politykami i decydentami z województwa i powiatu.
Naturalnie, staram siê tak organizowaæ sobie nieliczny
wolny czas, by znaleŸæ chwilê na ksi¹¿kê, prasê czy tele-
wizjê, wypada przecie¿, bym wiedzia³, co siê aktualnie
wyprawia w kraju i na œwiecie. Ten diabelski wynalazek
– telefon komórkowy nie pozwala jednak na d³u¿sze okresy
b³ogiej niewiedzy o sprawach publicznych. Ale za to mi
p³ac¹, jak mawia moja ma³¿onka...
M.S.: Jeszcze jedno pytanie, Panie Burmistrzu. S³y-
sza³em pog³oski, ¿e mo¿e pojawiæ siê przed Panem
perspektywa, okreœli³bym to, awansu w strukturach
samorz¹dowych. W Prabutach Pan nie wskoczy na
wy¿szy szczebel, o obsadzie stanowisk w powiecie nie
decyduje nominacja, a poœrednio wola wyborców,
poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Powiatu. Co
zatem mo¿e oznaczaæ owa „wieœæ gminna”, czy zechce
Pan j¹ potwierdziæ, czy zdementowaæ?
B.P.: Odpowiem politycznie: nie potwierdzam i nie za-
przeczam. Dobrze siê czujê w Prabutach, mam tu jeszcze
wiele do zrobienia. Chc¹c, nie chc¹c wszed³em jednak w
œwiat polityki, a w nim wszystko jest mo¿liwe.
M.S.: Dziêkujê za rozmowê                    Marek Szulc

Burmistrz po dwóch latach:

Jestem typem „walczaka”... Pan Marsza³ek w Prabutach
Marsza³ek Województwa Pomorskiego Jan Ko-

z³owski jest niezwykle zajêtym cz³owiekiem, tote¿ nieczê-
sto zdarza mu siê goœciæ w odleg³ych rejonach wojewódz-
twa. Wizyta w Prabutach, a zw³aszcza pobyt w Rodowie,
z okazji otwarcia odremontowanej „zielonej szko³y”utwier-
dzi³a go w przekonaniu, ¿e s¹ rzeczy na tym œwiecie, o
których nie œni³o siê prorokom, a co dopiero marsza³kom.
„Wioska cudów”, miejsce artystycznej inicjacji studentów
gdañskiej ASP i plenerowa „Mekka” dojrza³ych artystów
- malarzy, tak bardzo urzek³a Pana Marsza³ka, ¿e zade-
klarowa³ objêcie tegorocznego pleneru rzeŸbiarsko - ma-
larskiego swoim honorowym patronatem i zapowiedzia³
swoj¹ wizytê podczas jego trwania.

Swoja robocz¹ wizytê w mieœcie i gminie Prabuty
marsza³ek rozpocz¹³ od spotkania w Urzêdzie Miasta i
Gminy, gdzie zapozna³ siê z naszymi planami inwestycyj-
nymi w bliskiej i dalszej perspektywie. Prezentacja do-
tychczasowych osi¹gniêæ i zamierzeñ na przysz³oœæ, wobe
faktu, ¿e bardzo liczymy na wsparcie samorz¹du woje-
wództwa w monta¿u finansowym planowanych inwesty-
cji, by³a dla w³adz Prabut niezmiernie wa¿kim elementem
wizyty naszego goœcia. Co innego wszak czytaæ wnioski i
pisma, a co innego zobaczyæ i „dotkn¹æ”...

Wizyta w prabuckiej „dwójce”. Pan marsza³ek za-
pozna³ siê z lokalizacj¹ hali sportowej, na któr¹ ze œrod-
ków bêd¹cych w dyspozycji Urzêdu Marsza³kowskiego
otrzymamy w tym roku 2 mln z³. Szukamy sojuszników na
dodatkowe œrodki, nie zaszkodzi, by marsza³ek o tym wie-
dzia³...                                                    (c.d. na str. 5)

(dokoñczenie wywiadu z burmistrzem Bogdanem Paw-
³owskim ze str. 2-3)
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Pan Marsza³ek w Prabutach
(dokoñczenie ze str. 4)

Z Prabut nasz goœæ wspania³¹ autostrad¹ (czytaj:
torem przeszkód), czyli drog¹ wojewódzk¹ 522 uda³ siê
do Trumiejek, gdzie obejrza³ miejsce rozbudowy miejsco-
wej szko³y podstawowej, inwetycji zg³oszonej do Zinte-
growanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regional-
nego (niestety, z nik³ymi szansami na dofinansowanie - o
czym mówi burmistrz w wywiadzie na str. 3).

Pan Marsza³ek odwiedzi³ równie¿ odremontowan¹
œwietlicê wiejsk¹ w tym so³ectwie i w tym przypadku móg³
mieæ satysfakcjê, bowiem pieni¹dze na remont obiektu
so³ectwo pozyska³o ze œrodków samorz¹du województwa
pomorskiego.

Kolejnym etapem rajdu marsza³ka po ziemi prabuc-
kiej by³o Rodowo, gdzie przed odrestaurowan¹ „zielon¹
szko³¹” czeka³y na dostojnego goœcia no¿yce i symbolicz-
na wstêga, do której przeciêcia móg³ przyst¹piæ nie tylko
jako honorowy nasz goœæ, ale równie¿ jako sponsor, bo-
wiem z ogólnej kwoty 344.000z³ kosztów inwestycji pra-
wie 220.000z³ pochodzi³o z Kontraktu Wojewódzkiego dla
Województwa Pomorskiego.
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W trakcie spotkania obecny na nim Starosta Po-
wiatu Kwidzyñskiego Leszek Czarnobaj przekaza³ „zielo-
nej szkole” 5 tys. z³ na wyposa¿enie. Marsza³ek Jan Ko-
z³owski po obejrzeniu plenerowych ekspozycji rzeŸbiar-
skich i zwiedzeniu pracowni dra Mariusza Bia³eckiego,
pracownika naukowego Akademii Sztuk Piêknych w

Gdañsku i wspó³inicjatora rodowskich plenerów, stwier-
dzi³, ¿e nie zdawa³ sobie sprawy z istnienia tak uroczego
zak¹tka ziemi pomorskiej.

Imponuj¹ca 4,5 metrowa rzeŸba Kazimierza Wielkiego,
autorstwa Mariusza Bia³eckiego, zainstalowana w jego
rodowskiej pracowni.

Na zakoñczenie pobytu w Rodowie Pan Marsza³ek wpi-
sa³ siê do pami¹tkowej kroniki miejscowego Zespo³u Szkó³.
Wstêpna deklaracja Pana Marsza³ka o objêciu patrona-
tem tegorocznego pleneru w Rodowie  zosta³a przez na-
szego goœcia oficjalne potwierdzona. Jan Koz³owski od-
wiedzi równie¿ XV jubileuszowy plener, który pod has³em
„Pole Sztuk” odbêdzie siê w dniach 3 - 17 lipca b.r. Jubi-
leuszowy plener po³¹czony bêdzie z 60-leciem gdañskiej
Akademii Sztuk Piêknych.                         Marek Szulc
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Ruszy³a budowa hali sportowej

Tak wyg³¹da³ pod koniec lutego teren budowy. Za-
ledwie kilka dni przedtem na plac wesz³o I³awskie Przed-
siêbiorstwo Budowlane, które wygra³o przetarg na wyko-
nawstwo obiektu. Dziœ nikt siê nie „cacka”, zima nie zima,
trzeba stawiaæ, oddaæ, zainkasowaæ nale¿noœæ i szukaæ
nastêpnych robót.

Przypomnimy, ¿e w pierwotnych za³o¿eniach pla-
nowano wybudowaæ halê za kwotê 4 mln z³, z czego 50%
sfinansowaæ mia³ Urz¹d Marsza³kowski rozdzielaj¹cy
œrodki z  Ministerstwa Edukacji, kwotê do 1 mln z³ prze-
znaczy³o na inwetycjê Starostwo Powiatowe w Kwidzy-
nie z tytu³u zapewnienia uczniom Zespo³u Szkó³ w Prabu-
tach warunków do prowadzenia zajêæ sportowych, a po-
zosta³y koszt inwestycji obci¹¿y bud¿et gminy. Okaza³o
sie jednak, ¿e koszt inwestycji przekroczy 5 mln z³, st¹d
te¿ czynione s¹ starania o dodatkowe dofinansowanie in-
wetycji ze œrodków zewnêtrznych.

Wobec zwiêkszenia iloœci zajêæ wychowania fizycz-
nego w SP 2 (od wrzeœnia b.r.) rozpoczêcie inwestycji
sta³o sie nagl¹c¹ koniecznoœci¹ (mówi o tym burmistrz w
wywiadzie na str. 3).                                       ms

Akcja „Koalicja Posterunków”

By by³o bepieczniej...
W sobotê, 26 lutego wieczorem kierownik Poste-

rumku Policji w Prabutach aspirant Zbigniew Ko³odziej-
ski zawiadomi³ burmistrza Prabut Bogdana Paw³owskie-
go i sekretarza UMiG Jêdrzeja Krasiñskiego o rozpoczê-
ciu maj¹cej cykliczny charakter akcji pod has³em „Koali-
cja Posterunków”. Przedsiêwziêcie jest wynikiem wcze-
œniejszych zapowiedzi wymiany patroli policyjnych z po-
szczególnych posterunków w powiecie i kierowanie wzmo-
¿onych si³ policyjnych do miast i gmin w okresie weeken-
dów, gdy w sposób szczególny wystêpuj¹ zjawiska zak³ó-
cania porz¹dku i ³amania prawa.

P. Zbigniew Ko³odziejski, koordynator dzia³añ na te-
renie gmin Prabuty i Gardeja przedstawia cele i za³o-
¿enia akcji tu¿ przed jej rozpoczêciem.

Wed³ug informacji uzyskanych po zakoñczeniu dzia-
³añ, w akcji wziê³o udzia³ 10 funkcjonariuszy policji z Pra-
but, Gardei, Sadlinek i Ryjewa (oraz radiowozy z Ryjewa
i Sadlinek). Stwierdzono tej nocy 13 wykroczeñ (6 drogo-
wych i 7 „porz¹dkowych”). Zatrzymano 3 nietrzeŸwych
kieruj¹cych. Plon akcji mo¿e nie jest specjalnie imponuj¹-
cy, ale oznacza to, ¿e nie jest u nas tak Ÿle albo dobrze
funkcjonuje nieoficjalny obieg informacji. W zasadzie tego
typu akcje maj¹ charakter prewencyjny a sam fakt ich
organizacji, (z tego, co siê dowiedzieliœmy, bêd¹ prowa-
dzone przeciêtnie raz w miesi¹cu), ma za zadanie znie-
chêciæ potencjalnych piratów drogowych i miejscowych
rozrabiaczy do nocnych eskapad po mieœcie.

Znak drogowy na skrzy¿owaniu ul. Chodkiewicza i Kura-
cyjnej pada najczêœciej ofiar¹ wandali. (tekst i foto MS)



         wieœci z ratusza...
Specjalna strefa - specjalne szanse

Specjalna Strefa Ekonomiczna jest to wyodrêbnio-
na administracyjnie czêœæ terytorium Polski, przeznaczo-
na do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na korzyst-
niejszych warunkach. SSE to miejsce podlegaj¹ce spe-
cjalnemu, ulgowemu traktowaniu podatkowemu, gdzie
przedsiêbiorca mo¿e rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
na specjalnie przygotowanym terenie i prowadziæ j¹ nie
p³ac¹c podatku dochodowego.

W Polsce jest 16 specjalnych stref ekonomicznych
(praktycznie w ka¿dym województwie), które mog¹ funk-
cjonowaæ z ma³ymi wyj¹tkami do 2017 roku, gdy¿ prawo
UE nie przewiduje istnienia takich uprzywilejowanych
obszarów.

W ubieg³ym roku burmistrz podj¹³ dzia³ania w celu
poszerzenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
o okreœlony obszar Prabut, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e zwi¹-
zane z lokalizacj¹ strefy ulgi mog¹ zachêciæ inwestorów.
Samo jednak „chciejstwo” nie wystarczy, musz¹ zostaæ
spe³nione okreœlone warunki. Przede wszystkim przewi-
dziany do objêcia stref¹ teren musi posiadaæ aktualny plan
zagospodarowania przestrzennego, ponadto wnioskodaw-
ca musi zebraæ zdeklarownych inwestorów, którzy  goto-
wi bêd¹ zaanga¿owaæ swój kapita³ w produkcjê, charak-
teryzuj¹c¹ siê nowoczesn¹ technologi¹. Oczywiœcie, in-
westorzy ci nie zechc¹ przej¹æ podmiejskiej ³¹ki czy nie-
u¿ytków, nie maj¹c przygotowanej przez lokalne w³adze
podstawowej infrastruktury, czyli zasilania energetyczne-
go o stosownej mocy, dróg dojazdowych, sieci wodoci¹-
gowo - kanalizacyjnej, mo¿liwoœci zrzutu œcieków o okre-
œlonych parametrach. A to z kolei wi¹¿e siê z kosztami.
Powstaje pytanie: czy gmina powinna inwestowaæ w ow¹
infrastrukturê, odk³adaj¹c najpilniejsze potrzeby? Wszak
zawsze jest ryzyko, (co potwierdza przyk³ad nieodleg³ego
Sztumu), ¿e mo¿na ponieœæ koszty, a inwestorzy nie ze-
chc¹ byæ konsekwentni w swoich wczeœniejszych deklara-
cjach. Nic nie robi¹c z kolei, mo¿na straciæ niepowtarzaln¹
szansê utworzenia sporej liczby miejsc pracy. Nie ³udŸmy
siê, sporo wody w Liwie up³ynie, zanim Prabuty i okolica
zaczn¹ czerpaæ dochody z turystyki i wypoczynku. Na
dziœ, przy oscyluj¹cym w granicach 30% bezrobociu jak
powietrze potrzebny nam jest jakiœ zak³ad, który zagospo-
darowa³by pewn¹ liczbê bezrobotnych, maj¹cych  kwali-
fikacje i chêci do pracy. Tu dotykamy nastêpnego proble-
mu. Powa¿nemu inwestorowi, kalkuluj¹cemu swoje biz-
nesowe szanse nie wystarczy dobrze przygotowany i prze-
kazany za symboliczn¹ z³otówkê teren. Przy dzisiejszej
technologii postawienie panelowej hali, to kwestia bodaj
kilku dni, najwy¿ej tygodni. Wa¿ne jest, czy znajdzie siê w
okolicy wymagana liczba kwalifikowanych, lub nie odpor-
nych na now¹ wiedzê pracowników. Przypominam sobie,
¿e przed kilku laty firmy, zamierzaj¹ce rozwijaæ dzia³al-
noœæ w Kwidzynie poprosi³y Powiatowy Urz¹d Pracy o
analizê perspektyw i kierunków kszta³cenia z prognozami

demograficznymi w³¹cznie. Czy w tym wzglêdzie jeste-
œmy w stanie spe³niæ oczekiwania inwestorów?

Maj¹c œwiadomoœæ powy¿szych uwarunkowañ
w³adze Prabut rozpoczê³y starania o pozyskanie poten-
cjalnych inwestorów w kontekœcie mo¿liwoœci rozszerze-
nia strefy. Problem w tym, ¿e jedynym narzêdziem
„³owów” jest dobrze opracowana informacja o mo¿liwie
najszerszym zasiêgu, dlatego niezwykle wa¿nym elemen-
tem takowych starañ jest nawi¹zanie kontaktów z firma-
mi consultingowymi b¹dŸ innymi instytucjami zajmuj¹cy-
mi siê poszukiwaniem terenów pod inwestycje dla zagra-
nicznych i krajowych przedsiêbiorców. Opracowane przez
Dzia³ Promocji UMiG prezentacje multimedialne, zawie-
raj¹ce oferty inwestycyjne (dotycz¹ce terenów przy ul.
Wojska Polskiego, obszarów nad jeziorami Sowica i
Dzierzgoñ) oraz informacje o pustostanach Szpitala Spe-
cjalistycznego zosta³y przes³ane do wielu firm i instytucji.
Wœród nich wymieniæ nale¿y: Agencjê Rozwoju Pomo-
rza, Gdañski Zwi¹zek Pracodawców, Polsk¹ Izbê Tury-
styki, Pomorsk¹ Izbê Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw,
Gdañsk¹ Lo¿ê „Buissnes Center Club”, Pomorski Park
Naukowo - Technologiczny, kwidzyñskie firmy „Jabil Cur-
cuit”, „International Paper” i „B&K” oraz Komisjê Stra-
tegii i Infrastruktury Sejmiku Wojewódzkiego i Polsk¹
Agencjê Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

14 lutego burmistrz Bogdan Paw³owski spotka³ siê z
prezesem firmy Jabil Circuit Poland Sp. z o.o. z Kwi-
dzyna, panem Andrzejem Go³yg¹.Prezes firmy prze-
kaza³ wiele cennych informacji oraz obieca³ pomoc w
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
w Warszawie, która zajmuje siê pozyskiwaniem da-
nych o zagranicznych inwestorach szukaj¹cych tere-
nów pod inwestycje w Polsce. 9 marca burmistrz spo-
tka siê z prezesem „International Paper” p. Jerzym
Majewskim.
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Znany na naszym terenie plantator p. Waldemar
Przechadzki podj¹³ próbê zainteresowania prabuckim „za-
torzem” kwidzyñskich WZPOW. Zapotrzebowanie na
wodê tej firmy przetwórczej, szczególnie w sezonie let-
nim mo¿e sprawiæ trudnoœci w przygotowaniu infrastruk-
tury, ale rozmowy nie zosta³y jeszcze zakoñczone.
                                                               Marek Szulc
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Uwaga, przedsiêbiorcy!
Ulgi w podatkach za miejsca pracy

Informujemy wszystkich przedsiêbiorców, ¿e zgod-
nie z uchwa³¹ Nr XIX/110/2004 Rady Miejskiej w Prabu-
tach z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie zwolnieñ z podat-
ku od nieruchomoœci dla przedsiêbiorców na terenie mia-
sta i gminy Prabuty, istnieje mo¿liwoœæ uzyskania ulgi w
podatku od nieruchomoœci dla przedsiêbiorców ju¿ istnie-
j¹cych na naszym rynku, którzy poszerzaj¹ swoj¹ dzia³al-
noœæ przez realizacjê nowej inwestycji zwi¹zanej z pro-
wadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. Warunkiem skorzy-
stania z takiej ulgi jest utworzenie co najmniej 5 nowych
miejsc pracy. Warunek utworzenia nowych miejsc pra-
cy uwa¿a siê za spe³niony, je¿eli inwestycja spowodowa³a
wzrost zatrudnienia w stosunku do œredniego poziomu za-
trudnienia w okresie 6 miesiêcy przed dokonaniem inwe-
stycji, przy czym uwzglêdnia siê tylko pracowników za-
trudnionych w pe³nym wymiarze czasu pracy. Zwolnienie
w podatku obejmuje tylko now¹ inwestycjê, tj. nowo na-
byte grunty, nowo wybudowane budynki, budowle lub ich
czêœci przeznaczone na prowadzenie dzia³alnoœci gospo-
darczej i przys³uguje na okres:
1 roku - jeœli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej
5 miejsc pracy,
2 lat - jeœli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15
miejsc pracy,
3 lat - jeœli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 25
miejsc pracy,
4 lat - jeœli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 35
miejsc pracy,
5 lat - jeœli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 45
miejsc pracy.

Zwolnienie od podatku przys³uguje, je¿eli zwiêkszony
poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez ca³y okres
zwolnienia.

Aby skorzystaæ ze zwolnienia przedsiêbiorca musi
przed³o¿yæ w terminie 2 miesiêcy od dnia oddania nowej
inwestycji do u¿ytku odpowiednie dokumenty, których
wykaz, jak równie¿ wszelkie szczegó³owe informacje
otrzymaæ mo¿na w zespole ds. podatków i op³at lokal-
nych, pokój nr 5 Urzêdu MiG w Prabutach, tel. 278-20-
23.

Medal za czterech wojaków
4 lutego Pani Marianna Dumkiewicz odznaczona

zosta³a Srebrnym Medalem za Zas³ugi Dla Obronnoœci
Kraju.

W ceremonii uczestniczy³ burmistrz Bogdan Paw-
³owski, podpu³kownik Marian Eichler oraz najbli¿sza ro-
dzina odznaczonej. Pani Marianna Dumkiewicz jest matk¹
czterech synów, którzy odbyli czynn¹ s³u¿bê wojskow¹.
Odznaczenie Srebrnym Medalem zosta³o nadane decyzj¹
Ministra Obrony Narodowej Jerzego Szmajdziñskiego.

Medal „Za zas³ugi dla obronnoœci kraju” - ustano-
wiony w 1966 r. - dzieli siê na trzy stopnie: Z³oty, Srebrny
i Br¹zowy. Jest nadawany osobom, które po³o¿y³y zas³ugi
w dziedzinie rozwoju i umacniania obronnoœci Rzeczypo-
spolitej Polskiej, stanowi uznanie dla osób, które swoj¹ prac¹
lub dzia³alnoœci¹ przyczyni³y siê do rozwoju i umocnienia
obronnoœci kraju. Mo¿e byæ równie¿ nadany jednostce woj-
skowej, organizacji spo³ecznej, przedsiêbiorstwu, zak³adowi
lub instytucji. Medal „Za zas³ugi dla obronnoœci kraju” na-
daje Minister Obrony Narodowej.

Pu³kownik Marian Eichler z malborskiej WKU sk³ada gra-
tulacje odznaczonej Mariannie Dumkiewicz

Piêæ minut Pana Stanis³awa
Zabawa - zabaw¹, ale burmistrz s³owa dotrzyma³.

Podczas licytacji Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej pomocy
Pan Stanis³aw Zdrzalik wygra³ „Jednodniowe Honorowe
Stanowisko Burmistrza Prabut”.

Zwyciêzca licytacji najpierw uczestniczy³ w coty-
godniowym Kolegium Burmistrza, po czym zapozna³  siê
z prac¹ Urzêdu i obowi¹zkami burmistrza, który „robi³” za
osobistego sekretarza „Honorowego Burmistrza”. Pan
Stasiu nie podj¹³ decyzji rujnuj¹cych gminê, co oznacza,
¿e honorowa nagroda trafi³a we w³aœciwe rêce. Chocia¿
by³em tego dnia poproszony przed oblicze dostojnego Ko-
legium, nie zd¹¿y³em spytaæ goœcia, czy ta fucha podoba-
³aby mu siê...                                              M. Szulc



         z naszej parafii...
Chrzest Chrystusa, chrzest cz³owieka...

Wszystkie zapowiedzi Starego Przymierza zostaj¹ 
wype³nione w Chrystusie Jezusie. Rozpoczyna On swo-
je ¿ycie publiczne od przyjêcia chrztu w Jordanie z r¹k 
Jana Chrzciciela. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus daje 
Aposto³om taki nakaz: „IdŸcie wiêc i nauczajcie wszys-
tkie narody, udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca i Syna, i 
Ducha Œwiêtego. Uczcie je zachowywaæ wszystko, co 
wam przykaza³em” ( Mt 28, 19 – 20 ). ( KKK  1223 ).

Na podstawie ksiêgi chrzczonych rzymskokatol-
ickiej parafii œw. Wojciecha w Prabutach w roku 2004 
sakrament chrztu œwiêtego przyjê³o 114 dzieci: Mi³osz 
Zygmunt Studniarek – 17.I., Julia Wiktoria Studniarek 
– 17.I., Cezary D¹browski – 25.I., Marceli Antoni Jar-
zynka –
29.II., Karolina Anna Cichorska –22.II., Szymon Kawka 
– 8.II., Maciej Grzegorczyk – 31.I., Mateusz Marczyk –
27.III., Jakub Grzegorczyk – 6.III., Jakub £oœ – 13.III., 
Marta Tchórz – 22.II., Kacper Sarzyñski – 21.II., Wer-
onika Magdalena Piepiórka – 22.II., Micha³ Kaczmarek 
–
11.IV., Wiktoria Maria Klinkowska – 11.III., Krystian 
Neumann – 11.IV., Daria Maria Czy¿ – 14.III. Kacper 
Król – 11.IV., Julia £aszcz – 11.IV., Igor Piotr £¹siak – 
11.IV., Ma³gorzata Zieliñska – 11.IV., Jakub Krawczyk 
– 11.IV. Mateusz Miros³aw Szpeflik -
11.IV., Weronika Zelwak – 11.IV., Zuzanna Laura 
Szymañska – 18.IV., Micha³ D¹browski – 11.IV.Roksana 
Durkiewicz – 11.IV., Sebastian Dudalski – 7.V., 
Matylda Drost – 2.V., Rados³aw Sikorski – 1.V., Patryk 
Adam Sikorski – 1.V., Oliwia Ostrowska –22.V., Maria 
Julia Rochoñ – 8.V., Irena Anna Szczepañska – 16.V., 
Mateusz Skinder 9.V., Szymon Henryk Katewicz – 
15.V., Kacper Ponikowski – 15.V., Mateusz  Stru¿yñski 
– 13.VI., Daria Jur¿alinas – 5.VI., Anna Aniela Jur¿alinas 
- 5.VI., Julia Hanas - 5. VI., Dominik Sadowski – 29.V., 
Patrycja Dag-mara Jaroszewska – 24.VII., Paulina Kass 
– 27.VI., Pa-tryk Kacper Orzechowski – 13.VI., Mar-
celina Fingajska – 12.VI., Dawid Oskar Tatara – 12.VI., 
Jakub Juliusz Taraszkiewicz – 26.VI., Cezary Jaworski 
– 12.VI., Natalia Witkowska – 12.VI., Aleksandra 
Œmiechowska – 26.VI., Dominik Kurlapski – 26.VI., 
Dominik Miros³aw Bakaj –
3.VII., Aleksandra Anna Ciesiñska – 3.VII., Adrianna 
Anna Teska – 17.VII., Jan Urbanowicz – 11.VII., Se-
bastian Karol Grabara – 1.VIII., Martyna Grzywacz –
14.VIII., Aleksandra Raczkowska – 24.VII., Martyna 
Zboiñska – 5.VIII., Filip Waszewicz – 7.VIII., Marta 
Gaszi – 28.VIII., Oliwia Ko³odziejska 22.VIII., Wikt-
oria ¯aneta Mizerakowska – 28.VIII., Melanie Kleisa – 
29.VIII., Adriana Kasicka – 21.VIII., Adrian Tadeusz 
Janiewicz –
11.IX., Jan W³adys³aw Anders – 18.IX., Wiktoria Paulina 
Badziñska – 11.IX., Dominik Maciej Korzepa – 25.IX., 
Laura Karolina Lewandowska – 17.IX., Marcelina Ma-
rianna Lipiñska – 18.IX., Jakub Tomasz Jasnoch – 
18.IX., Oliwier Adrian Mankiewicz – 19.IX., Kinga 
Karpowicz –
2.X., Mi³osz Krajnik – 3.X., Bart³omiej Kamiñski – 2.X.,

Bartosz Zaremba – 25.IX., Alan Gall – 2.X., Micha³ Wi-
œniewski – 9.X., Patryk Ma³kowski – 17.X., Wiktoria Kucal 
– 24.X., Marcelina Majewska – 9.X., Amelia Ma³gorzata 
Goœciniak – 4.XII., Mariusz Barbarewicz – 30.X., Anita 
Józefa Szewczyk – 23.X., Julia Kwiatkowska – 23.X., 
Aleksander Antoni ̄ ebrowski – 16. X., Aleksandra Œmie-
tañska – 23. X., Zuzanna Wiktoria Skazalska – 31.X., 
Oliwia Ewa Sylwanowicz – 14.XI., Martyna Zawadziñ-
ska13.XI., Mariusz Paluch – 27.XI., Alicja Ponikowska
7.XI.,Magdalena Beta – 20.XI., Rafa³ Beta – 20.XI., Wik-
toria Julita Ulatowska  -25.XII., Silvia Di  Lorenzo –
25.XII., Wiktor Chodowiec – 25.XII., Pawe³ Do³êgowski 
– 25.XII., Sara Urszula Ma³kowska – 25.XII., Katarzyna 
Dorota Baranik  -    Wiktoria Orzechowska – 25.XII., 
Maja Szpeflik – 25.XII., Maciej Witold Gryæ – 25.XII., 
Zuzanna Kotañska – 26.XII., Daria Kozaczuk – 26.XII., 
Marta Stonio – 25.XII., Klaudia Szewczyk – 31.XII., Pau-
lina Pajewska – 25.XII., Fabian Ba³dys – 25.XII., Kata-
rzyna Dorota Baranik,  Agata Dom¿alska – 26.XII..

Wszystkim P.T. w/w Ochrzczonym ¿yczymy zdro-
wia i Bo¿ej opieki. Szczêœæ Bo¿e!
                                           Opr.: Antoni T. Klejnowski
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Sakrament Ma³¿eñstwa
Pismo œwiête zaczyna siê od opisu stworzenia mê¿-

czyzny i kobiety na obraz i podobieñstwo Bo¿e, a koñczy 
wizj¹ „ Godów Baranka” (Ap 19, 7. 9). Od pocz¹tku do 
koñca Pismo œwiête mówi o ma³¿eñstwie i jego  „ miste-
rium”, o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nada³ mu Bóg, 
o jego pocz¹tku i celu, o ró¿nych sposobach jego urzeczy-
wistniania w ci¹gu historii zbawienia, o jego trudnoœciach 
wynikaj¹cych z grzechu i jego odnowieniu „ w Panu” (1 
Kor 7, 39), w Nowym Przymierzu Chrystusa i Koœcio³a 
(KKK  1602).

Na podstawie ksiêgi ma³¿eñstw zawartych w rzym-
skokatolickiej parafii œw. Wojciecha w Prabutach w roku 
2004 – 29 par stanê³o na œlubnym kobiercu. Oto One: 
Tomasz Kosiba – Wioleta Dobies, 21.II., Krzysztof £oœ – 
Anna Markowska, 13.III., Piotr Pilarski – Barbara Zió³-
kowska, 17.IV., Micha³ So³tys – Agnieszka Weso³owska,
11.IV., Piotr Henryk Marczyk – Anna Sieciñska , 24.IV., 
Andrzej Pawelec – Anna Liziñska , 15.V., Adam Poni-
kowski – Justyna Kalinowska, 15.V., Marcin Lenczkie-
wicz – Beata B³a¿ejewska, 19.VI., Tomasz Wandzel – 
Katarzyna Sochacka, 28.VIII., Micha³ Piotr Racieniew-
ski – Kamila Gabriela Sienkiewicz, 10.VII., Pawe³ Grze-
gorz Pajewski – Barbara Krystyna G³owacka, 3.VII., 
Pawe³ Boguszewicz – Dorota Agnieszka Komakowska,
14.VIII., Pawe³ Baranow – Aleksandra Galiniewska,
24.VII., Adam Kozaczuk – Agnieszka Ma³kowska,
14.VIII., Daniel Aleksander Rode – Monika Magdalena 
Ja¿d¿ewska, 7.VIII., Marcin Anders – Joanna Klonow-
ska, 14.VIII., S³awomir Stanis³aw Dwornik – Agnieszka 
Wioletta Kobylska, 7.VIII., Micha³ Tadeusz Bojanowski
– Barbara El¿bieta Braszkowska, 14.VIII.,   (c.d.str. 10)



         z naszej parafii...

Maciej Krysiñski – Aneta Joanna Gil, 18.IX., Krzysztof
Józef Ciskowski – Daria Komoszyñska, 4.IX., Marek
Klimkowski – Dominika Korpusik, 11.IX., Mariusz Pypeæ
– Dorota Duch, 11.IX., Leszek Marchewka – Katarzyna
Dorota Ornowska, 9.X., Maciej Œmieszniak – Sylwia
Karolina Nowak, 18.IX., Pawe³ Zbigniew Dobrowolny –
Paulina Agnieszka Kabziñska, 25.IX., Pawe³ Jan Jasie-
wicz – Karolina Wykner, 25.VIII., Waldemar Tatara –
Jadwiga Kaczmarek, 30.X., Marcin Kordowski – Malwi-
na Malinowska, 23.X., Andrzej Zielonka – Aleksandra
Anna Wêcka, 23.X..

Wszystkim P.T. w/w Parom Ma³¿eñskim ¿yczymy
du¿o mi³oœci, zdrowia i d³ugich lat wspólnego, szczêœliwe-
go ¿ycia!
                                            Opr. Antoni T. Klejnowski

     Pogrzeb chrzeœcijañski
Koœció³, który jak matka nosi³ sakramentalnie w

swoim ³onie chrzeœcijanina podczas jego ziemskiej piel-
grzymki, towarzyszy mu na koñcu jego drogi, by oddaæ go
„w rêce Ojca”. Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko
Jego ³aski i w nadziei sk³ada w ziemi zasiew cia³a, które
zmartwychwstanie w chwale (KKK  1683).

W ksiêdze zmar³ych rzymskokatolickiej parafii œw.
Wojciecha w Prabutach w 2004 roku odnotowano 77 zgo-
nów: Jadwiga Hiszczyñska, ur.1934, zm.2.I., Jaros³aw
Wiœniewski, ur.1964, zm.8.I., Jan  Hiszczyñski, ur.1932,
zm.14. I.,  Weronika Wiœniewska, ur.1925, zm.15.I., Józef
Antoni Chodowiec, ur. 1951, zm.15.I., Laura Kêska,ur.
1933, zm.17.I., Jan Józef Zulewski, ur. 1947, zm.20.I.,
Arkadiusz Czajkowski, ur. 1996, zm.29.I., Stanis³aw Ba-
naszewski, ur,1929, zm.30.I., Józefa DŸwiga³owska, ur.
1911, zm.4.II., Teresa Danuta Rusinkiewicz, ur,1957, zm.
12.II., Wies³aw Piwoñski,ur.1948, zm. 11.II., Aniela Do-
maszewicz, ur. 1927, zm. 13.II., Helana Jakubiak,ur. 1922,
zm.8.IV., Zuzanna Gr¹czewska,ur.1938, zm.12.IV., Lu-
dwik Maækowski, ur.1941, zm.14.IV., Stefania Lewandow-
ska, ur. 1922, zm.17.IV., Sabina Wanda Marcinkowska,
ur.1922, zm.17.IV., Czes³awa Marciniak, ur.1918,
zm.20.IV., Jan Jerzy Kopowski, ur.1950, zm.8.IV., Jerzy
Kochañski, ur.1931, zm.2.V., Joanna Sikora, ur.1984,
zm.29.IV., Marianna Wrzosek, ur.1919, zm.5.V., Mieczy-
s³aw ¯arczyñski, ur.1939, zm.7.V., Ryszard Kêdzierski,
ur.1951, zm.9.V., Jadwiga Bogusiewicz, ur.1927, zm.15.V.,
Stanis³awa Sobieraj, ur.1907, zm.17.V., Wanda Szyku³a,
ur.1927, zm.20.V., Piotr Antoni Dzienisiewicz, ur.1918,
zm.20.V., Antoni Pawe³ Kuncicki, ur.1940, zm.23.V., Lon-
gin Szczygie³, ur.1960, zm.25.V., Leokadia ̄ ygad³o, ur.1921,
zm.31.V., Henryka Wêgrecka, ur.1936, zm.5.VI., Andrzej
Jan Hille, ur.1954, zm.6.VI., Jan Król, ur. 1925, zm.8.VI.,
Zygmunt Zyper, ur.1936, zm.7.VI., Kazimierz Ciele¿e-
wicz,ur. 1918, zm.21.VI., Wojciech S³awomir Szella,

ur.1984, zm.22.VI., Józef Sochacki, ur.1953, zm.22.VI.,
Mieczys³aw Zakrzewicz, ur.1957, zm.28.VI., Aniela Ma-
lec, ur.1919, zm.9.VII., Ryszard Kotowski, ur. 1927,
zm.9.VII., Krystyna Ostrowska, ur.1950, zm.13.VII., Sta-
nis³aw Stefanowicz, ur.1920, zm.22.VII., Eugeniusz Ba-
czyñski, ur.1922, zm.22.VII., Janina Wiœniewska, ur.1923,
zm.23.VII., Mariusz Przybysz, ur.1972, zm.27.VII., Eu-
geniusz Wykner, ur.1959, zm.2.VIII., Jaros³aw Banaszew-
ski, ur.1986, zm.31.VII., Danuta Dworacka, ur.1948,
zm.7.VIII., Miros³aw Rajkowski, ur.1961, zm.12.VIII.,
Franciszek Kaczmarek, ur.1946, zm.18.VIII., Lucyna
Lewkowicz, ur.1951, zm.20.VIII., Franciszek Janiewicz,
ur.1946, zm.21.VIII., Eugeniusz Drozdowski, ur.1921,
zm.22.VIII., Henryk Kaczmarek, ur.1948, zm.23.VIII.,
Jan Wójcik, ur.1957, zm.24.VIII., Kazimierz Walerian
Lepczyñski, ur.1946, zm.2.IX., Marian Go³êbiewski,
ur.1950, zm.4.IX., Alina Sadowska, ur.1940, zm.17.X.,
Stanis³aw Kuriata, ur.1935, zm.22.X., Jan Czapliñski,
ur.1921, zm.27.X., Stanis³awa Leokadia Lippert, ur.1920,
zm.27.X., Barbara Paw³owska, ur.1931, zm.28.X., Stefan
Bomba, ur.1924, zm.29.X., Zdzis³aw Weso³owski, ur.1922,
zm.30.X., Jan Baliñski, ur.1946, zm.3.XI., Zbigniew Anto-
ni Fedoruk, ur.1956, zm.9.XI., Halina Marczyk, ur.1934,
zm.17.XI., Helena Teska, ur.1913, zm.23.XI., Sylwester
Dulski, ur.1921,zm.27.XI., Wies³aw Ludwik Raczkowski,
ur.1955, zm.23.XI., Aleksander Pietruszka, ur.1930,
zm.5.XII., W³adys³aw Bytner, ur.1919, zm.12.XII., Ste-
fan Piotrowski, ur.1938, zm.15.XII., Edmund Nowicki,
ur.1916, zm.11.XII., Gabriela Maria Kamiñska, ur.1959,
zm.25.XII..

Rodzinom w/w Œ.P. Zmar³ych sk³adamy wyrazy
g³êbokiego wspó³czucia i szczerego ¿alu, ³¹cz¹c siê z Nimi
w cichej modlitwie.

      Opr. Antoni T. Klejnowski
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Sakrament Ma³¿eñstwa (c.d.)

Uwaga przedsiêbiorcy !
W zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ uzyskania dotacji z

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Dzia³ Pro-
jektów Europejskich Agencji Rozwoju Pomorza S.A.
oferuje us³ugi zwi¹zane z opracowaniem pe³nej doku-
mentacji aplikacyjnej.
Oferta obejmuje:
- doradztwo w zakresie wdra¿ania i zarz¹dzania pro-
jektem inwestycyjnym,
- przygotowanie wniosku o dotacjê do projektu w ra-
mach ZPORR,
- opracowanie Studium Wykonalnoœci projektu,
- szkolenia przygotowuj¹ce do realizacji projektów fi-
nansowanych z funduszy UE.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod nu-
merami telefonów /58/ 32-33-209, /58/ 32-33-226, /58/
32-33-122, /58/ 32-33-201 lub te¿ drog¹ elektroniczn¹
- e-mail: konsulting@arpg.gda.pl



         szlachetne zdrowie...?
Umrzeæ w kolejce po zdrowie

Próby wszczêcia publicznej dyskusji w naszym kra-
ju o eutanazji spotka³y siê z ostr¹ reakcj¹ œrodowisk poli-
tycznych i autorytetów publicznych. Wszak zgodnie z etyk¹
chrzeœcijañsk¹ i ogólnie przyjêtymi w naszej spo³ecznoœci
normami moralnymi ¿ycie jednostki ludzkiej ma wartoœæ
pierwszorzêdn¹ i ¿adne normy prawne nie powinny o nim
rozstrzygaæ. Zastrzegam siê, przed toczeniem dalszych dy-
wagacji, ¿e z tymi pogl¹dami siê identyfikujê. Chcê jednak
przedstawiæ na podstawie tragicznych przyk³adów z „na-
szego podwórka”, jak w rzeczywistoœci wygl¹da owa pie-
czo³owita troska pañstwa o zdrowie i ¿ycie jednostki ludz-
kiej i jak praktycznie realizowane s¹ konstytucyjne prawa
obywatela do bezp³atnej opieki medycznej.

Moja znajoma, kobieta czterdziestokilkuletnia zacho-
rowa³a we wrzeœniu ubieg³ego roku. Zaniepokojony jej sta-
nem lekarz pierwszego kontaktu skierowa³ pacjentkê na spe-
cjalistyczne badania. Cykl owych badañ zakoñczy³ siê w
jednym z oœrodków klinicznych Trójmiasta. Diagnoza
brzmia³a jak wyrok: stwierdzono chorobê o pod³o¿u nowo-
tworowym w powa¿nym stadium zaawansowania. Lekarz,
informuj¹c pacjentkê o wynikach badañ stwierdzi³: „na te-
rapiê mogê Pani¹ zapisaæ na kwiecieñ, wszystkie wczeœniej-
sze terminy s¹ ju¿ zajête” i doda³ z brutaln¹ szczeroœci¹:
„przy tej chorobie do kwietnia Pani nie do¿yje”. Zdruzgota-
na kobieta rozpoczê³a na w³asn¹ rêkê, przy pomocy ¿yczli-
wych lekarzy i znajomych starania o przyspieszenie kuracji.
Znalaz³a pomoc w szpitalu w Elbl¹gu, ale z jej relacji (dzwo-
ni³a do mnie przed Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia) nie do-
wiedzia³em siê, czy placówka dysponowa³a dostatecznymi
œrodkami technicznymi, by pomoc mog³a byæ skuteczna.
Telefon od mojej znajomej porazi³ mnie. Opowiedzia³a mi o
swojej gehennie, jednoczeœnie sk³adaj¹c ¿yczenia i dziêku-
j¹c za pomoc w trudnych dla niej chwilach. Zabrzmia³o to
jak po¿egnanie i tym w istocie by³o, bo nie ma ju¿ Jej wœród
nas.

Przypadek drugi. W styczniu odwiedzi³ mnie znajo-
my, szukaj¹c rady czy pomocy. Powiêkszony do niespoty-
kanych rozmiarów wêze³ ch³onny utrudnia³ mu prze³yka-
nie, sprawia³ k³opoty nawet z mow¹. Diagnoza z gdañskiej
kliniki nie pozostawia³a z³udzeñ: choroba nowotworowa, ko-
nieczna radioterapia. Najbli¿szy termin – w marcu. Alterna-
tyw¹ dla chorego by³o samodzielne poszukiwanie innego
oœrodka, gdzie leczenie mog³oby zacz¹æ siê wczeœniej. Czy
emeryta staæ na wyjazdy do Olsztyna czy Bydgoszczy z
trudnym do przewidzenia rezultatem? Próbowa³em pomóc
rozgoryczonemu i przera¿onemu cz³owiekowi, kontaktuj¹c
siê z naszym szpitalem, który jednak nie dysponuje stosow-
nym sprzêtem. Uzyska³em natomiast deklaracjê pomocy w
formie kontaktu pacjenta z konsultantem – onkologiem. Mój
znajomy za kilka dni zostanie poddany terapii. Jakie spusto-
szenia przez ten czas oczekiwania uczyni³a choroba?

O wszechogarniaj¹cej chorobie systemu ochrony
zdrowia powszechnie wiadomo. To, co by³o dot¹d niewy-
obra¿alne, staje siê faktem. Niewydolny system godzi siê

na umieranie ludzi, którym mo¿na by³oby pomóc, a przy-
najmniej ul¿yæ w cierpieniu. Ogólnopolskie akcje typu „Ho-
spicjum to te¿ ¿ycie” jawi¹ siê w tym kontekœcie jak ponure
memento. Dalsze trwanie systemu ochrony zdrowia w obec-
nym kszta³cie rzeczywiœcie zape³ni hospicja w ca³ym kraju.
Tymczasem wielu pacjentów tego ostatecz-
nego etapu terapii (a w³aœciwie opieki pa-
liatywnej) mog³oby nadal cieszyæ siê
¿yciem. Pod warunkiem, ¿e nie umr¹ w
kolejce po zdrowie...           Marek Szulc

Kontrakt i bol¹ce zêby
Zacznijmy od tego, ¿e us³ugi stomatologów, nie wie-

dzieæ dlaczego, nijak siê maj¹ do funkcjonowania podsta-
wowej opieki medycznej, czyli, inaczej mówi¹c, nie podpo-
rz¹dkowane s¹ dzia³alnoœci lokalnych oœrodków zdrowia,
czy przychodni, co najwy¿ej poddzier¿awiane s¹ w tych
placówkach gabinety. Stomatolodzy podpisuj¹ samodziel-
nie kontrakty z NFZ, natomiast odium ludzkiej niechêci,
powodowane trudnoœciami w dostêpie do tych us³ug tak,
czy owak czêsto spada na g³owy kierowników czy w³aœci-
cieli oœrodków, pogarszaj¹c i tak nie najlepszy ogólny wize-
runek opieki zdrowotnej.

W reakcji na sygna³y mieszkañców o niedogodno-
œciach opieki stomatologicznej w Prabutach burmistrz wy-
st¹pi³ z pismem do Pomorskiego Oddzia³u Narodowego Fun-
duszu Zdrowia z proœb¹ o wyjaœnienie kryteriów i zasad
kontraktowania tego typu œwiadczeñ. W odpowiedzi otrzy-
ma³ pismo z PO NFZ, którego dyrektor wyjaœnia, i¿ jeden
kontrakt stomatologiczny przypada na 3.300 mieszkañców.
NFZ podpisa³ na teren Prabut 3 kontrakty stomatologiczne i
twierdzi, ¿e zabezpiecza to potrzeby w tym mieœcie. Dyrek-
tor wyraŸnie potwierdzi³, ¿e podpisuj¹c kontrakty dentyœci
zobowi¹zli siê do przyjmowania pacjentów z bólem zêba w
dniu zg³oszenia siê i jest to inegralnym punktem ka¿dego
kontraktu. Poniewa¿ mam, (dziêki Bogu i o dziwo) wszyst-
kie jeszcze swoje i zdrowe zêby, nie bojê siê napisaæ, ¿e coœ
tu nie gra. Przede wszystkim znam przypadki, zg³aszne w
redakcji, ¿e matki z obola³ymi dzieæmi odchodzi³y spod ga-
binetów stomatologicznych z niczym, psiocz¹c na ca³y œwiat
i wspominaj¹c czasy PRL-u, kiedy to dentysta przyjmowa³
w ka¿dej wiêkszej szkole. Z pewnoœci¹ sporo osób, czyta-
j¹c ten tekst równie¿ zwróci oczy ku niebu, wo³aj¹c o po-
mstê. Po drugie, w mieœcie i gminie jest coœ oko³o 14,5 tys.
mieszkañców. Widocznie kilka tysiêcy mieszkañców czê-
œci gminy wed³ug NFZ ma zêby zdrowe albo nie ma ich
wcale. Po trzecie, jeden ze stomatologów podpisa³ dwa kon-
trakty, czy przyjmuje „podwójn¹” liczbê pacjentów? Mam
tu w¹tpliwoœci. Dlaczego w Dzierzgoniu, czy Sztumie mo¿na
dostaæ siê do dentysty bez oczekiwania od bladego œwitu w
kolejce? To, ¿e ludzie zaczêli dbaæ o swoje uzêbienie jest
dobrym sygna³em naszego akcesu do cywilizowanej czêœci
Europy. Tymczasem dysponenci spo³ecznych pieniêdzy ze
sk³adek zdrowotnych chc¹ nas jednak zachowaæ bli¿ej azja-
tyckiej czêœci subkontynentu...
                                                                Marek Szulc
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         szlachetne zdrowie...?
Halo szpital, co s³ychaæ?
Pierwsza wiadomoœæ jest pomyœlna. Upór dyrek-

tora szpitala p. Andrzeja Ka³u¿nego i szereg dzia³añ wspie-
raj¹cych ze strony w³adz Prabut (m.in. spotkania burmi-
strza Bogdana Paw³owskiego z przedstawicielami Urzê-
du Marsza³kowskiego i dyrekcj¹ Pomorskiego Oddzia³u
Narodowego Funduszu Zdrowia) przynios³y sukces w
postaci rozpisania przez NFZ dodatkowego konkursu na
us³ugi medyczne na naszym terenie. W jego wyniku dy-
rektor wynegocjowa³ 1,4 mln z³ z brakuj¹cych do wyso-
koœci ubieg³orocznego kontraktu 1,8 mln z³. Jak poinfor-
mowa³ mnie dyrektor szpitala, próby „wymuszenia” na
NFZ brakuj¹cych 400.000 mog³yby zakoñczyæ siê zerwa-
niem negocjacji i nie podpisaniem kontraktu w ogóle. Co
to oznacza³oby dla szpitala, nie trzeba wyjaœniaæ.

Tak wiêc dyrektor zmuszony jest do korekty re-
strukturyzacyjnych planów. Koniecznoœci¹ staje siê szyb-
kie oddanie, sprzeda¿ lub wydzier¿awienie zbêdnych obiek-
tów, np. pawilonu III czy budynku kuchni. Od kilku tygo-
dni ¿ywieniem pacjentów zajmuje siê kwidzyñska firma i
wed³ug opinii dyrektora, posi³ki s¹, mimo bardzo ma³ej staw-
ki dziennej, ca³kiem „zjadliwe” (obiady z trzech dañ, z su-
rówkami). Zreszt¹, jak wynika ze s³ów dyrektora, szpital
ma pacjentów, mówi¹c krótko, leczyæ a nie tuczyæ.

Wzglêdna stabilizacja sytuacji finansowej szpitala
nie oznacza koñca k³opotów. Powa¿nie ju¿ zredukowana
za³oga g³oœno przypomina o swoich stoj¹cych od wielu lat
w miejscu p³acach. Z tego powodu wystêpuje znaczna
ró¿nica zdañ miêdzy dyrektorem, próbuj¹cym znowelizo-
waæ „przedpotopowy” regulamin wynagradzania pracow-
ników a zwi¹zkowcami, domagaj¹cymi siê podwy¿ek.
Dyrektor nie zaprzecza, ¿e pracownicy szpitala zarabiaj¹
marne grosze, przekonuje jednak, ¿e ¿¹dania pracowni-
cze mog¹ zniweczyæ proces restrukturyzacji placówki, a
to z kolei grozi liwidacj¹ szpitala lub jego egzystencj¹ w
znacznie okrojonej formie.

Wobec nasilaj¹cych siê w ca³ym kraju protestów
pracowników s³u¿by zdrowia, zwi¹zanych z przed³u¿aj¹c¹
siê procedur¹ nowelizacji legislacyjnych „bubli” (szcze-
gó³y w oficjalnym stanowisku obok), samorz¹d Prabut
wspólnie ze zwi¹zkowcami szpitala wystosowa³ list otwarty
do Ministra Zdrowia Marka Balickiego. Podczas spotka-
nia burmistrza Bogdana Paw³owskiego i ni¿ej podpisane-
go z cz³onkami zwi¹zków zawodowych, funkcjonuj¹cych
w szpitalu uœciœlono treœæ tego wspólnego stanowiska sa-
morz¹dowców i zwi¹zkowców. Burmistrz przekonywa³
zwi¹zkowców: „Nie czekajcie, ¿e ktoœ za Was wywalczy
strajkiem czy g³odówk¹ Wasze prawa, musimy wspólnie
przypominaæ o istnieniu naszego szpitala, nie daæ zapo-
mnieæ odleg³ym decydentom o jego problemach i zagro-
¿eniach dla œrodowiska Prabut, wynikaj¹cych z niestabil-
nej kondycji najwiêkszego na naszym terenie zak³adu pra-
cy. Dziœ jest wzglêdnie bezpiecznie, ale nikt nie gwarantu-
je, ¿e któregoœ dnia NFZ nie zechce obni¿yæ kontrakt.”

Spotkanie ze zwi¹zkowcami odby³o siê w sali by³ego
kina „sanatorium”.                            (tekst M. Szulc)
A oto pe³ny tekst wspólnego oœwiadczenia:

                                                     Prabuty, 23.02.2005
                      SZ.P. Marek Balicki
                        Minister Zdrowia
                          WARSZAWA

Cz³onkowie zwi¹zków zawodowych, dzia³aj¹-
cych w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach wspól-
nie z samorz¹dowcami Miasta i Gminy Prabuty prze-
sy³aj¹ niniejszym Panu Ministrowi swoje stanowisko
wobec dramatycznej sytuacji w s³u¿bie zdrowia:

Przed³u¿aj¹cy siê proces legislacyjny projektu usta-
wy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zak³adów opie-
ki zdrowotnej oraz obowi¹zuj¹cy od dnia 5 lutego b.r. ar-
tyku³ 890 p.2 Kodeksu postêpowania cywilnego, pozwa-
laj¹cy na komornicze zajêcia wynagrodzeñ pracowników
zad³u¿onych placówek s³u¿by zdrowia budz¹ uzasadniony
niepokój za³óg szpitali i zainteresowanych dobrem pacjen-
ta samorz¹dów lokalnych. Mimo apeli i deklaracji przed-
stawicieli Rz¹du RP media informuj¹ o kolejnych zajê-
ciach komorniczych. Wobec tocz¹cych siê rozmów Rz¹-
du z Komisj¹ Trójstronn¹ oraz prób kolejnych inicjatyw
ustawodawczych dotycz¹cych kompleksowych rozwi¹zañ
w sferze ochrony zdrowia zwi¹zkowcy powstrzymuj¹ siê
od zaostrzania form protestów lub zawieszaj¹ ju¿ podjête
akcje. Nie trudno przewidzieæ, ¿e o ile najbli¿sze dni nie
przynios¹ skutecznych rozstrzygniêæ w tych ¿ywotnych
dla s³u¿by zdrowia sprawach, protesty rozszerz¹ siê na
ca³y kraj i przybior¹ drastyczniejsze formy.

Szpital Specjalistyczny w Prabutach przechodzi
trudny i dotkliwy dla za³ogi proces restrukturyzacji. W
dzia³ania na rzecz utrzymania zak³adu z wieloletnimi tra-
dycjami i profesjonalnie wyspecjalizowan¹ kadr¹, który
jest jednoczeœnie najwiêkszym pracodawc¹ w Prabutach
w³¹czy³ siê lokalny samorz¹d Prabut oraz samorz¹dy
wszystkich szczebli powiatu kwidzyñskiego. Z trudem
wypracowany (przy wspó³udziale pomorskich polityków i
Zarz¹du Województwa Pomorskiego) program wydaje siê
rokowaæ nadzieje na dalsze funkcjonowanie szpitala.
                                                    ci¹g dalszy na str. 13
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Halo szpital, co s³ychaæ?
(dokoñczenie tekstu stanowiska - ze str. 12)

Warunkiem koniecznym jego powodzenia jest jed-
nak, jak okreœlili autorzy opracowania, podjêcie systemo-
wych rozwi¹zañ w zakresie restrukturyzacji zad³u¿enia
szpitali. Nadzieje na ich wdro¿enie wi¹¿¹ siê z projektem
wspomnianej wy¿ej ustawy.

Apelujemy zatem o skuteczn¹ kontynuacjê podjê-
tych w tym zakresie inicjatyw ustawodawczych, bez
wzglêdu na polityczne aspekty proponowanych rozwi¹-
zañ. Spraw¹ kluczow¹ i bezdyskusyjn¹ jest równie¿ pilna
nowelizacja artyku³u 890 Kodeksu Postêpowania Cywil-
nego, który w obecnym kszta³cie mo¿e zniweczyæ wysi-
³ek wielu ludzi i instytucji, zwi¹zany z reorganizacj¹ szpi-
tali.

Zwi¹zkowcy ze Szpitala Specjalistycznego w Pra-
butach w pe³ni solidaryzuj¹ siê z protestami podjêtymi w
Starachowicach, Kielcach, W³oszczowej, Skar¿ysku – Ka-
miennej i innych oœrodkach kraju. Bêdziemy wnikliwie œle-
dziæ tok prac legislacyjnych nad wspomnianymi aktami
prawnymi i stosownie zareagujemy w przypadku dalsze-
go braku systemowych rozwi¹zañ w zakresie ochrony
zdrowia.

Samorz¹d Miasta i Gminy Prabuty, w oczywistej
trosce o bezpieczeñstwo pacjentów, a tak¿e o sytuacjê
materialn¹ pracowników szpitala i ich rodzin, popiera sta-
nowisko zwi¹zkowców szpitala w ca³ej rozci¹g³oœci.
Do wiadomoœci:
1. Parlamentarzyœci Województwa Pomorskiego
2. Urz¹d Marsza³kowski w Gdañsku
3. Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Prabutach
(poni¿ej nastêpuj¹ podpisy przedstawicieli prabuckie-
go samorz¹du i cz³onków zwi¹zków zawodowych,
dzia³aj¹cych w szpitalu)

Pustostany szpitala do wziêcia...

Burmistrz zaprosi³ Starostê Powiatu Kwidzyñskiego Le-
cha Czarnobaja i Burmistrza Kwidzyna Andrzeja Krzysz-
tofiaka do obejrzenia zbêdnych szpitalowi obiektów. Na
zdjêciu: wizytacja pawilonu III. Dyrektor Ka³u¿ny chêtnie
by siê go pozby³, by nie generowaæ kosztów, zwi¹zanych
z jego utrzymaniem.

szlachetne zdrowie...? trochê kultury...
styczeñ - luty 2005 str.13

                 ***
Jak kochaæ, co wiedzieæ?
Têskniæ - za kim? O czym marzyæ?
Czy los mnie nie zawiedzie?
Czym ¿ycie obdarzy?
Niezmiennoœci¹, odmian¹...
A pomiêdzy nami niebo
A pod nami ziemia...
Dok¹d mam zmierzaæ w rezultacie?
Sk¹d mam na to wi¹æ si³y?
Tak pragnê wszystkie kolory ujrzeæ
Poznaæ zapach kwiatów
Posmakowaæ wody
Widzieæ, s³yszeæ, czuæ
Najmocniej jak siê da
A Tobie cz¹stkê siebie daæ
Prze¿yæ z tob¹ resztê dni
Do koñca, do g³êbi
Przywróciæ wartoœæ s³owa, takiego jak
Godnoœæ, mi³oœæ i dobroæ
Niech ten znudzony œwiat o nas nie zapomni.
Chcê œpiewaæ, tañczyæ, ¿yæ
                         najlepiej jak potrafiê...

                        ***
Podczas œniadania
              ulepi³am figurkê z chleba razowego.
I nazwa³am j¹, jak niegdyœ ciebie po imieniu
              gdy¿ twoje imiê by³o mi bliskie
Ulepi³am swoimi palcami
              postawi³am na parapecie
Teraz patrzê na ni¹, czy ju¿ sucha
Widzê niedoci¹gniêcia które poprawiam palcami
I widzê jak zaczyna siê uœmiechaæ...
Tak siê uœmiecha³a, ¿e zapomnia³am, i¿ jest z chleba...

                        ***
Nie wiem, co to poezja?
Nie wiem, czym jest poezja...
Krzyk mi stan¹³ w prze³yku
i oczy wpatrzone w ksiê¿yc.
Nie wiem, a chcia³abym wiedzieæ,
gorycz¹ jest czy sol¹?
Wiersz, który noszê w sercu
ma wielk¹ niewiadom¹,
od ¿ycia coraz bledszy...
Czym w koñcu jest poezja?
Kim cz³owiek z moich wierszy?...
                                         Dorota Topczewska

Pani Dorota Topczewska przynios³a mi pokaŸny zbiór
wierszy, zezwalaj¹c na opublikowanie niektórych.
Czyniê to z nadziej¹, ¿e zachêcimy innych twórców,
którzy pisz¹ „do szuflady”, by zdecydowali siê na
ujawnienie œwiatu owoców swojej wyobraŸni. Kto dziœ
pisze wiersze?



      rozmaitoœci...
str. 14 styczeñ - luty  2005

Do nas ten proceder mo¿e jeszcze nie dotar³, ale tyl-
ko patrzeæ! Wydrwigrosze, cwaniacy i z³odzieje w poszuki-
waniu ofiar wyjd¹ z wiêkszych miast, gdzie robi siê gor¹co
i trafi¹ do nas. Nie jesteœmy na to przygotowani, o czym
œwiadczy historyczny ju¿ przekrêt z wêglem, który dotkn¹³
„Pewik”. Dziœ o oszustwach telefonicznych, ma³o znanych
a bardzo dotkliwych, zwa¿ywszy na monopolistyczn¹ po-
zycjê TPS.A.

Numer „na paczkê”
Przyje¿d¿a do Ciebie kurier i oœwiadcza, ze ma dla Ciebie
paczkê za zaliczeniem. Koszt ok 500 z³. Na paczce jest Twoje
imiê, nazwisko i poprawnie napisany adres. Nadawc¹ jest
firma „X”, której nie znasz i w której nic nigdy nie zama-
wia³eœ. Kurier oœwiadcza, ze nic mu na ten temat nie wiado-
mo - jego zadaniem jest tylko dostarczenie paczki i pobranie
pieniedzy, ale skoro s¹ w¹tpliwoœci - to mo¿na je wyjaœniæ
„od rêki” - telefonicznie. Kurier pyta czy w takim razie -
mo¿e zadzwoniæ od Ciebie do firmy i szybko siê wszystko
wyjaœni. 99% ludzi nie podejrzewaj¹c podstêpu wpuszcza
kuriera do domu i wskazuje mu gdzie jest telefon, albowiem
chce jak najszybciej sprawê wyjaœniæ...Kurier wykonuje
KRÓTKI TELEFON (1 min) i niby sprawdza w firmie, czy
nie zasz³a pomylka, po czym informuje Ciê, ¿e faktycznie
jest to pomy³ka, przeprasza grzecznie i wychodzi (bajki o
pomy³kach sa ró¿ne, w zale¿noœci od oceny Waszej reak-
cji). Po miesi¹cu przychodzi rachunek telefoniczny: oko³o
10.000 dolarów w przeliczeniu !!! Dlaczego? Poniewa¿ ten
jeden „niewinny krótki telefonik” - oblecial w miêdzy czasie
ca³y œwiat przez przekierowania komercyjne (Seszele, Wy-
spy Bali, Kajmany i wiele innych - wszystko automatycz-
nie), aby w koncu trafiæ na sexliniê w Australii. Jak to mo¿-
liwe, zapytasz, przecie¿ patrz¹c kurierowi na rêce - by³o
widaæ, ¿e wykreêca numer tel. stacjonarnego?! Tak to praw-
da - kurier wykrêci³ nr telefonu stacjonarnego, ktory jest
zainstalowany gdzieœ w jakimœ wynajêtym (po cichu) miesz-
kaniu (na dodatek, na lewe papiery) - i w tym wlaœnie miesz-
kaniu stoi sobie ma³e niepozorne urzadzenie, które natych-
miast dokonuje przekierowañ jak siê tylko do niego dodzwo-
nisz. Pomys³owe, prawda? Czy masz szansê na reklamacje
w TPSA? Nie - poniewa¿ po³¹czenie wysz³o z Twojego nu-
meru telefonu, a co za tym idzie, za Twoj¹ zgod¹ - wiêc
nawet w s¹dzie przegrasz ....

Numer „na Tepse”
Dzwoni do Ciebie cz³owiek i podaje siê za pracownika Tele-
komunikacji Polskiej S.A. Informuje Ciê o tym, ¿e w³aœnie
wymieniono skrzynkê kablow¹, rozdzielcz¹ lub cokolwiek
innego. W zwi¹zku z powy¿szym monterzy TPSA testuj¹
po³¹czenia i prosz¹ o potwierdzanie ich poprawnego funk-
cjonowania poprzez naciœniêcie klawiszy : 9, 9#, 09, 09#,
90, 90# itp. Nie naciskaj niczego i nie potwierdzaj! Je¿eli
to zrobisz - jesteœ przekierowany na sexliniê, na Twój kost
oczywiœcie, do Wielkiej Brytanii przez pó³ œwiata na Pacyfi-
ku (Wyspa Niua w tym procederze króluje!!) i nawet je¿eli

Jak siê ustrzec przed oszustami

Naiwnych nie siej¹...
natychmiast rzucisz s³uchawkê na wide³ki, nic Ci to nie da,
po³acznie nie skoñczy siê przed up³ywem 5 minut. Podoba
Ci siê ? - koszt ok 1500 z³.

Je¿eli ktokolwiek do Ciebie zadzwoni i powie, ¿e
coœ wygra³eœ,  rzuæ natychmiast s³uchawkê i niczego nie
naciskaj! ̄ adnych cyfr, gwiazdek lub krzy¿yków!

Je¿eli ktokolwiek do Ciebie zadzwoni, kogo nie
znasz - niewa¿ne czy bêdzie to firma, czy osoba prywatna
i poprosi Ciê o oddzwonienie w dowolnym czasie, nie rób
tego, bo mo¿e Ciê to kosztowac 320 zl - za samo po³¹cze-
nie! Pamietaj, ¿e oszuœci bardzo czêsto podszywaj¹ siê
pod ró¿nego typu instytucje. Jak administracja lub inna
instytucja bêdzie mia³a do Ciebie sprawê, to wyœle Ci pi-
smo.

Jak siê uchroniæ?
1. Myœleæ i nic na „hurraa”, niczego nie naciskaæ i niczego
nie potwierdzaæ.
2. Zadzwoniæ do swojego operatora np TPSA (9393) i za-
¿¹daæ zablokowania wszystkich numerow komercyjnych:
0-700, 0-300, 0-400 jak i mo¿liwoœci przekierowania na nie.
3. Mo¿na zablokowaæ wszystkie numery mieêdzymiasto-
we, miêdzynarodowe i komórkowe - ka¿dy operator ma
obowi¹zek udostêpniæ Ci kod aktywuj¹cy takie po³¹czenia i
drugi kod dezaktywuj¹cy takie po³¹czenia. Nie ma innego
wyjœcia! Dostaniesz od operatora dwa osobiste has³a i niko-
mu ich nie pokazuj...Potem za¿¹daj od Operatora pisemne-
go potwierdzenia faktu, ¿e zg³aszane przez Ciebie zadania
zosta³y zrealizowane. Jak to bêdziesz mia³ na piœmie - to
jakby co ...wygrasz w ka¿dym s¹dzie. Mam nadziejê, ¿e
Pañstwa nie wystraszy³em, dodam, ¿e znane mi s¹ przy-
padki osób w Prabutach, które zap³aci³y ciê¿kie pieni¹dze
dla TPSA za lekkomyœlne zabawy telefonem przez swoje
pociechy.
  Na podstawie informacji ze Stowarzyszenia Polskich Me-
diów - w trosce o Wasze portfele - Marek Szulc

Co s³ychaæ u wêdkarzy?
6 lutego wol¹ Zebrania Sprawozdawczo - Wybor-

czego prabuckiego PZW wybrano nowy Zarz¹d w sk³a-
dzie: Bogus³aw Kasicki - prezes, Cezary Okorski - v-ce
prezes, Ma³gorzata Zabawa - sekretarz, Mariusz Jagusz -
skarbnik, Jacek Majewski - gospodarz Jez. Sowica, Zdzi-
s³aw Siciñski - z-ca Komendanta Spo³. Stra¿y Rybackiej,
Grzegorz Domañski - sprawy m³odzie¿owe, Roman B³a-
chewicz - cz³onek Zarz¹du. W trakcie zebrania sformu³o-
wano nastêpuj¹ce wnioski do Zarz¹du:
- naprawa pomostu nad jez. Sowica, konserwacja i ulep-
szanie stanowisk wêdkarskich, naprawa grobli „Halinow-
skiej”, poprawa funkcjonalnoœci przystani wêdkarskiej,
- podjêcie starañ o zezwolenie na wêdkowanie spod lodu
na jez. Liwieniec
- radykalna walka z k³usownictwem
Sprawy wêdkarzy,w tym zbieranie op³at, za³atwiane bêd¹
w ka¿dy pi¹tek w godz. 15 - 16 (w razie potrzeby d³u¿ej)
                                wg informacji Zarz¹du Ko³a PZW



     nasze bezpieczeñstwo...
Program kwidzyñskiej Policji

Bezpieczny Trójk¹t
Jednym z ustawowych zadañ policji jest „inicjowa-

nie i organizowanie dzia³añ, maj¹cych na celu zapobiega-
nie pope³nianiu przestêpstw i wykroczeñ oraz zjawiskom
kryminogennym i wspó³dzia³ania w tym zakresie z orga-
nami pañstwowymi, samorz¹dowymi i organizacjami spo-
³ecznymi”. Treœæ tego zapisu wskazuje, ¿e nawet najspraw-
niejsza Policja nie jest w stanie sama zapobiegaæ prze-
stêpczoœci.

Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie przygo-
towa³a i wdro¿y³a w ¿ycie program prewencji kryminalnej
ukierunkowany na podniesienie bezpieczeñstwa w powie-
cie kwidzyñskim „Bezpieczny Trójk¹t”. Jego funkcjono-
wanie i sama istota oparta jest na œcis³ej wspó³pracy Poli-
cji – Samorz¹dów Lokalnych- Spo³ecznoœci. Program
ukierunkowany jest nie tylko na spo³ecznoœæ doros³¹ po-
wiatu kwidzyñskiego, ale równie¿ na dzieci i m³odzie¿
szkoln¹.
Za³o¿enia programu zak³adaj¹ realizacje czterech podsta-
wowych celów jakimi s¹:
1. Powstrzymywanie niekorzystnych tendencji w dyna-
mice i strukturze przestêpczoœci kryminalnej i patologii spo-
³ecznej na terenie dzia³ania Komendy Powiatowej Policji
w Kwidzynie.
2. Zwiêkszenie wykrywalnoœci sprawców przestêpstw.
3. Poprawienie stanu bezpieczeñstwa, porz¹dku i spokoju
spo³ecznego.
4. Poprawienie stosunków: Policja – Spo³eczeñstwo i wy-
kreowanie w³aœciwego wizerunku „Policji Powiatu Kwi-
dzyñskiego”.
W ramach dzia³ania programu prewencyjnego realizowa-
ne s¹ poszczególne programy cz¹stkowe:
1. Niebieski Tydzieñ,
2. Wspólnie o bezpieczeñstwie,
3. Ja tu zagl¹dam
1. Niebieski Tydzieñ- program realizowany jest na tere-
nach szkó³. Raz do roku w poszczególnych szko³ach po-
wiatu bêd¹ przeprowadzane tygodniowe spotkania z poli-
cjantami, podczas tych spotkañ bêdzie prezentowany
sprzêt, oraz zagadnienia dotycz¹ce funkcjonowania poli-
cji.
2. Wspólnie o bezpieczeñstwie- w ramach tego programu
dzielnicowi na terenie swojego funkcjonowania organizuj¹
i przeprowadzaj¹ z mieszkañcami spotkania, podczas któ-
rych poruszane s¹ kwestie bezpieczeñstwa danego rejo-
nu.
3. Ja tu zagl¹dam- funkcjonariusze plutonu Patrolowo- In-
terwencyjnego podczas s³u¿by, jak równie¿ dzielnicowi
odwiedzaj¹ i rozmawiaj¹ z mieszkañcami, w³aœcicielami
sklepów czy lokali gastronomicznych. Wszystkie wnioski
spostrze¿enia mieszkañców oraz w³aœcicieli lokali i skle-
pów bêd¹ wdra¿ane do realizacji.

W ramach „podprogramów” Bezpiecznego Trójk¹ta s¹
przeprowadzane ró¿norakie dzia³ania:
Crime Stoppers- czyli TELEFON ZAUFANIA, czynny
przez ca³¹ dobê, jest on równie¿ telefonem ANTYKO-
RUPCYJNYM  261 90 00

Na podstawie opisanego programu „Bezpieczny
Trójk¹t” Komendant Powiatowy Policji w Kwidzynie przy-
gotowuje nowy program „Bezpieczny Powiat”. G³ównym
atutem nowego programu jest przede wszystkim wspó³-
praca przy jego realizacji ka¿dego mieszkañca powiatu
kwidzyñskiego, przedsiêbiorców, stowarzyszeñ, firm etc.
Korzystaj¹c z ³amów Gazety Prabuckiej prosimy wszyst-
kich pañstwa chêtnych do wspó³pracy z Komend¹ Po-
wiatow¹ Policji w Kwidzynie, o nadsy³anie nam swoich
spostrze¿eñ i bol¹czek w zakresie bezpieczeñstwa i pro-
ponowanych rozwi¹zañ. Mog¹ to pañstwo zrobiæ listow-
nie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie,
ul. Koœciuszki 30, 82-500 Kwidzyn, drog¹ e-mail: komen-
da.kwidzyn@neostrada.pl, oraz telefonicznie pod nr 645
02 12, b¹dŸ osobiœcie (pokój nr 15).

Ju¿ w paŸdzierniku ubieg³ego roku w sali MGOK odby³a
siê ciekawa impreza, zorganizowana przez Komendê Po-
wiatow¹ Policji w Kwidzynie. W formie zabaw sprawno-
œciowych dzieci zapoznawa³y siê z podstawowymi zasa-
dami bezpieczeñstwa i przeciwdzia³ania patologicznym za-
gro¿eniom.                                                         MS
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         M³odzie¿owa Gazeta Prabut
Orkiestra gra³a i u nas

Wielkie Œwi¹teczne Granie
Dnia 9.01.2005r po raz trzynasty zagra³a Wielka

Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. Rano na ulicach Prabut
pojawili siê wolontariusze z charakterystycznymi serdusz-
kami. Jak co roku prabucianie nie zawiedli, hojnie wspie-
raj¹c tê wielk¹ sprawê. W kilku najwiêkszych  so³ectwach
gminy Prabuty  (w Rodowie, Obrzynowie, Trumiejkach)
miejscowe szko³y zorganizowa³y w³asne fina³y WOŒP. Li-
cytowano ró¿ne przedmioty przekazywane od ludzi do-
brej woli, a tak¿e gad¿ety z logo WOŒP. W Prabutach
odby³y siê przeró¿ne licytacje, wystêpy, koncerty a tak¿e
pi¹tkowa dyskoteka po³¹czona z wystêpami Hip-Hopo-
wymi.

Ju¿ 7.01.05 w Gimnazjum im. Marii-Sk³odowskiej
Curie samorz¹d uczniowski z opiekunem p. mgr. M. Ro-
mel- Kosiedowsk¹ i p. mgr M. Œmieszniakiem zorganizo-
wali loteriê fantow¹ oraz sprzeda¿ ciast przyrz¹dzonych
m.in. przez siebie.

Oficjalne rozpoczêcie imprezy mia³o miejsce o go-
dzinie 16.00 w sali MGOK a „wielkie granie” rozpoczê³y
dzieci z Zespo³u Szkó³ w Rodowie, które wyst¹pi³y ze spek-
taklem teatralnym „Pinokio”.  O godzinie 16:30 dyrektor
MGOK w Prabutach - pan Marek Szulc s³owami „Wielka
Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy to wspania³y pomys³. Dziêki
tej akcji, zainicjowanej przez Jurka Owsiaka ludzie potra-
fi¹ siê zjednoczyæ i wspólnie pomóc potrzebuj¹cym”- roz-
pocz¹³ licytacjê przedmiotów otrzymanych od sponsorów.
By³y to m.in.  2 pi³ki do koszykówki z podpisami zawodni-
ków wystêpuj¹cych w zespole ekstraklasy: „Polfarmy Sta-
rogard Gdañski” oraz I ligowego „Basket Kwidzyn”;  puz-
zle przedstawiaj¹ce zdjêcia lotnicze Prabut, prace rzeŸ-
biarskie, wyroby rêkodzie³a artystycznego, obrazy z ple-
neru rzeŸbiarsko-malarskiego w Rodowie,   makieta twier-
dzy œredniowiecznej. Licytacja prowadzona na przemian
przez Marka Szulca, burmistrza Bogdana Paw³owskiego
oraz sekretarza Urzêdu MiG Jêdrzeja Krasiñskiego prze-
platana by³a wystêpami artystycznymi.

Na scenie wyst¹pili m.in.: Tomasz Tykarski, zespó³
szkolny z SP2 w Prabutach,   grupy: „Grass Hooper”,
„Sanatorium P”, „Truman”. Nauczyciele oraz dzieci ze
Szko³y Podstawowej nr 2 w Prabutach, która by³a oficjal-
nym „ambasadorem” WOŒP, zajê³y siê przygotowaniem
stoisk oraz przeprowadzeniem zbiórki pieniêdzy w trakcie
imprezy. Na miejscu mo¿na by³o spróbowaæ grochówki,
wielu wypieków przygotowanych przez rodziców uczniów
oraz swojskiego smalcu. Ka¿dy datek przekazany na rzecz
WOŒP nagradzany by³ drobnym upominkiem i serdusz-
kiem.  W ramach XIII Fina³u WOŒP w Prabutach i Gmi-
nie zebrano w sumie 5.740z³. Ten bardzo dobry wynik trze-
ba bêdzie poprawiæ w przysz³ym roku, bo tak nakazuje
tradycja. Obejrzyjcie sobie zdjêcia na tej i nastêpnej stro-
nie. Kto przesiedzia³ w domu ten 13 fina³, niech ¿a³uje.
Siema!                                      Dagmara Dymczyñska

Dzieci z puszkami pod opiek¹ p. Janiny Lange posz³y na-
wet na policjê z czerwonymi serduszkami...

Impreza w MGOK zaczê³a siê od spektaklu teatrzyku
szkolnego z ZS Rodowo. Na scenie Pinokio z Kotem...

Licytacja pi³ek „Polfarmy” i „Basketu”

Panie Jacku, chleb ze smalcem i ogórkiem?

str.16 styczeñ - luty 2005
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Fotomigawek ci¹g dalszy
Wielkie Œwi¹teczne Granie

Œpiewaliœmy i graliœmy wszyscy...

...Agata Iwañska z „Grass Hoopers” i Tomek Tykarski...

...zespó³ wokalny SP 2...

...oraz Przemek vel „Kod¿ak”, Marcin i Leszek „Blu-
esman” Sodoma                                       fot. MGOK

Mój zawód, to nie przypadek
Rozmowa z p. Jackiem Dymkiem, nauczycielem wycho-
wania fizycznego w gimnazjum w Prabutach.
Magda i Ewa: Od jak dawna pracuje Pan w naszym
gimnazjum?
Jacek Dymek – Oj, ju¿ d³ugo... W gimnazjum pracujê od
2000 roku, natomiast wczeœniej przez rok pracowa³em w
szkole podstawowej.
M.i E.: Czy Pan jako uczeñ myœla³ kiedyœ o tym, ¿e
zostanie nauczycielem?
J.D. – Hmm..., tak siê sk³ada, ¿e od urodzenia wiedzia-
³em, ¿e bêdê nauczycielem. Zawsze chcia³em nim byæ, a
uwa¿am, ¿e jak ktoœ czegoœ bardzo pragnie to w koñcu do
tego dobrnie.
M. i E.: Czy wiedzia³ Pan jakiego przedmiotu bêdzie
Pan uczy³? Czy sport pasjonowa³ Pana ju¿ w dzieciñ-
stwie?
J.D. - Tak, wiedzia³em, ¿e chcê byæ nauczycielem w-f.
Wydaje mi siê, ¿e to siê od sportów zaczê³o. Interesowa³y
mnie one od dzieciñstwa, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e
mam to we krwi. Lubi³em ogólnie sam sport – graæ w
pi³kê no¿n¹, biegaæ, œwietne by³y te¿ sporty walki. Potem
zaczê³y mnie interesowaæ g³ównie sporty si³owe, ale nie
by³o to moje jedyne zainteresowanie sportowe. Nadal gra-
³em w nogê, biega³em.
M. i E.: Jak Pan uwa¿a, czy nauczanie w-fu bardzo
ró¿ni siê od uczenia, np. fizyki? Gdzie nauczyciel
mo¿e mieæ lepszy kontakt z uczniem?
J.D. – Wydaje mi siê, ¿e na pewno siê ró¿ni. Na w-fie
k³adzie siê wiêkszy nacisk na æwiczenia fizyczne, nato-
miast na fizyce siê g³ównie myœli, no i wa¿na jest wiedza.
Ale przecie¿ na wychowaniu fizycznym tak¿e trzeba ru-
szyæ g³ow¹, aby nie zrobiæ sobie krzywdy, np. na zada-
niach sprawnoœciowych. Nie wiadomo gdzie kontakt jest
lepszy. To zale¿y przede wszystkim od nauczyciela,
uczniów i (jak wiadomo) ich charakterów. Proste – mo¿-
na kogoœ lubiæ albo nie lubiæ.
M. i E.: Oprócz nauczania, ma Pan tak¿e inne pasje.
Jest ni¹ przede wszystkim kulturystyka, mamy ra-
cjê?
J.D. – Nie do koñca kulturystyka – raczej ogólnie sporty
si³owe. Jak mówi³em, kocham wszelkie sporty – p³ywaæ,
graæ w nogê, p³ywaæ na desce surfingowej... Wiadomo –
jedne siê lubi bardziej, inne mniej.
M. i E.: A jakie mia³ pan najwa¿niejsze osi¹gniêcia w
dzieciñstwie?
J.D. – By³em dobry w biegach na krótkie dystanse. I, co
te¿ wa¿ne, gra³em w naszej s³awnej prabuckiej Pogoni –
ju¿ jako junior gra³em w seniorach, wiêc widocznie by³em
ca³kiem dobrym pi³karzem.
M. i E.: Bra³ Pan tak¿e udzia³ w zawodach z serii
STRONG MAN. Jak siê Pan do nich przygotowywa³
i jakie emocje towarzyszy³y zmaganiom? (c.d. str.16)
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J.D. – Przygotowywa³em siê d³ugo, bo ju¿ ca³e 15 lat tre-
nujê sporty si³owe. Nadal poœwiêcam temu 9-10 miesiêcy
w roku. Reszta, to wakacje, kiedy najczêœciej wypoczy-
wam na pla¿y, tak¿e p³ywam. Ale wróæmy do zawodów.
Po d³ugich  przygotowaniach, w pewnym momencie do-
szed³em do wniosku, ¿e jestem w dobrej formie. Wtedy
w³aœnie powoli zacz¹³ siê tworzyæ program STRONG-
MAN. Poszed³em na eliminacje, gdzie wypad³em dobrze i
dosta³em siê do pierwszej dwunastki. W samych zawo-
dach, w debiucie, zaj¹³em III miejsce, co uwa¿am za suk-
ces. Potem bywa³o ró¿nie – I, II , III czasem IV miejsce.
Zdarza³y siê kontuzje. Jedna, powa¿niejsza, pokrzy¿owa-
³a moje plany.
M. i E.: Czy Pan uwa¿a, ¿e jako sportowiec mo¿e
byæ Pan wzorem do naœladowania?
J.D. – Inaczej powiem – tak mi siê wydaje. Czy jako
Strongman czy jako jeden z goœci „Drogi do Gwiazd”, bez
ró¿nicy. Jestem cz³owiekiem z ma³ego miasteczka, jak ty-
si¹ce innych, jednak uda³o mi siê spe³niæ marzenia, zreali-
zowaæ ambitne plany. Trzeba wierzyæ, byæ dobrym w tym
co siê robi, wczeœniej pracuj¹c na to ciê¿ko. Zawsze mo¿e
siê udaæ. Ludzie powinni zaufaæ sobie.
M. i E.: Wiemy te¿, ¿e jest Pan uzdolniony nie tylko
sportowo, ale równie¿ artystycznie. Proszê nam opo-
wiedzieæ o swojej przygodzie w³aœnie z „Drog¹ do
Gwiazd”.
J.D. – To d³u¿sza historia... W „Drodze do Gwiazd” by-
³em dwa razy. Pierwszy raz to wysz³o tak... Kierownik
„Drogi do Gwiazd” i g³ówny organizator „STRONGMAN-
ów” znaj¹ siê. Kiedyœ siê zgadali, ¿e jest w zawodach taki
jeden si³acz nieŸle œpiewaj¹cy. No wiêc dosta³em zapro-
szenie od Z. Wodeckiego i wyst¹pi³em w tym programie
jako atrakcja. Œmieszne to trochê – si³acz œpiewaj¹cy bal-
lady.
M. i E.: Jest Pan tak¿e wielkim fanem Elvisa Pre-
sleya (Króla). Sk¹d u Pana tak wielkie zaintereso-
wanie t¹ gwiazd¹ i jej twórczoœci¹?
J.D. –  Ludzie wielcy  w swoich dziedzinach zawsze mnie
interesowali. Tak wiêc np. Elvis – œpiew, Bruce Lee –
sporty walki i jeszcze wiele, wiele innych osób. Presley
tak¿e po prostu œwietnie œpiewa. St¹d ta sympatia.
M. i E.: Dosz³y nas s³uchy, ¿e udziela³ siê Pan dobro-
czynnie podczas XIII Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹-
tecznej Pomocy w Trumiejkach. Œpiewa³ Pan prze-
boje Króla.
J.D. – Tak, to prawda. Co roku staram siê œpiewaæ do-
broczynnie podczas tego fina³u. Jest to bardzo wa¿ny dzieñ,
ka¿dy chce pomóc jak mo¿e, ja tak¿e. W koñcu niewyklu-
czone, ¿e dziêki akurat naszej pomocy jakiemuœ niemow-
lêciu uda siê prze¿yæ...
M i E.: Co Pan uwa¿a za swoj¹ najwiêksz¹ wpadkê?

Mój zawód, to nie przypadek
c.d. rozmowy z P. Jackiem Dymkiem, nauczycielem wy-
chowania fizycznego w gimnazjum w Prabutach.

J.D. – To by³o dawno... Kiedyœ... Nawet nie pamiêtam
dok³adnie. Wiem, ¿e wydarzy³o siê  w Grudzi¹dzu na
„Wyborach Miss Grudzi¹dza”. Zosta³em wtedy zaproszo-
ny, aby w przerwach œpiewaæ. Znajdowa³a siê tam scena
z wybiegiem, który by³ jednak trochê obni¿ony. Stoj¹c na
wybiegu, œpiewaj¹c, w pewnym momencie zacz¹³em wra-
caæ ty³em. Nagle... Potkn¹³em siê o ten stopieñ i polecia-
³em do ty³u... Zrobi³em salto, przewrót w ty³, wyskoczy-
³em jak Bruce Lee, ustawi³em siê w pozycji bojowej...
Nie wiedzia³em co robiæ, ale ¿eby to jakoœ zatuszowaæ,
powiedzia³em do mikrofonu: „Przygotowujê siê... do roli...
Bonda”. Wiêkszoœæ publicznoœci œmia³a siê i bi³a brawo
(myœleli, ¿e to specjalnie) wiêc uda³o mi siê wybrn¹æ z
niezrêcznej sytuacji.
M. i E.: A wiêc co jest Pana najwiêkszym sukcesem?
J.D. – Myœlê, ¿e wspania³y syn, rodzina. Tak, zdecydo-
wanie rodzina.
M. i E.: Teraz mo¿e kilka s³ów do czytelników. Co
móg³by Pan poleciæ m³odym sportowcom na prze-
zwyciê¿enie stresu przez zawodami?
J.D. – Przykro mi, ¿e to mówiê, ale stresu niestety nikt
siê nigdy nie pozbêdzie. To jest nieod³¹czna czêœæ wszyst-
kich zawodów. Nawet ja, który wystêpujê ju¿ kilka lat czy
to zawody czy œpiewam, zawsze siê stresujê. Trzeba naj-
czêœciej wynaleŸæ w³asny sposób na jakby „zapomnienie”
o nim. Ka¿dy ma inne metody, ale jest to najczêœciej coœ,
co uspokaja.
M. i E.: Jaki jest Pana sposób?
J.D. –  Raczej nie mam chyba takiej metody. Uwa¿am ¿e
po prostu trzeba siê pogodziæ z istnieniem stresu. To jedy-
ny sposób.
M. i E.: A czy myœli Pan, ¿e syn tak¿e zajmie siê spor-
tem?
J.D. – Mam tak¹ nadzieje, ale sam nie wiem. P³ywa czê-
sto, ale poza tym niewiele wiêcej. Za to kocha rysowaæ,
ogl¹daæ bajki – prêdzej bêdzie uzdolniony artystycznie.
M. i E.: Bardzo dziêkujemy za rozmowê i ¿yczymy
powodzenia w dalszej pracy i Pañskich zaintereso-
waniach
              Rozmawia³y: Magdalena Car i Ewa Hnatyszyn

Zagadki - ma³olatki
- Czym siê ró¿ni¹ puzzle od polskiego sejmu?
- Puzzle da siê posk³adaæ!
                                 ******
- Jeœli po jednej stronie ulicy stoi zielony dom, a po drugiej
czerwony, to gdzie stoi bia³y dom?
- W Waszyngtonie!
                                 ******
- Co otrzymasz, gdy puœcisz muzykê disco-polo od ty³u?
- Muzykê disco-polo!
                                 ******
- Dlaczego jaguary nie mieszkaj¹ w Szkocji?
- Bo musia³by byæ w kratkê, a nie w cêtki!
                                 ******
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Kó³ko teatralne „Czarna Owca”

Chcia³abym przedstawiæ „krok po kroku”  pracê
teatrzyku m³odzie¿owego „Czarna Owca”, którego opie-
kunem jest p. Marlena Kapica. Teatrzyk nasz istnieje od
kilku lat przy Domu Kultury w Prabutach. W swoich sze-
regach skupia 12- 14 osób.

Oto dorobek naszego teatrzyku; zacznê od krótkie-
go przedstawienia sztuk, które do tej pory wystawialiœmy
(przygotowanie spektaklu wcale nie jest takie proste...).
Rozpoczêliœmy od Jase³ek, które dwukrotnie wystawiali-
œmy -dla samorz¹dowców naszego miasta oraz dla dzieci
w naszym koœciele. Potem by³ „Zaj¹c Chwalipiêta” - nasz
debiut na scenie MGOK (równie¿ dwa spektakle dla naj-
m³odszych dzieci). Dotychczas najbardziej nowoczesn¹ i
oryginaln¹ sztuk¹ by³  „Teatrzyk gestu, czyli parafraza zna-
nych wierszy dla dzieci”. Z  tym spektaklem odwiedzili-
œmy Rodowo.  Ostatnio mogliœcie nas podziwiaæ w przed-
stawieniu pt. „Rozrachunki uczniowskie, czyli szkolne dzia-
dy  mickiewiczowskie”.
     Obecnie pracujemy nad programem kabaretowym
„Bajki dla pot³uczonych”. Czas na kulisy Teatrzyku „Czar-
na Owca”...  Podstawowym zadaniem jest znalezienie do-
brego tekstu. Jest to dosyæ trudne, tym bardziej, ¿e ka¿de-
mu podoba siê co innego. Ale pani Kapica zawsze wy-
szpera coœ fajnego i jakoœ siê udaje. Faza druga to podzia³
ról. Zazwyczaj nie ma z tym k³opotu, bo osoby w naszym
kó³ku s¹ bardzo charakterystyczne, ale zdarzaj¹ siê drob-
ne sprzeczki. Potem zaczynaj¹ siê schody, gdy¿ trzeba
nauczyæ siê dobrze mówiæ swoje teksty i wykuæ je na
pamiêæ. I wreszcie przechodzimy na scenê. Zazwyczaj tu
jest najwiêcej œmiechu, ale te¿ bardzo du¿o roboty. Ka¿dy
kroczek, ka¿dy gest musi byæ zaplanowany. Ten etap zaj-
muje ogromn¹ iloœæ czasu. No i naj³atwiejsza czêœæ - stro-
je i dekoracje. Staramy siê robiæ wszystko sami, choæ ostat-
nio wypo¿yczyliœmy 2 stroje, a sukienkê u¿yczy³a nam pani
Agnieszka Korol (serdecznie za to dziêkujemy!). Nastêp-
nie zaczyna siê gor¹czka „przedprzedstawieniowa”, któ-
ra najbardziej dotyka pani¹ Marlenê. No i wyczekiwana
premiera! Nasze spektakle s¹ zazwyczaj ok. pó³godzinne
- a przygotowujemy je parê miesiêcy... Wszystko musi
byæ dopiête na ostatni guzik!

Zapyta³am dziewczyny, co daje im to kó³ko. Dag-
mara odpowiedzia³a:  „Dziêki niemu mogê rozwijaæ swoje
zainteresowania, sprawdziæ siê na scenie i w mi³ym gro-
nie spêdziæ swój wolny czas!”

A na koniec zapraszam do wstêpowania w nasze
szeregi!

Zajêcia odbywaj¹ siê w poniedzia³ki i wtorki w godz.
16 - 18 w  MGOK. Jest naprawdê fajnie!

Mam nadziejê, ¿e przekona³am Was nie tylko o tym,
¿e zabawa w teatr wcale nie jest ³atwa, ale te¿ pokaza-
³am, ¿e to bardzo przyjemny sposób spêdzania wolnego
czasu.

Zagadki - ma³olatki
- Dlaczego duchy s¹ tak rzadko widywane?
- A ty byœ siê pokaza³, gdybyœ by³ ubrany w przeœciera-
d³o?
                               ******
- Kiedy na lekcji nauczyciel jest najg³oœniejszy?
- Kiedy krzyczy: „Cisza”!!!!!!!
                               ******
- Dlaczego nie mo¿na spaæ na suficie?
- Bo siê kocyk zsuwa!
                               ******
- Jak siê nazywa dzielnica o wyj¹tkowo gêstej zabudo-
wie?
- Cmentarz.
                               ******
- Co to jest: ma 4 nogi, 2 garby i stoi na biegunie pó³noc-
nym?
- Wielb³¹d, który zb³¹dzi³.

Hity z zeszytów
„Z Biblii pochodzi m.in. powiedzenie, ¿e z pró¿nego i sa-
molot nie naleje”.
„Je¿eli w oku jest obce cia³o, to nale¿y oko wstawiæ pod
kran i wtedy samo wyleci”
„Mikroskop s³u¿y do ogl¹dania przedmiotów niewidocz-
nych go³ym okiem”.
„Wac³aw kocha³ Klarê przez dziurê w p³ocie”.
„Treny” jest to gatunek literacki chwal¹cy Urszulkê, za
to, ¿e umar³a”.
„¯adne stworzenie bo¿e bez oczu nie widzi – wiêc nie
potrzebuje ani mikroskopu, ani lupy”.
„Bakterie rozmna¿aj¹ siê przez kichanie”.
„¯mija jest wtedy jadowita, jakiej siê nadepnie na ogon”.
„Miko³aj Rej powiedzia³, ¿e Polacy nie gêsi, a gêgaæ
umiej¹”.
„Jak kot siê zdenerwuje, to mu w³osy staj¹”.
Powiedzonka belfrów z prabuckiego Gimnazjum:

· Mapa le¿y i kwiczy!!
· Ewa, ale z ciebie grzeszna dziewczyna!
· Przyk³ad „a” jak… Justyna!
· Bo jak butem rzucê…!
· Uszy do przodu, Asia czyta!
· Ewa, dlaczego ty jesteœ taka niedobra?!
· Czy ktoœ ma kawa³ek komputerka?!
· Nie udawaj, ¿e nie masz (komputerka)! Widzia³em, jak
  siê logowa³eœ!
· Gdzie ty by³eœ, kiedy ciê nie by³o?!
· Taaa…, jeden myœla³, myœla³ i myœliwym zosta³!
· Ucz siê, ucz! Nauka to potêgi klucz! Zbierzesz parê klu
  czy, to woŸnym zostaniesz!
· Kowalski, nazwisko!
· Raz, dwa, trzy… do tablicy pójdziesz ty!
· WeŸ, tu luknij!
                        Materia³y przygotowa³a Ewa Hnatyszyn
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Uwaga NAGRODA !
W ubieg³orocznych dru¿ynowych rozgrywkach bry-

d¿owych w powiecie kwidzyñskim dominowali zawodni-
cy z Prabut. W ka¿dej z trzech czo³owych dru¿yn gra³
przynajmniej jeden z nich. W zwyciêskiej dru¿ynie „7 Pik”
gra³ Waldemar Jankowski z Allanem Sza³abskim, (wraz
ze Zbigniewem Barszczem i Bogdanem Szuliñskim), dru-
gie miejsce zajê³a dru¿yna „Prabuty BC”, w której grali:
Dariusz Preis, Waldemar Pu³ka, Krzysztof Ryga³a, Raj-
mund Wilke i Piotr Wysocki a na najni¿szym stopniu po-
dium znalaz³ siê Andrzej Zosiak ze swoj¹ dru¿yn¹ „Eks-
pas”. Id¹c za ciosem, po latach gry w kwidzyñskim MTS
I i MTS II, prawie wszyscy wymienieni prabuciacy zg³o-
sili akces do rozgrywek okrêgowej ligi wojewódzkiej w
ramach prabuckiej dru¿yny „PSB Wilkus”.

Sk¹d ta nazwa? Doros³ym chyba nie trzeba przy-
bli¿aæ sylwetki dr R.Wilke (a m³odsi niech zapytaj¹ siê o
niego rodziców). „Doktor” – bo tak o nim mówimy – mimo,
i¿ jest ju¿ na emeryturze, to gdziekolwiek siê znajdzie, wi-
tany jest z sympati¹, ¿yczliwoœci¹ i ogromnym szacun-
kiem. Stanowi¹c dla nas niedoœcigniony wzór jest jakby
naszym guru.

Dru¿yna od razu zaczê³a z „grubej rury” i od pó³-
metka rundy eliminacyjnej prowadzi³a ex equo z niedaw-
nymi partnerami z dru¿yny – kwidzyñskim MTS I. Osta-
tecznie obie dru¿yny zakwalifikowa³y siê do dalszego eta-
pu rozgrywek, zostawij¹c w pokonanym polu rywali z MTS
II Kwidzyn, GOK Skarszewy, „Impas” Sztum i „¯ywiec
Trefl” Tczew:

A có¿ takiego jest w bryd¿u? Nazywam go gr¹ w
„¿ycie” (nie, nie mam na myœli ¿yta, pszenicy czy innego
sianka). Tutaj, tak jak w ¿yciu, znaczenie odgrywaj¹ emo-
cje, dok³adne informacje, poczucie odpowiedzialnoœci za
podejmowane decyzje, odrobina agresji czy te¿ szczêœcia.
Nie jest to gra w której sukces uzale¿niony jest przede
wszystkim od pamiêciowego opanowania potê¿nej dawki
informacji jak w szachach, ale nie jest to te¿ „chiñczyk” z
losowym przebiegiem gry. W bryd¿u na koñcowy sukces
sk³adaj¹ siê w ok. 95%: wyobraŸnia, umiejêtnoœæ liczenia
do 13, szczêœcie i odpornoœæ psychiczna. Na pozosta³e
5% sk³adaj¹ siê inne znane (i nieznane nawet filozofom)
czynniki, bowiem tak jak nie istnieje gracz idealny lub przy-
najmniej maj¹cy zapewnione miejsce w pierwszej dzie-
si¹tce ka¿dego wiêkszego turnieju (jak Kasparow czy
Karpow w szachach), tak nie mo¿na przewidzieæ zacho-
wania partnera i przeciwników. Bryd¿ uczy koncentracji,
logicznego myœlenia i umiejêtnoœci rozwi¹zywania z³o¿o-
nych problemów. Uczy tak¿e wspó³dzia³ania z partnerem
i zasad wspó³¿ycia (z przeciwnikami przy stoliku), a tak¿e
nie toleruje wszelkich rodzajów nieuczciwoœci. Jednym s³o-
wem bryd¿ uczy i wychowuje.

Nie mo¿na te¿ przeceniæ niepisanej korzyœci jak¹
jest fakt znalezienia towarzystwa ludzi weso³ych, kultu-

ralnych oraz o pewnej ustabilizowanej pozycji spo³ecznej
w ka¿dym zak¹tku œwiata do którego dotrzemy.

Wiedzeni ide¹ krzewienia bryd¿a wœród m³odzie¿y,
mamy zamiar – dziêki przychylnoœci szefa MGOK Mar-
ka Szulca oraz lokalnych w³adz – rozpocz¹æ dzia³alnoœæ
szkó³ki bryd¿owej dla wszystkich chêtnych. Nie jest to
sport drogi (bo nikt nie musi graæ w markowych Adida-
sach). Wyzb¹dŸcie siê zatem kompleksów – „to za trud-
ne; nigdy siê tego nie nauczê” i spróbujcie zasi¹œæ do gry,
która z pewnoœci¹ dostarcza godziwej rozrywki. Pragnê
tutaj zaznaczyæ, ¿e iloœæ satysfakcji roœnie wraz z pozio-
mem wiedzy bryd¿owej naszej i przeciwników.

Tytu³ow¹ nagrod¹ ma byæ za³o¿enie w przysz³ym
sezonie ligowej dru¿yny m³odzie¿owej. Dla nich organizo-
wanych jest w ci¹gu roku wiele turniejów w ró¿nych cie-
kawych zak¹tkach naszego kraju, a dla najlepszych wy-
jazdy za granicê.

Zapraszamy zatem wszystkich (niezale¿nie od wie-
ku) ze szczególnym naciskiem na m³odzie¿, która lubi ry-
walizowaæ ze sob¹ graj¹c za pomoc¹ kart, uzdolnion¹ ma-
tematycznie lub po prostu nudz¹c¹ siê w domu.

Wszystkich chêtnych prosimy o zg³aszanie siê do
MGOK w celu okreœlenia iloœci potrzebnego sprzêtu i przy-
gotowania rozk³adu zajêæ.
                                                            Allan Sza³abski

„Pasja” - czyli z³ote rêce
Z inicjatywy Pani Ady Grabiñskiej - Kroczyk, dziew-

czyny niespokojnego, twórczego ducha, któr¹ znam jesz-
cze z lat szkolnych (¿eby by³o jasne - jej szkolnych, bo to
m³oda osóbka), przy naszym oœrodku kultury rozpoczê³a
ostatnio dzia³alnoœæ grupa sympatycznych pañ w ró¿nym
wieku, które ³¹czy wspólne zainteresowanie rêkodzie³em
(czy rêkodzilnictwem?) w rozmaitej formie. Dla œcis³oœci
informacji dodam, ¿e do grupy nale¿y równie¿ jeden pan,
który przepiêknie wyszywa! Grupa, której nazwa widnie-
je w tytule, spotyka siê raz w miesi¹cu, aby zaprezento-
waæ swoje indywidualne pomys³y i gotowe prace, wymie-
niæ doœwiadczenia oraz w celu zwyczajnie towarzyskim.

Zapraszam w ich imieniu wszystkich, którzy w domowym
zaciszu tworz¹ swoje prace, w ka¿dy pierwszy pi¹tek mie-
si¹ca o godz. 17 do MGOK. Dzie³a waszych „z³otych r¹k”
warte s¹ pokazania œwiatu....                         M. Szulc



         trochê kultury (i zabawy)...
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Ferie, ferie i po feriach...

Konkurs karaoke w sali MGOK

Codziennie tenis sto³owy (z ty³u turniej darta)

W szkó³ce rzeŸbiarskiej Andrzeja Rogoziñskiego ucz¹ siê
równie¿ dziewczêta

Nie by³o œniegu w ferie, robimy kuligi teraz...

Jak karnawa³, to karnawa³...

Przyjemne z po¿ytecznym - z loterii podczas balu karna-
wa³owego doros³ych prabucian zebraliœmy 408 z³ na pomp-
kê insulinow¹ dla Ewelinki

A to prawdziwy bal gimnazjalistów. Kulturalnej zabawy
uczmy siê za m³odu...

Z okazji „walentynek” zafundowaliœmy gimnazjalistom
recital czo³owego w kraju twórcy i wykonawcy piosenki
poetyckiej - Jaros³awa Wasika.

Kiedy internet w kablówce?
Koñczy siê modernizacja sieci TV kablowej w Pra-

butach. Po wykonaniu instalacji w budynku Kraszewskiego
4 ekipa techniczna rozpocznie monta¿ sieci na ul. Polnej i
£¹kowej, na ul. Chodkiewicza oraz w „koszarach”. Za-
pyta³em o cenê us³ugi internetu, która ma byæ po moderni-
zacji uruchomiona. W Kwidzynie jet to kwota 47z³ mie-
siêcznie, u nas nie bêdzie dro¿ej, a mo¿liwe, ¿e taniej. O
szczegó³ach dalszych dzia³añ „Multimediów” bêdziemy
Pañstwa informowaæ w „GP” i w teletekœie.           MS



trochê kultury... warto przeczytaæ...
Ma³a ojczyzna

Jest takie miasto na skraju Pomorza
Od³ogiem le¿y jakby niepotrzebne
Ubrane w szaty tsunamiego morza
Ze czci odarte nosi wory zgrzebne
I chocia¿ olbrzym w bramie grodu czuwa
Niczym stró¿ nocny z ko³atk¹ u pasa
Zgie³k mrocznych g³osów powietrze rozpruwa
I leci echem od jezior do lasa...
Ci co by chcieli prze¿yæ noc szczêœliwie
Na cztery spusty zamykaj¹ dŸwierza
I wyleguj¹c siê w ³o¿u leniwie
Œpi¹ nieprzytomni a Bóg czas odmierza
Gdy siê przebudz¹ , wnet pójd¹ do garów
Aby upichciæ czegoœ do zjedzenia
Ale w tym mieœcie wielkich trzeba czarów
I roztropnego miastem dowodzenia
„To miasto ginie” – czytamy na murach
Starsi bez pracy, bez przysz³oœci dziatki
I choæ nadzieja w naszych synach, córach
Czy nie wyjad¹ obcym wznosiæ chatki ?
Tu nas potrzeba, nie tamtym siê k³aniaæ
Nie Belg nam panem ni brukselskie granie-
Od ciê¿kiej pracy na nogach siê s³aniaæ
Za nêdzne euro i prezenty tanie
Tu nas potrzeba aby do¿yæ chwa³y
Pod jednym god³em i b³êkitem nieba
Niech siê ostanie starzec, m³odzian, ma³y
Wszak nie zabraknie Tu mleka i chleba
Ma³a ojczyzno – co siê zwiesz Prabuty
Najmilsza z ojczyzn, chocia¿ taka szara
W powietrzu s³ychaæ pomezañskie nuty
A w sercu tkliwoœæ i praojców wiara
        „Saeculum Prabuckie” – Antoni T. Klejnowski
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Prezentujemy kolejne recenzje ksi¹¿ek dla dzieci, przygo-
towane przez dziewczêta ze Szko³y Podstawowej Nr 2. A
tak przy okazji: czy¿by ch³opcy czytali mniej ksi¹¿ek? A
mo¿e nie chce im siê zachêcaæ innych do czytania...Pa-
miêtajcie, ¿e ¿aden komputer nie zast¹pi dobrej lektury.
Od³ó¿cie wiêc czasem na kilka chwil ulubione gry i „gadu
- gadu” i przenieœcie siê w inn¹ rzeczywistoœæ, to prawda,
¿e przewa¿nie fikcyjn¹, ale stworzon¹ w³aœnie dla nas,
byœmy byli m¹drzejsi m¹droœci¹ autorów i ich bohaterów.
Dziennik Ba³tycki od stycznia wydaje seriê „Najpiêk-
niejszych ksi¹¿ek dzieciñstwa”

„Polyanna”
          Lektura, która mnie zainteresowa³a nosi tytu³ „Pol-
lyanna”. Zosta³a napisana przez Eleonor H. Porter. Ty-
tu³owa bohaterka, jedenastoletnia Pollyanna, traci rodzi-
ców. Po ich œmierci przygarnia j¹ ciotka, panna Polly Har-
rington. Przebywaj¹c u surowej krewnej dziewczynka
wnosi w jej ¿ycie wiele uœmiechu, radoœci, optymizmu, a
co najwa¿niejsze uczy wszystkich wokó³  graæ w swoj¹
grê. Gra polega na tym, aby „w ka¿dej rzeczy znaleŸæ
coœ, z czego mo¿na siê cieszyæ”. Postêpowanie wed³ug
tej zasady zmienia ¿ycie wielu osób.
          Ksi¹¿ka czytana jest od kilkudziesiêciu lat nie tylko
w Stanach Zjednoczonych, a gra w „powodzenie” sta³a
siê popularna na ca³ym œwiecie. Powieœæ Pollyanna zo-
sta³a sfilmowana i wyemitowana w TVP.
           Bardzo podoba³a mi siê ta lektura. Czytaj¹c j¹ na-
uczy³am siê ¿e nie nale¿y siê za³amywaæ. Gdy ma siê jakiœ
problem trzeba staraæ siê go rozwi¹zaæ. Teraz wiem ¿e
trzeba siê cieszyæ z tego co siê ma. Zachêcam wszyst-
kich do przeczytania „Pollyanny” i zastanowiæ siê czy
warto zagraæ rolê bohaterki.
                                  Aleksandra S³owiñska kl. VI „f”

„Lotta z ulicy Awanturników”
Arstrid Lindgren to Szwecka pisarka która, two-

rzy³a dla dzieci. Najpopularniejsze jej utwory to: „Dzieci z
Bullerbyn”, „Fizia poñczoszka”, „Emil ze Smanlandii”.

Chcemy poleciæ Wam „Lottê z ulicy Awanturni-
ków”. Akcja ca³ej ksi¹¿ki rozgrywa siê w ci¹gu jednego
dnia. Wiecie czemu Lotta mieszka na ulicy Awanturni-
ków? Dlatego ¿e sama jest awanturnicz¹. Po k³ótni z
mam¹ Lotta ucieka z domu. Dziewczynka boi siê kary za
to ¿e pociê³a sweter i nie chce mieszkaæ ze swoj¹ rodzin¹.
Zajmuje wiêc rupieciarniê pani Berg. Urz¹dza tam swoje
gospodarstwo. Jakie bêd¹ dalsze losy Lotty? Czy dziew-
czynka wróci do domu ? Czy ktoœ jej pomo¿e? O tym
wszystkim dowiecie siê czytaj¹c lekturê która wam pole-
camy. Ksi¹¿ka jest drukowana du¿ymi literami. Zawiera
ilustracje, podzielona jest na piêæ rozdzia³ów. Mog¹ j¹ wiêc
czytaæ dzieci od lat siedmiu.
  Martyna Krasiñska, Dorota Paw³owska, Ola Wysocka
                                                Uczennice klasy III „d”

Og³oszenie
N.Z.O.Z. „Medicus” informuje, i¿ dosz³o do zmiany pie-
lêgniarki œrodowiskowo - rodzinnej (p. Jadwigê Tom-
kowsk¹ zast¹pi³a p. Irena Reks). W zwi¹zku z tym pro-
simy o zg³aszanie siê mieszkañców ulic: Barczewskie-
go, Prusa, D³ugiej, Jagie³³y, Koszarowej, Legionów,
£uckiej, Niepodleg³oœci, Parkowej, Podgórnej, Reymon-
ta, Spokojnej, Szkolnej, Warmiñskiej, Warszawskiej,
W¹skiej, W. Polskiego, Zielnej oraz wiosek: Gontyn,
Gdakowo, Jakubowo, Julianowo, Obrzynowo, Pa³atyki,
Pachutki, Stañkowo do NZOZ „Medicus” (pokój nr 7)
w godz. 10 - 12 lub do rejestracji ogólnej, z ksi¹¿eczk¹
RUM w celu dokonania zapisu do pielêgniarki œrodo-
wiskowo - rodzinnej. Mo¿na te¿ bezpoœrednio kontak-
towaæ siê z p. Iren¹ Reks, tel. 0661899228.

                           Ludzie, gdzie jest ul. Spokojna? (red.)



   warto przeczytaæ...   informacje UMiG

Punkt  „skarbówki” w Prabutach
Urz¹d Skarbowy w Kwidzynie uruchomi³ punkt

odbioru od przedsiêbiorców z terenu miasta i gminy Pra-
buty deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT i NIP w Biu-
rze Obs³ugi Ludnoœci (na parterze  UMiG).Punkt ten bê-
dzie czynny od 1 maja do koñca roku w ka¿dy 20 dzieñ
miesi¹ca (jeœli wypadnie to na dzieñ wolny od pracy, punkt
otwarty bêdzie nastêpnego dnia).

Ponadto mieszkañcy miasta i gminy Prabuty bêd¹
mogli w ka¿dy pi¹tek, do 30 kwietnia 2005 r.w godzinach
9 - 14 sk³adaæ zeznania podatkowe od osób fizycznych za
rok 2004.

Recenzja ksi¹¿ki

 „Przykry Pocz¹tek”
                              („Seria Niefortunnych Zdarzeñ”)
Autor: Lemony Snicket
Wydawnictwo: Egmont
Data wydania: 2004
Kategoria: Literatura dla dzieci i m³odzie¿y

Jest rzecz¹ powszechnie wiadom¹, ¿e najwiêcej pra-
gnie siê tego, co jest niewychowawcze. Treœci zakazane
fascynuj¹, a wskazane – nudz¹, jeszcze zanim weŸmiemy
je do rêki. W przypadku ksi¹¿ek Snicketa sytuacja jest,
delikatnie mówi¹c, skomplikowana. Ich lektura budzi same
ciemne myœli, czarn¹ rozpacz i ca³kowicie niweczy wszelkie
nadzieje na jak¹kolwiek jasn¹ przysz³oœæ postaci. Skoro
bohaterom literackim, którym w chwili, gdy ich poznali-
œmy, nic absolutnie nie brakowa³o do szczêœcia, a potem
wci¹¿ spotykaj¹ wy³¹cznie niepowodzenia i katastrofy, z
których ka¿da nastêpna jest gorsza od poprzedniej, to
zwyk³ego m³odego cz³owieka czekaj¹ zapewne jeszcze
okropniejsze prze¿ycia. Jednym s³owem ksi¹¿ka budzi
strach, niepewnoœæ i mo¿e stanowiæ pierwszy krok do
sukcesu dla tych, którzy przymierzaj¹ siê do ciê¿kiej de-
presji. Gdyby siê jednak dobrze zastanowiæ, mo¿e poczu-
cie totalnej beznadziei w wieku m³odzieñczym mo¿e byæ
ciekawym prze¿yciem? Mo¿e nawet fascynuj¹cym, ro-
dem z krainy grozy?

Bohaterowie Serii Niefortunnych Zdarzeñ to ro-
dzeñstwo Baudelaire – troje dzieci. W chwilê po przed-
stawieniu czytelnikowi postaci Wioletki, Klausa i S³onecz-
ka na œwiat dzieci zaczynaj¹ spadaæ wszystkie mo¿liwe
nieszczêœcia. Ju¿ pocz¹tek jest tragiczny – w po¿arze gin¹
ich rodzice i p³onie rodzinny dom. Zostaj¹ sami, zdani na
³askê bezdusznego prawa, nie zawsze uczciwych i czêsto
ma³o inteligentnych obcych ludzi. A to dopiero pocz¹tek.
Bardzo „Przykry Pocz¹tek”. Katastrofy goni¹ katastrofy.
Wyznaczony przez s¹d opiekun nie tylko nie nadaje siê do
opieki nad kimkolwiek, ale równie¿ posiada wiêkszoœæ
cech, jakich osoba taka posiadaæ nie powinna. S¹d, decy-
duj¹c, pod czyje skrzyd³a oddaæ sieroty, bierze pod uwagê
dokumenty i przepisy prawne, a nie uczucia i fakty. Strasz-
ne? Straszne. Nie chcemy, ¿eby m³odzie¿ siêgaj¹c¹ po
ksi¹¿kê, spotyka³ tak czarny œwiat? Ale¿ on taki jest!!!

„Seria Niefortunnych Zdarzeñ” budzi wiêc przera-
¿enie, ale zaraz po nim – fascynacjê. Ciemny, z³y œwiat
poci¹ga jak samo piek³o. Ksi¹¿ka budzi sprzeciw, który
burzy siê, podnosi do gard³a, oburza i... wkrótce opada.

A ¿e w „Przykrym Pocz¹tku” wszystko i zawsze
Ÿle siê koñczy...? Snicket nie traktuje m³odzie¿y jak g³up-
tasów. S¹ m¹drymi czytelnikami, bez k³opotu wychwyc¹,
¿e seria katastrof i beznadzieja ksi¹¿ki to gra, fabu³a –
niezwykle ciekawa i wywo³uj¹ca dreszczyk emocji oraz
odrobinê gêsiej skórki. I o to chodzi.
                                                       Magdalena Car

Poradniki gratis
Informujemy, ¿e w Urzêdzie Miasta i Gminy w Pra-

butach dostêpne s¹ bezp³atne poradniki dla osób zak³ada-
j¹cych w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Mo¿na te¿ otrzy-
maæ informator o kwidzyñskich organizacjach pozarz¹do-
wych. Poradniki s¹ dostêpne w Biurze Obs³ugi Ludnoœci.
Serdecznie zapraszamy.
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
informuje, ¿e zosta³ wywieszony wykaz nierucho-

moœci przeznaczonej pod zabudowê mieszkaniow¹ jedno-
rodzinn¹ wolnostoj¹c¹, po³o¿on¹ w Prabutach przy ul.
Rypiñskiej oznaczonej nr dzia³ki 1503/15 o pow. 5218 m2.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzê-
dzie Miasta i Gminy Prabuty, pok. nr 14, lub telefonicznie
(055) 2782002 wew. 312.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
informuje, ¿e zosta³ wywieszony wykaz nierucho-

moœci lokalowych przeznaczonych do sprzeda¿y dla na-
jemców tych nieruchomoœci.
Lokal mieszkalny – Ko³odzieje 38/2
Lokal mieszkalny – Wojska Polskiego 11/14
Lokal mieszkalny – Ogrodowa 10/4
Lokal mieszkalny – ul. W¹ska 2/2
Lokal mieszkalny – ul. Kwiatowa 1/4

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzê-
dzie Miasta i Gminy Prabuty, pok. nr 14, lub telefonicznie
(055) 2782002 wew. 312.

Bêdzie ranny poci¹g do Warszawy
Skutkiem starañ burmistrza Prabut i innych zainte-

resownych oœrodków po³¹czenia kolejowe ze stacji Pra-
buty wzbogaci³y siê o poci¹gi SKM. PKP Intercity, przy-
chylaj¹c siê do wniosku burmistrza, od kwietnia wprowa-
dzi postój na naszej stacji ekspresu „Stanis³aw Wysocki”
(relacji Gdynia - Gliwice - Gdynia). Poci¹g bêdzie zatrzy-
mywa³ siê na stacji Prabuty przed godz. 6 rano, umo¿li-
wiaj¹c tak potrzebne po³¹czenie z Warszaw¹. Z chwil¹
potwierdzenia wykazu wszystkich nowych po³¹czeñ opu-
blikujemy nowy, miejmy nadziejê, „stabilny” rozk³ad w
kolejnym numerze Gazety.                                      MS
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         z prabuckiego sportu...
Co s³ychaæ u juniorów „Pogoni”?

Rok 2004 dla pi³karzy juniorów Pogoni Prabuty (rocz-
nik 90) to ju¿ historia. Pi³karze dziêki ciê¿kiej i wytrwa³ej
pracy osi¹gnêli dobre wyniki, które odzwierciedlaj¹ wk³ad
ka¿dego zawodnika w sukces.

Podczas letnich przygotowañ do sezonu „pogoniœci”
rozegrali kilka sparingów z dru¿ynami z Rodowa i Korze-
niewa. Nastêpnie wziêli udzia³ w czerwcowym turnieju w
Prabutach, gdzie uplasowali siê na  III miejscu za Uni¹ Susz
i Olimpi¹ Sztum. Po d³ugim, wakacyjnym okresie przygo-
towawczym przyszed³ czas na najwa¿niejszy sprawdzian,
czyli ligê juniorów. Pogoñ Prabuty jako beniaminek zosta³
przydzielony do grupy III.

Po rundzie jesiennej prabucka ekipa prowadzona przez
Witolda Klejnowskiego w 7 meczach zdoby³a 13 pkt. i z
bilansem bramkowym 22-12 jest wiceliderem ustêpuj¹c tylko
dru¿ynie Rod³a Kwidzyn. Mimo, ¿e Pogoñ traci do prowa-
dz¹cej w lidze dru¿yny z Kwidzyna 6 pkt. to wszyscy za-
wodnicy i trener wierz¹ w zdobycie mistrzostwa. W zreali-
zowaniu tego celu ma pomóc dwóch utalentowanych za-
wodników sprowadzonych z Gimnazjum z Rodowa. Po
zakoñczeniu I rundy ligowej prabuccy juniorzy zostali za-
proszeni na halowy turniej Fosfory Cup 2004, który odby³
siê 11-12 grudnia w Tr¹bkach Wielkich.  Tam nasza dru¿y-
na zajê³a w swojej grupie IV miejsce, nie premiowane awan-
sem do dalszej fazy rozgrywek. Obecnie zespó³ przygoto-
wuje siê do rundy wiosennej na sali  Szko³y Podstawowej.

Miejmy nadziejê, ¿e dru¿yna  juniorów bêdzie siê sys-
tematycznie rozwija³a, co pomo¿e w 2005 roku osi¹gaæ  jesz-
cze lepsze rezultaty ni¿ w poprzednim.
                                                        Artur Ko³odziejski

Sukcesy naszych biegaczy
W sobotê, 12 lutego mia³a miejsce V edycja

GRAND PRIX SZTUMU. W zawodach uczestniczy³a
silna reprezentacja Prabut. Nasza czo³owa lekkoatletka
Paulina Urbanowicz  triumfowa³a w kategorii Open. Przy
okazji informujemy, ¿e Paulina, trenowana, podobnie jak
pozosta³e nasze biegaczki, przez Jêdrzeja Krasiñskiego,
podczas tegorocznych Halowych Mistrzostw Polski w
Spale zjê³a IV miejsce. W pierwszej dziesi¹tce na mecie
w tej kategorii zameldowa³y siê równie¿ dwie inne nasze
zawodniczki: Monika Œci¹gaj (IV) i Beata Rychcik (VIII).
Wœród dziewcz¹t z klas V i VI o podium  „otar³a” siê
równie¿ Anna Hanas, która zajê³a IV miejsce. W katego-
rii open mê¿czyzn Piotr Micha³owski w stawce ponad 60
zawodników zaj¹³ X miejsce. W zawodach uczestniczy³
równie¿ burmistrz Prabut Bogdan Paw³owski, który dy-
stans 5.300m ukoñczy³ z czasem 28min. 2 sek. Wszyst-
kim zawodnikom z Prabut gratulujemy i dziêkujemy za
godne reprezentowanie naszego miasta i gminy.

Na pierwszym planie w kole¿eñskim geœcie Paulina Urba-
nowicz (z prawej) i Beata Rychcik.

Ten wysoki zawodnik w œrodku, to nasz burmistrz, na lewo
od niego Monika Œci¹gaj.                                          MS
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Nasi bryd¿yœci do³o¿yli arcymistrzom
W silnie obsadzonym turnieju bryd¿a o puchar Bur-

mistrza Sztumu znakomicie spisa³y siê prabuckie pary z
Prabuckiego Stowarzyszenia Bryd¿owego „Wilkus”, dzia-
³aj¹cego przy MGOK. Wœród 24 par, w tym min. arcymi-
strzów B.Gierulskiego, J.Skrzypczaka i  prezesa Gdañ-
skiego WZBS - Józefa Pochronia oraz czo³owych par z
Kwidzyna zwyciê¿y³a nasz para Allan Sza³abski - Walde-
mar Jankowski przed duetem Krzysztof Ryga³a - Andrzej
Zosiak. O naszym bryd¿u piszemy na str. 18.

Piotr Wysocki i Krzysztof Ryga³a z PSB „Wilkus”


