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Gminne Œwiêto Plonów

Ksi¹dz Rados³aw Klein w asyœcie proboszcza Parafii w Trumiejkach ks. Sta-
nis³awa Krupskiego celebrowa³ polow¹ Mszê Œwiêt¹ podczas do¿ynek Gminy
Prabuty, które 27 sierpnia odby³y siê w Ko³odziejach. Wiêcej na str. 5

Jad¹ goœcie, jad¹...

W lipcu odwiedzi³ nas by³y premier, obecnie euro-pose³ Jerzy Buzek, którego
do tej wizyty zachêci³ nasz oddany sojusznik pose³ Marek Biernacki. Goœcie
spotkali siê z mieszkañcami oraz wizytowali rodowski plener - str.2

Konsultacje publiczne
Koncepcje rozwi¹zañ

komunikacyjnych
i rozk³ad jazdy PKP

Mimo obszernej informacji za
pomoc¹  plakatów, internetu, teletek-
stu i samochodowych megafonów w
sali domu kultury wiêkszoœæ przygo-
towanych krzese³ œwieci³a pustkami.
A tematyka by³a istotna z punktu wi-
dzenia bli¿szych i odleglejszych w cza-
sie interesów mieszkañców naszego
miasta. Zacznijmy od tych bli¿szych.
Ka¿da kolejna zmiana rozk³adu jazdy
PKP grozi nam uszczupleniem kursów
lub nieodpowiednim w stosunku do po-
trzeb czasem po³¹czeñ. Nawi¹zanie
przez burmistrza œciœlejszych kontak-
tów z dyrekcj¹ Przewozów Regional-
nych PKP i zarz¹dem spó³ki SKM
pozwala jak dot¹d na powstrzymanie
dalszego ograniczania iloœci kursów, a
przede wszystkim umo¿liwia konsul-
tacje i ewentualne negocjacje w tej
sprawie. Aktualny rozk³ad po³¹czeñ
kolejowych obowi¹zuje do dnia 10
grudnia. PrzewoŸnicy przedstawili pro-
jekt nowego rozk³adu, z którego wy-
nika, ¿e zamierzaj¹ wycofaæ kilka po-
³¹czeñ, pozostawiaj¹c jednak pole do
negocjacji. Podstaw¹ do dalszych roz-
mów z PKP i SKM jest jednak rozpo-
znanie faktycznych potrzeb podró¿-
nych, zw³aszcza doje¿d¿aj¹cych do
pracy i do szkó³. W tym celu w³adze
miasta zorganizowa³y spotkanie, o któ-
rego terminie i tematyce informowa³y
mieszkañców za pomoc¹ wszelkich
dostêpnych sposobów. Efekt by³ mi-
zerny, jak siê okaza³o. Tym niemniej
dalsze konsultacje s¹ jeszcze mo¿liwe,
zainteresowani mog¹ kontaktowaæ siê
z sekretarzem UMiG p. Krasiñskim.
                           (c.d. na str.2 i 3)
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Jerzy Buzek w Prabutach

Jad¹ goœcie, jad¹...
7 lipca w ramach Forum Inicjatyw Obywatelskich

nasz¹ gminê odwiedzili: prof. Jerzy Buzek - Pose³ Parla-
mentu Europejskiego, Marek Biernacki - Pose³ na Sejm
RP oraz Jan Szymañski - dyrektor Departamentu Pro-
gramów Regionalnych Województwa Pomorskiego.

Tematyka spotkania, które zaczê³o siê w sali kon-
ferencyjnej Urzêdu dotyczy³a ogólnej sytuacji w kraju oraz
problematyki zwi¹zanej z inwestycjami wspó³finansowa-
nymi ze Ÿróde³ zewnêtrznych.

Podczas spotkania zaprezentowane zosta³y inwe-
stycje zrealizowane w ostatnich latach na terenie naszej
gminy. Zarówno prof. Jerzy Buzek, jak równie¿ inicjator
wizyty, pose³ Marek Biernacki, by³y wicemrsz³ek pomor-
ski, podkreœlali ogromne znaczenie szansy dla samorz¹-
dów, jak¹ stwarzaj¹ obecnie i w najbli¿szych latach fun-
dusze unijne. Goœcie pozytywnie wypowiadali siê na te-
mat aktywnoœci samorz¹du Prabut w tym zakresie.

Po spotkaniu w urzêdzie nasi goœcie odwiedzili ar-
tystów - uczestników pleneru malarsko-rzeŸbiarskiego w
Rodowie, zwiedzili „wioskê cudów” a w niej m.in. pra-
cowniê dr Mariusza Bia³eckiego, rodowski koœció³ i ple-
nerowe ekspozycje.

wieœci z ratusza...

Podczas spotkania w sali UMiG

W Rodowie

Obaj politycy zrobili sobie pami¹tkowe zdjêcia w rodow-
skiej „komórce”, jednej z plenerowych prac.

W otoczeniu prabuckich samorz¹dowców (i nie tylko - trze-
ci od lewej - Jerzy Grabowski, wójt gminy Gardeja) oraz
dwóch, napotkanych przy ciê¿kiej artystycznej pracy rzeŸ-
biarzy.                                                          M. Szulc

Konsultacje publiczne
Koncepcje rozwi¹zañ

komunikacyjnych
i rozk³ad jazdy PKP

(c.d. ze str. 1)
Jak wyjaœniano podczas spotkania, zakusy do likwi-

dacji po³¹czeñ bior¹ siê z ich nierentownoœci. Przewozy
regionalne w ca³ym kraju dotowane s¹ przez urzêdy mar-
sza³kowskie. W naszym województwie, by utrzymaæ do-
tychczasow¹ sieæ po³¹czeñ, potrzeba 70 mln z³, a pomor-
ski UM zaplanowa³ na ten cel zaledwie 40 mln. Z badania
t.zw. „potoku pasa¿erów” wynika, ¿e do po³¹czeñ na tra-
sie Malbork - I³awa przewoŸnicy dok³adaj¹ 2.200.000z³
rocznie, z czego na sam¹ trasê Prabuty - I³awa przypada
1.600.000. Problem w tym, ¿e warmiñsko-mazurski UM
nie jest zainteresowany dotowaniem po³¹czenia, przebie-
gaj¹cego wszak w granicach swojego województwa. A
przecie¿ po drodze z Prabut do I³awy jest Susz i wiele
osób doje¿d¿aj¹cych stamt¹d do stolicy powiatu. Po raz
kolejny uwidaczniaj¹ siê ujemne strony ¿ycia na pograni-
czu województw...                                     (c.d. na str. 3)
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wieœci z ratusza...
Konsultacje publiczne

Koncepcje rozwi¹zañ
komunikacyjnych

i rozk³ad jazdy PKP
(dokoñczenie ze str. 1 i 2)

Dobre relacje pomiêdzy samorz¹dem Prabut a Za-
rz¹dem Dróg Wojewódzkich i Urzêdem Marsza³kowskim
stwarzaj¹ perspektywy dalszych inwestycji drogowych na
terenie miasta i gminy Prabuty. Po gruntownej moderni-
zacji ulicy Rypiñskiej w planach inwestycyjnych UM na
lata 2007-2008 zapisano przebudowê drogi wojewódzkiej
521 na odcinku od Stañkowa do granic województwa. Kto
jeŸdzi t¹ tras¹, wie, ¿e bêdzie to kosztowna inwestycja,
gdy¿ drogê trzeba przeprofilowaæ, czyli praktycznie wy-
konaæ j¹ na nowo, a jest to spory odcinek.

Na tym jednak przychylnoœæ w³aœcicieli dróg siê nie
koñczy. Na zlecenie ZDW opracowano koncepcjê roz-
wi¹zañ g³ównych skrzy¿owañ w Prabutach. Wykonanie
takiej koncepcji przez specjalistyczn¹ firmê kosztuje, a in-
westor nie zwyk³ wyrzucaæ pieniêdzy w b³oto. P³ynie z
tego optymistyczny wniosek, ¿e i w tym wzglêdzie docze-
kamy siê poprawy bezpieczeñstwa i komfortu jazdy na
obszarze miasta. Koncepcja, przygotowana w kilku wa-
riantach uwzglêdnia kilka newralgicznych skrzy¿owañ: ul.
Kisielickiej, czyli „obwodnicy” z ul. Warszawsk¹, Jagie³³y
i Daszyñskiego (³¹cznie z rozwi¹zaniem skrzy¿owania przy
koœciele), nastêpnie „obwodnicy” z ul. Parkow¹ (przy
cmentarzu), rozjazdu z ul. Kisielickiej na „sanatorium” i
Ko³odzieje, wreszcie niezupe³nie czytelnego dla kierow-
ców skrzy¿owania przy wyjeŸdzie na Kwidzyn. Najbar-
dziej kosztowne warianty tych rozwi¹zañ zak³adaj¹ budo-
wê rond w trzech miejscach (przy PKN „Orlen”, przy
cmentarzu i przy wyjeŸdzie na Kwidzyn). Realistycznie
patrz¹c, rondo wydaje siê konieczne w pierwszym wy-
mienionym miejscu. Ciekawostk¹ jednego z wariantów
przebudowy tego skrzy¿owania jest zamkniêcie wyjazdu
ze stacji paliw (wjazd i wyjazd z ul. Kisielickiej) ale jedno-
czeœnie otwarcie ul. Daszyñskiego. Jeden z wariantów
zak³ada zamkniêcie ul. £¹kowej przy koœciele i budowê
wjazdu z tej ulicy na ul. Kisielick¹ za pawilonami, na wy-
sokoœci obecnego przystanku PKS. Takie rozwi¹zanie
wzbudzi³o sporo obiekcji wœród obecnych na spotkaniu
(mieliœmy w¹tpliwoœci, czy coraz bardziej uczêszczana ul.
Kisielicka pomieœci ruch pojazdów z okolicy oœrodka zdro-
wia, MGOPS-u, domu kultury i wreszcie sklepu, który ma
tam powstaæ). Z kolei jeden z wariantów rozwi¹zania
skrzy¿owania ul. Kwidzyñskiej z Grunwaldzk¹ przewidu-
je zamkniêcie wjazdu i wyjazdu z ul. Zamkowej, co utrud-
ni funkcjonowanie zlokalizowanej w pobli¿u stacji gazu.
Na szczêœcie, jak napisa³em, rozwi¹zania s¹ wielowarian-
towe i przy ewentualnym ich wyborze zostan¹ uwzglêd-
nione racjonalne argumenty. Dodam, ¿e wszystkie wersje
zak³adaj¹ budowê azyli - wysepek, na których piesi i ro-

werzyœci bêd¹ mogli poczekaæ na zwolnienie jezdni. Za-
równo lokalizacja rond (czy nawet jednego ronda), jak i
wysepek dla pieszych z pewnoœci¹ spowolni ruch tranzy-
towy przez miasto. A obrazki takie, jak poni¿szy, nale¿eæ
bêd¹, miejmy nadziejê, do przesz³oœci.

                                             Tekst i foto: Marek Szulc

VII Kongres Gmin Wiejskich RP
8 wrzeœnia burmistrz Bogdan Paw³owski uczestni-

czy³ w VII Kongresie Gmin Wiejskich RP. Goœæmi kon-
gresu byli: Andrzej Lepper - Minister Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi oraz El¿bieta Jakubiak - Szef Gabinetu Prezydenta
RP. Goœciem honorowym by³ przewodnicz¹cy Komitetu
Regionów (organu doradczego UE) Michel Delebrre.

Uczestnicy kongresu przyjêli stanowiska w spra-
wie polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 -
2013, w sprawie realizacji zadañ w zakresie opieki spo-
³ecznej oraz w sprawie oœwiaty.

W dniu 14.09. z udzia³em 25 uczestników - inicjato-
rów  odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie Prabuckiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych. Celem
organizacji jest pozyskiwanie œrodków na leczenie i reha-
bilitacjê tych osób. Mieszkañców zainteresownych aktyw-
noœci¹ w tej dziedzinie zapraszamy do Urzêdu MiG. Sto-
warzyszenie rozpocznie dzia³alnoœæ po dope³nieniu stosow-
nych procedur rejestracyjnych.

¯yj¹ wœród nas i potrzebuj¹ pomocy

W kongresie uczestniczy³a te¿ p. wójt Sadlinek El¿bieta
Krajewska
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a potem „na lwach”...

Gimnazjum w Prabutach otrzyma³o Pomorskie Cer-
tyfikaty Jakoœci Edukacji. 14 wrzeœnia 2006 r. w Urzêdzie
Miasta i Gminy w Prabutach odby³a siê uroczystoœæ wrê-
czenia Pomorskich Certyfikatów Jakoœci Edukacji, dyrek-
torowi Gimnazjum w Prabutach Adamowi Nowakowi.
Gimnazjum im. Marii Curie - Sk³odowskiej w Prabutach
otrzyma³o nastêpuj¹ce certyfikaty:
IV - Praca wychowawcza szko³y umo¿liwia uczniom har-
monijny rozwój osobowoœci.
V - Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego roz-
woju.
VII - Rodzice s¹ partnerami w podejmowanych przez szko-
³ê dzia³aniach.

Aktu wrêczenia certyfikatów dope³ni³a wizytator
Pomorskiego Kuratorium Oœwiaty w Gdañsku Pani Bar-
bara Szynkarczyn, w obecnoœci Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Prabuty Bogdana Paw³owskiego, Pani Joanny Zawie-
racz, cz³onka Rady Rodziców Gimnazjum w Prabutach
oraz Pe³nomocnika Burmistrza ds. Oœwiaty, Kultury, Spor-
tu i Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi Palmiry
Trzciñskiej - Kowalskiej.

Wyró¿nienie dla Gimnazjum
rozmaitoœci...

Nowe place zabaw
Staraniem radnych Rady Miejskiej, zainteresowa-

nych wzbogaceniem infrastruktury rekreacyjnej dla dzie-
ci w bud¿ecie gminnym wygospodarowano œrodki na urz¹-
dzenie trzech nowych ogródków jordanowskich. Estetycz-
ne i, co istotne, bezpieczne instalacje powsta³y na Osiedlu
Jagie³³y (przy wydatnej pomocy Spó³dzielni Mieszkanio-
wej), na Zatorzu (przy ul. W. Polskiego) oraz na terenie
„kolonii”. Przypomnijmy, ¿e wczeœniej obiekt taki oddano
do u¿ytku na placu przy konkatedrze.

Aby podkreœliæ fakt wzbogacenia bazy rekreacyj-
nej i przyzwyczaiæ dzieci do korzystania z nowych placów
zabaw MGOK zorganizowa³ skromne pikniki w tych miej-
scach, po³¹czone z zabawami i konkursami, prowadzony-
mi przez pracowników hali sportowej. Burmistrz ufundo-
wa³ s³odycze - nagrody, a w zabawianiu dzieci pomagali
radni - inicjatorzy: Gra¿yna Badur, Henryk Fedoruk i Piotr
Janiewicz. Podkreœliæ nale¿y, ¿e place powsta³y dziêki przy-
chylnoœci pozosta³ych radnych i w³adz miasta.

W „koszarach” bawi³a siê spora gromaka dzieciaków,
wyst¹pi³a te¿ „doraŸna” grupa wokalna „Koszarowy Vox”.
Radni licz¹, czy starczy cukierków...

Na kolonii przez dwie godziny te¿ by³o gwarno. Wbrew
obawom, nie s³ychaæ na razie, by ktoœ próbowa³ dzieciom
zdewastowaæ instalacje. Odpukaæ...                  (MS)

Nie zapeszyæ...
Szansa na zagospodarowanie „Œwitu”?

Niebawem, bo ju¿ 9 paŸdziernika rozstrzygnie siê,
miejmy nadziejê, problem g³ównego budynku by³ej spó³-
dzielni „Œwit”. Wielokrotnie pisa³em o tym niszczej¹cym
obiekcie, wiêc nie ma potrzeby przypominaæ podejmowa-
nych kolejno starañ o poszukiwanie gospodarza, a zara-
zem inwestora, który uruchomi³by w obiekcie produkcjê,
daj¹c¹ zatrudnienie mieszkañcom Prabut. Podkreœlê tyl-
ko fakt, ¿e w³adze samorz¹dowe gminy, zniecierpliwione
opiesza³oœci¹ likwidatora i komornika wziê³y sprawê w
swoje rêce i wy³o¿y³y œrodki na wycenê obiektu, ustawia-
j¹c siê w kolejce wierzycieli z tytu³u zaleg³ych podatków.

Ewentualna sprzeda¿ obiektu pozwoli na odzyska-
nie wy³o¿onych pieniêdzy. O korzyœci, p³yn¹cej z zago-
spodarowania obiektu nie trzeba nikogo przekonywaæ.
                                                                            MS

str. 4 wrzesieñ 2006



Do¿ynki gminne - Ko³odzieje 2006

Gminne Œwiêto Plonów
So³ectwo Ko³odzieje by³o gospodarzem tegorocz-

nych Do¿ynek Gminnych. Wprawdzie kapryœna sierpnio-
wa pogoda opóŸni³a ¿niwa i nie wszystkie plony z dniem
27 sierpnia znalaz³y siê w spichlerzach i magazynach, ale
impreza tej rangi wymaga stosownych przygotowañ i nie
mo¿na jej prze³o¿yæ z dnia na dzieñ. Tote¿ organizatorzy:
Rada So³ecka Ko³odziej z pani¹ so³tys Zofi¹ Podlasek na
czele, Urz¹d Miasta i Gminy oraz MGOK do³o¿yli starañ,
by gminne rolnicze œwiêto odby³o sie w zaplanowanym
terminie i mia³o godn¹ oprawê.

W plenerowej Mszy Œwiêtej uczestniczyli przedstawicie-
le w³adz samorz¹dowych miasta i gminy, so³tysi naszych
so³ectw, mieszkañcy Ko³odziej i okolicznych miejscowo-
œci oraz prabucianie, którzy zechcieli skorzystaæ z zapro-
szenia.

W tradycyjnym konkursie wieñców do¿ynkowych zwy-
ciê¿y³a ekspozycja z Gont (w œrodku). Zwyciêzcy otrzy-
mali talon towarowy wartoœci 300 z³ z przeznaczeniem na
zakup przydatnego dla wsi sprzêtu. Drugie miejsce i bon o
wartoœci 200 z³ przypad³ Ko³odziejom, a trzeci¹ lokatê za-
jê³a praca z Rodowa. Dodamy, ¿e zwyciêski wieniec re-
prezentowa³ gminê podczas do¿ynek powiatowych i zaj¹³
w konkursie drugie miejsce. Autorzy pracy z Gont przy-
pieczêtowali sukces podczas do¿ynek diecezjalnych w Zie-
lonce Pas³êckiej, gdzie równie¿ zdobyli drug¹ nagrodê.

Podczas oficjalnej uroczystoœci przedstawiciel powiatu p.
Jan Homa przekaza³ podziêkowanie i ¿yczenia dla rolni-
ków od kwidzyñskiego starostwa.

W³adza ustawodawcza i wykonawcza gminy trudzi siê
krojeniem obrzêdowego bochna chleba, który obieca³a
dzieliæ sprawiedliwie.

Rada So³ecka Ko³odziej wywi¹za³a siê bardzo do-
brze z roli gospodarza, czego, niestety, nie mo¿na powie-
dzieæ o niektórych uczestnikach plenerowej potañcówki,
ale spuœæmy na to litoœciw¹ zas³onê milczenia.
                                                    tekst i foto: M. Szulc

Starostowie do¿ynek: pp. Justyna Szpeflik z Trumiejek i
Krzysztof Grzybicki z Ko³odziej.
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Rodo
Powiadaj¹, ¿e przed wiekami w ogromnej puszczy,

która ci¹gnê³a siê po obu stronach Vistuli, a¿ do morza
zwanego Ba³tyk, mieszka³ potê¿ny mê¿czyzna, ostatni z
rodu olbrzymów. Na imiê mu by³o Rese, co w jêzyku ol-
brzymów oznacza³o piorun. Tak go nazwano, bo podobno
przy jego porodzie piorun zabi³ rodz¹c¹ go olbrzymkê. Nie-
którzy gadali, ¿e tak wrzeszcza³a przy rozwi¹zaniu, ¿e
wszechmocny Perun nie wytrzyma³ i r¹bn¹³ j¹ swoim ogni-
stym ber³em.

Jak by³o naprawdê, nikt nie wiedzia³. Rese w³óczy³
siê po lasach z maczug¹ nabijan¹ krzemieniami i ¿y³ z tego,
co upolowa³. Czasem zagl¹da³ do osad i wymienia³ cenne
skóry za chleb i potrzebne drobiazgi. Nie wiadomo by³o
gdzie mieszka. Widywano go to tu, to tam.

Pewnego dnia Rese zawêdrowa³ na wzgórze, gdzie
mieszka³ wró¿ Liwieniec ze swoj¹ córk¹. Gdy Rese ujrza³
dziewczynê serce zabi³o mu mocno, a serce mia³ wielkie.
Wiêksze ni¿ normalni ludzie, bo przecie¿ by³ z rodu olbrzy-
mów. Córka Liwieñca mia³a na imiê Liwa. By³a piêkna i
smuk³a. Rese nie móg³ siê napatrzeæ na jej b³êkitne oczy,
które zdawa³y siê ³¹czyæ w jedno z niebem, gdy siê w nie
spojrza³o g³êboko. Rese zacz¹³ codziennie zagl¹daæ do
wró¿a. A to przyniós³ mu z³apanego w sid³a ptaka, a to
jakieœ drobne zwierz¹tko. Zió³ nazrywa³ na wywary na
odleg³ych mokrad³ach. Drew nar¹ba³. Ale najbardziej lubi³
siedzieæ na skraju wzgórza i patrzeæ, jak Liwa czesze roz-
puszczone w³osy.

Liwa by³a piêkna, ale wewn¹trz zupe³nie pusta.
Podobno jakieœ z³oœliwe dydko zabra³o jej wiêkszoœæ du-
szy i ukry³o pod leœnym kamieniem, ¿eby ukaraæ wró¿a,
który miesza³ siê w sprawy przerastaj¹ce ludzi.

Liwa by³a jak pusty dzban z odrobin¹ wilgoci na
dnie. Przeczuwa³a œwiat, ale ¿y³a w nim jak we œnie.

Liwieniec wiele razy prosi³ bóstwa o duszê córki,
ale dydko siê upar³o i nie chcia³o wyjawiæ, gdzie j¹ ukry³o.
Bóstwa wiedzia³y dobrze, gdzie jest dusza Liwy, ale god-
noœæ nie pozwala³a oddaæ jej bez zgody dydka, a dydko
nie chcia³o oddaæ i ju¿..

Rese coraz bardziej przywi¹zywa³ siê do wró¿a i
jego córki. Zastanawia³ siê, jak odmieniæ dziewczynê, która
nie zwraca³a na niego uwagi wiêkszej, ni¿ na wróble krê-
c¹ce siê czêsto wokó³ chaty.

Któregoœ dnia Rese poszed³  g³êboko w kniejê.
Zmêczony przysn¹³ pod drzewem. Gdy siê zbudzi³ zoba-
czy³ dydko krêc¹ce siê opodal. Dydko najwyraŸniej go nie
widzia³o. Rese ju¿ mia³ wstaæ, gdy us³ysza³, jak dydko pod-
œpiewuje:
Pod ciemnym lasem kamieñ zamszowy
Tam dydko skrywa skarb liwieñcowy
Gdy przyjdzie pora w deszczu pochodzie
Skarb siê ods³oni w przejrzystej wodzie

Rese cicho odszed³ w g³¹b lasu i zacz¹³ siê zasta-
nawiaæ nad piosenk¹. Coœ mu mówi³o, ¿e nie us³ysza³ jej

przypadkiem. Wróci³ do chaty wró¿a na sk³onie wzniesie-
nia. Usiad³ i zapatrzy³ siê w rozczesywane na wietrze w³osy
Liwy. Nagle zerwa³ siê i pobieg³ w dó³ w stronê odleg³ego
lasu. Na jego skraju by³o g³azowisko. Omsza³e kamory
by³y rozrzucone na du¿ej przestrzeni. Olbrzym zacz¹³ pod-
nosiæ g³azy. Przerzuci³ ich kilkadziesi¹t i … nic nie znalaz³.
Zasta³a go noc.

Rano Rese poszed³ w kniejê szukaæ dydka. Nawo-
³ywa³ je przez ca³e przedpo³udnie. Raz czy dwa zobaczy³
nawet dydko gdzieœ miêdzy drzewami, jakby siê z nim
bawi³o w ciuciubabkê. Wreszcie znudzi³o mu siê chyba,
bo nagle pojawi³o siê na zwalonym pniu niedaleko olbrzy-
ma.
- Czemu mnie wo³asz Rese ?
- Oddaj duszê dziewczyny.
- A czemu ? – zainteresowa³o siê dydko.
- Bo j¹ kocham.
- No to masz problem. – Skwitowa³o dydko.
- Zrobiê co zechcesz !! – Krzykn¹³ Rese, widz¹c, ¿e dyd-
ko chce znikn¹æ.
- A… to co innego. – Powiedzia³o dydko.
- Zrobiê co zechcesz. – Powtórzy³ Rese.

Dydko rozmyœla³o przez chwilê i wreszcie odezwa³o
siê do olbrzyma.
- Oddam duszê dziewczyny, ale ty musisz podarowaæ mi
swoje imiê.
- Po co ci moje imiê ? – Zdziwi³ siê Rese.
- Wiesz, ja nie mam ¿adnego imienia. Jestem dydkiem, a
nam nie daj¹ imion. Czasem tylko jakieœ nazwy. Mój ku-
zyn znad jeziora, zwany jest Dydkiem na S³omianych No-
gach. Kuzyn z polany leœnej wo³any jest £agodnym Dyd-
kiem. A ja jestem ma³y dydko bez imienia. Dasz mi swoje
imiê ?
- Dam. - Odpar³ bez namys³u Rese.
- Dobrze. – Rzek³o dydko. – Ale to nie wszystko. Musisz
jeszcze wnieœæ wszystkie g³azy spod lasu na wzgórze ko³o
chaty wró¿a i u³o¿yæ je w okr¹g. Gdy to siê stanie powiem
ci jak odzyskaæ duszê Liwy.

Rese, ju¿ bez imienia, wróci³ do chatki wró¿a. Zo-
stawi³ swoj¹ maczugê opart¹ o œcianê i poszed³ na g³azo-
wisko. Przez wiele dni znosi³ kamienie mozolnie pn¹c siê
z ka¿dym g³azem do góry. Uk³ada³ je w okr¹g, który po-
woli otacza³ obrêcz¹ wzgórze. Wró¿ patrzy³ na niego jak
na takiego, który postrada³ zmys³y. Widzia³ jak Rese spo-
gl¹da na Liwê i wiedzia³, ¿e olbrzym siê zakocha³, ale ni-
gdy nie zamienili ze sob¹ ani s³owa, wiêc nie wiedzia³ cze-
mu Rese znosi g³azy na wzgórze.

W koñcu olbrzym przeniós³ wszystkie kamienie.
Wtedy pojawi³o siê dydko.
- Witaj bezimienny. - Powiedzia³o.
- Witaj Rese. – Odpowiedzia³ bezimienny zwany niegdyœ
Rese.
- Pos³uchaj mnie uwa¿nie. – Powiedzia³o dydko. – Wiêcej
siê nie zobaczymy. Zrobisz tak. Za wzgórzem w g³êbi lasu
jest jezioro. Znasz je.                               (c.d. na str. 7)

Legendy Rodowa          Miros³aw Pisarkiewicz
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(dokoñczenie ze str. 6)
Przekopiesz od niego rów. Ma byæ krêty. Taki, ¿eby

z góry patrz¹c uk³ada³ siê w moje imiê. Rese. Gdy rów
dotrze do polany poni¿ej wzgórza, na którym mieszka wró¿,
woda wleje siê w pust¹ przestrzeñ i powstanie jezioro.
Gdy siê nape³ni, pójdziesz tam, gdzie by³o g³azowisko i przy
najwiêkszym drzewie na skraju lasu wykopiesz rów. Woda
ruszy i zrodzi siê rzeka. Bêdziesz czeka³ do wieczora. Gdy
s³oñce zacznie zachodziæ, spadnie deszcz. Na wodzie po-
wstan¹ pêcherze powietrza. Patrz uwa¿nie. W jednym z
nich bêdzie dusza Liwy. WeŸmiesz go do rêki i dmuch-
niesz. Wtedy dziewczyna bêdzie twoja. Ale pamiêtaj. Za
szczêœcie trzeba p³aciæ.

Dydko Rese znikn¹³. Olbrzym ruszy³ nad leœne je-
zioro i zacz¹³ budowaæ kana³. Gdy po wielu dniach do-
szed³ do polany, zaczê³a wlewaæ siê za nim woda. Liwa
spokojnie obserwowa³a jak niebo zesz³o do jej doliny. Li-
wieniec nadal nie móg³ zrozumieæ co wyprawia olbrzym.
Zakrad³ siê na skraj lasu i obserwowa³ go. Gdy bezimien-
ny zobaczy³, ¿e jezioro jest pe³ne, zacz¹³ przerywaæ brzeg.
Woda runê³a gwa³townie porywaj¹c wró¿a. Porwa³a te¿
Liwê, która niepostrze¿enie przywêdrowa³a za ojcem.
Nigdy ich wiêcej nie widziano.

Zrozpaczony bezimienny olbrzym, który widzia³
porwanych przez wodê, próbowa³ ich ratowaæ, ale jezioro
tak gwa³townie wlewa³o siê w leœny jar, który zamieni³ siê
w rw¹cy strumieñ, ¿e nie mia³ ¿adnych szans. D³ugo p³a-
ka³ na brzegiem jeziora, a¿ skoñczy³ siê dzieñ. Spad³ deszcz.
Wyp³ynê³y na powierzchniê wody b¹ble powietrza. W jed-
nej z nich ujrza³ duszê Liwy. Dmuchn¹³ w b³yszcz¹cy sre-
brzyœcie pêcherz. Dusza wyp³ynê³a na zewn¹trz, zawis³a
nad woda i powoli zaczê³a szybowaæ przed siebie wzd³u¿
brzegu wody. Bezimienny olbrzym poderwa³ siê i pobieg³
za ni¹. Po wielu godzinach nocnej wêdrówki dotar³ na roz-
leg³¹ polanê. Na jej œrodku by³o wzgórze. Zobaczy³, ¿e
dusza powêdrowa³a w tamt¹ stronê i zatrzyma³a siê pod
szczytem. Poszed³ do tego miejsca i zobaczy³ le¿¹ce w
zawini¹tku dziecko. Dusza kr¹¿y³a chwilê nad nim i nagle
wskoczy³a do œrodka. Dziecko obudzi³o siê i rozp³aka³o.
Bezimienny wzi¹³ je na rêce i uciszy³.

Dydko, który obserwowa³ wszystko z ukrycia,
uœmiechn¹³ siê podparty o maczugê olbrzyma.
- Daj mu na imiê Rodo, bo rodzi siê nowe. I przetrwa
przez wieki i bêdzie dobre. Nazwij go Rodo.
- Nazwê ciê Rodo. – Wyszepta³ bezimienny olbrzym.

Ch³opiec zasn¹³ w jego ramionach.
T¹ smutn¹, acz szczególnej urody legendê na-

pisa³ Pan Miros³aw Pisarkiewicz, uczestnik wielu ple-
nerów rzeŸbiarsko - malarskich w Rodowie. Jak wi-
daæ talent plastyczny mo¿e iœæ w parze ze szczególny-
mi zdolnoœciami literackimi. Przypomnê, ¿e na ³amach
GP przed kliku laty publikowaliœmy tekst Mirka o ro-
dowskim cmentarzu. Prosimy o wiêcej, Panie Mirku!

Legendy Rodowa  M. Pisarkiewicz

Rodo
Krzywym okiem...

Niespokojnie na ul. Spokojnej
Niewielu mieszkañców Prabut wie, gdzie le¿y ulica

o takiej sielskiej nazwie. Informujê wiêc niezorientowa-
nych czytelników, ¿e ulica ta, a w³aœciwie w du¿ej czêœci
jeszcze droga gruntowa zaczyna siê przy ul. Parkowej i
otaczaj¹c niejako firmê „ARO” p. Rogalskiego koñczy w
bli¿ej nieokreœlonym miejscu, gdzie musia³em cofn¹æ sa-
mochód. Okolica jest w istocie spokojna, nadaj¹ca siê w
sam raz do zasiedlenia przez prywatne posesje, tote¿ zna-
laz³o siê wielu chêtnych, którzy b¹dŸ w obrocie prywat-
nym, b¹dŸ korzystaj¹c z oferty gminy wykupili dzia³ki i
rozpoczêli budowy. I przy ul. Spokojnej mogliby spokojnie
budowaæ swoje siedziby, gdyby nie problem z dostarcze-
niem mediów. Z grubsza rzecz bior¹c, istota problemu
polega na tym, ¿e czêœæ ulicy - drogi le¿y w obszarze w³a-
snoœci prywatnej, a tamtêdy w³aœnie najdogodniej by³oby
przeprowadziæ wodê i kanalizacjê.Tymczasem w³aœciciel
drogi proponuje gminie, by odkupi³a od niego wspomniany
odcinek i spó³ka „Pewik” mia³aby szansê realizacji inwe-
stycji, której projekt ju¿ istnieje. S³u¿by gminy twierdz¹
natomiast, ¿e nie s¹ zainteresowane wy³o¿eniem pieniê-
dzy za ten grunt, gdy¿ ten obszar miasta nie ma aktualne-
go planu zagospodarowania przestrzennego i gmina obo-
wi¹zku wykupu nie ma. Kilka spotkañ i konsultacji nie
doprowadzi³o do konsensusu, strony obstaj¹ przy swoich
stanowiskach, a w³aœciciele dzia³ek czekaj¹ na jakieœ sen-
sowne rozwi¹zanie.

Aby umo¿liwiæ uzbrojenie dzia³ek w niezbêdne
media, PEWIK podj¹³ próbê „obejœcia” prywatnej czêœci
drogi przez obrze¿a prywatnych dzia³ek, których w³aœci-
ciele wyrazili na to zgodê. Nie zabezpiecza to jednak do-
stêpu do wody i kanalizacji wszystkim potrzebuj¹cym.
Prywatna w³aœcicielka drogi i zarazem sprzedawca kilku
dzia³ek powo³uje siê na nienaruszalne prawo w³asnoœci.
Roz¿alona na lokalne media, które zbyt jednostronnie, jej
zdaniem, przedstawi³y problem, grzecznie, ale stanowczo
odmówi³a mi szczegó³owych wyjaœnieñ do chwili werdyktu
Kolegium Odwo³awczego przy Sejmiku Wojewódzkim,
gdzie zwróci³a siê ze skarg¹. Z nadziej¹, ¿e spokój powró-
ci na ul. Spokojn¹ deklarujê kontynuacjê tego tematu.
                                                           Marek Szulc
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III Prabuckie Spotkania Artystyczne

Kultura, sztuka i historia
Lipcowe spotkania artystyczne w malowniczym oto-

czeniu prabuckiego Rynku sta³y siê ju¿ nasz¹ tradycj¹. Or-
ganizowane w trakcie pleneru rzeŸbiarsko - malarskiego
w Rodowie stwarzaj¹ okazjê bezpoœredniego kontaktu ple-
nerowych artystów z mieszkañcami Prabut.

W tym roku uczestnicy pleneru zabawiali dzieci. Na as-
falcie powsta³y kolorowe „odbitki” ich postaci, malowane
przez same „modele”.

W nawi¹zaniu do historycznej tradycji naszego miasta, w
Rynku pojawili sie kowale, wyrabiaj¹cy na oczach widzów
drobne u¿ytkowe przedmioty (w upale...ufff)

Nie oby³o siê równie¿ bez walk rycerskich. Sztumscy ry-
cerze odbyli ostatni publiczny trening przed wyjazdem na
pola grunwaldzkie...

Rycerzom towarzyszy³y nadobne bia³og³owy, które zapre-
zentowa³y program œredniowiecznych tañców.

A organizatorzy przebrali siê w historyczne stroje z ró¿-
nych epok (muszkieter Bogdan Paw³owski, ascetyczny
braciszek Piotr Pilewski, który oprowadza³ chêtnych tras¹
prabuckich zabytków i ni¿ej podpisany uczestnik niejednej
wojny krzy¿owej)

Na estradzie pojawiali siê rodzimi i zaproszeni artyœci,
wœród których klas¹ dla siebie by³a Wioleta Kossak i jej
Band oraz coverowa grupa „ITD” z Inowroc³awia.

Dzieciom zaoferowaliœmy konkursy, zabawy, ma-
lowanie twarzy oraz darmowe przeja¿d¿ki konne. W
upaln¹, lipcow¹ niedzielê mieszkañcy Prabut w du¿ej licz-
bie udali siê nad okoliczne jeziora, tote¿ nie by³o t³oku w
gronie widzów. Kto jednak zechcia³ spêdziæ to popo³udnie
i wieczór z nami, mamy nadziejê, nie zmarnowa³ czasu.
Nie zawsze jest okazja zrobiæ sobie pami¹tkowe zdjêcie z
kapitanem muszkieterów... (foto i tekst: Marek Szulc)
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W³odzimierz Dawidowski
Uwa¿am, ¿e kolejna, druga ju¿ moja

kadencja w Radzie Powiatu zdecydowa-
nie ró¿ni³a siê od pierwszej. Wtedy, w
latach 1998 - 2002, wydawa³o mi siê, ¿e
samorz¹d powiatowy mo¿e du¿o, by³y
wiêksze subwencje, dotacje oraz sporo

pieniêdzy z dochodów w³asnych, g³ównie ze sprzeda¿y
atrakcyjnych nieruchomoœci.

Niestety, ostatnie cztery lata, to zdecydowanie mniej
pieniêdzy, i tych dotacyjnych i w³asnych, a co za tym idzie,
mniejsze mo¿liwoœci efektywnego dzia³ania.

Celowo w tej kadencji poszed³em do pracy w ko-
misji zdrowia, aby „pilnowaæ” tam spraw naszego sanato-
rium. Niestety, okaza³o siê, ¿e mo¿liwoœci samorz¹du po-
wiatowego, w tym i moje s¹ zbyt ma³e, aby w pe³ni broniæ
tej wa¿nej dla naszego œrodowiska placówki. Ciesze siê,
¿e mimo ogromnych trudnoœci placówka ta nadal funkcjo-
nuje i, mam nadziejê, najgorsze ma za sob¹.

Zadowolony te¿ jestem, ze poprzez moje ci¹g³e in-
terpelacje do³o¿y³em swoj¹ cegie³kê w poprawê stanu
technicznego dróg wojewódzkich i powiatowych na tere-
nie naszego miasta, gminy i powiatu.

           Anna Ko³akowska
Cztery lata temu, po wygranych wybo-
rach do Rady Powiatu mia³am nieco ide-
alistyczne pojêcie o mo¿liwoœciach pra-
cy na tym szczeblu samorz¹dowym.
Chcia³am du¿o pracowaæ i mieæ mo¿li-
woœæ wp³ywu na powiatow¹ politykê.

Zg³osi³am akces do czterech komisji sta³ych rady: zdro-
wia, (której przez wiêkszoœæ kadencji przewodniczy³am),
wsi i infrastruktury, rewizyjnej oraz planu gospodarczego,
bud¿etu i finansów. Pocz¹tkowo utrudnia³ mi dzia³alnoœæ
brak doœwiadczenia a nawet wiedzy na temat funkcjono-
wania i kompetencji rady Powiatu, pomimo szkoleñ i po-
siadanych materia³ów. Myœlê, ¿e to jest problem wszyst-
kich nowicjuszy. Stara³am siê te braki nadrobiæ prac¹.
Z racji wykonywanego zawodu najbardziej bliska mi by³a
komisja zdrowia, która zajmowa³a siê m.in. szpitalnictwem
i specjalistyczn¹ opiek¹ lekarsk¹ na terenie powiatu. Wia-
dom¹ spraw¹ jest, ¿e szczególne zainteresowanie trójki
prabuckich radnych skupia³o siê na prabuckim szpitalu,
którego los uwa¿aliœmy za niepewny. Wiele posiedzen
komisji zdrowia poœwiêciliœmy w³aœnie trudnej sytuacji
szpiatala i mo¿liwoœci jej poprawy.

Podsumowuj¹c swoj¹ przygodê z polityk¹ chcê
powiedzieæ swoim nastêpcom, ¿e warto spróbowaæ si³ w
tej dziedzinie obywatejskiej aktywnoœci, poznaæ mo¿liwo-
œci i ograniczenia dzia³alnoœci samorz¹dowej na szczeblu
powiatu. Jednoczeœnie uwa¿am, ¿e bardzo trudno jest po-
godziæ pracê zawodow¹, wymagaj¹c¹ du¿ego nak³adu
czasu z dzia³alnoœci¹ publiczn¹.

Radni powiatowi o mijaj¹cj kadencji
Jednak i w tej sprawie odczuwam pewien niedosyt.

Mam te¿ satysfakcjê, ¿e wspólna walka wszyst-
kich prabuckich radnych powiatowych zakoñczy³a siê suk-
cesem w postaci wybudowania hali sportowej w Prabu-
tach oraz kanalizacji na Osiedlu Chodkiewicza. Inwesty-
cje te by³y wspó³finansowane oraz organizacyjnie wspie-
rane przez samorz¹d powiatowy.

Niestety, przykro mi, ¿e w odró¿nieniu od w³adz
powiatowych i wojewódzkich, lokalne w³adze Prabut nie
postrzega³y mnie jako lokalnego, aktywnego samorz¹dow-
ca,a próbowa³y mnie zepchn¹æ do roli niepotrzebnej poli-
tycznej opozycji.

    Marek Szulc
Do pracy w Radzie Powiatu przyst¹pi-
³em z wieloletnim doœwiadczeniem w
dzia³alnoœci samorz¹dowej na szczeblu
miasta i gminy. Pracuj¹c w kilku komi-
sjach stara³em siê utrzymywaæ sta³y
kontakt z samorz¹dowymi w³adzami

Prabut, dbaj¹c o nasze lokalne sprawy, co w wielu przy-
padkach okaza³o siê zadaniem trudnym, bowiem interesy
powiatu nie zawsze by³y zgodne z interesem œrodowiska,
które reprezentowa³em. W po³owie kadencji obj¹³em prak-
tyczne, a potem równie¿ formalne przewodnictwo Komi-
sji Planu Gospodarczego, Bud¿etu i Finansów, bêd¹cej klu-
czowym organem Rady. Prowadz¹c posiedzenia komisji
mog³em na bie¿¹co œledziæ dzia³ania zarz¹du i dbaæ o kon-
sekwentn¹ realizacjê zobowi¹zañ starostwa wobec Pra-
but, wynikaj¹cych ze starañ prabuckich w³adz samorz¹-
dowych, konsultowanych uprzednio z w³adzami starostwa.
Do moich sukcesów zaliczyæ mogê (wraz z pozosta³¹
dwójk¹ radnych) ostateczne uzyskanie dotacji na budowê
kanalizacji, prolongowanej z ró¿nych powodów przez dwa
kolejne lata bud¿etowe, a tak¿e skuteczn¹, samodzieln¹
bataliê o œrodki na budowê chodnika w Obrzynowie. Po-
œwiêci³em te¿ du¿o czasu i uwagi sprawom szpitala, bê-
d¹c cz³onkiem spec-komisji, powo³anej do oceny koncep-
cji struktury lecznictwa zamkniêtego w powiecie. Dziœ mo¿-
na powiedzieæ, ¿e wypracowana wówczas opinia po-
wstrzyma³a dzia³ania zmierzaj¹ce do wch³oniêcia prabuc-
kiego szpitala przez spó³kê „Zdrowie” i sprowadzenia go
do roli peryferyjnego, okrojonego oddzia³u p³ucnego. Kon-
sekwentne pilotowanie porozumienia miêdzy powiatem a
Prabutami w sprawie wspó³finansowania budowy hali
sportowej, to równie¿ sukces naszej trójki, bior¹c pod uwagê
fekt, ¿e idea ta nie wszystkim powiatowym radnym i cz³on-
kom zarz¹du by³a bliska. Niestety, nie uda³o mi siê, wobec
zdecydowanej niechêci wiêkszoœci cz³onków komisji bu-
d¿etowej uzyskaæ zwiêkszenia subwencji na utrzymanie
dróg powiatowych w Prabutach, co muszê uznaæ za swo-
je niepowodzenie. Reasumuj¹c, zdoby³em kolejne doœwiad-
czenia w pracy samorz¹dowej i wiedzê na temat kompe-
tencji i mo¿liwoœci powiatu. Niestety, mo¿liwoœci z roku
na rok malej¹cych...
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Opinie o mijaj¹cej kadencji Rady Miejskiej

Piotr Janiewicz - szef klubu radnych OPS
Moje cztery lata?

Jako przewodnicz¹cy
komisji rewizyjnej
mogê powiedzieæ, ¿e
minê³y nad wyraz spo-
kojnie. Podczas prze-
prowadzonych kon-
troli w Urzêdzie Mia-
sta oraz jednostkach
podleg³ych komisja nie
stwierdzi³a powa¿niej-
szych uchybieñ, a pra-

Miros³aw Stêpka - szef klubu radnych SLD
Pocz¹tek kadencji

by³ burzliwy, rolê gra³y
powyborcze emocje.
Pocz¹tkowo byliœmy
w wiêkszoœci, jednak
polityka, nawet na ta-
kim niskim pu³apie,
rz¹dzi siê swoimi pra-
wami. Uk³ad si³ w
Radzie siê zmieni³,
uspokoi³y siê te¿ na-
stroje. Zaczêliœmy
pracowaæ wspólnie
dla dobra miasta i

gminy. Nasz klub oczywiœcie ocenia³ wszystkie dzia³ania
burmistrza i wyra¿a³ swoje opinie, ale okaza³o siê, ¿e spra-
wy w mieœcie i gminie id¹ w dobrym kierunku i przeszka-
dzaæ by³oby g³upot¹. Nie po to nas wyborcy wybrali.

Zawsze uwa¿a³em, ¿e polityczne podzia³y niczemu
nie s³u¿¹, licz¹ siê ludzie i ich autorytet wœród mieszkañ-
ców. Jeœli chodzi o mój osobisty stosunek do przebiegu
kadencji, przyznam, ¿e by³em pocz¹tkowo przeciwnikiem
anga¿owania gminnych œrodków w budowê hali sporto-
wej, ale gdy ju¿ powsta³a i przekona³em siê, jak by³a po-
trzebna, zmieni³em zdanie. Bior¹c pod uwagê to, co uda³o
nam siê wspólnie zrobiæ, kadencjê oceniam za udan¹ w
90%. Zabrak³o, niestety, pieniêdzy na dalsz¹ poprawê wi-
zerunku miasta i gminy, dalsze inwestycje. Ale jest to po-
wszechna bol¹czka takich samorz¹dów, jak nasz. Wy³o-
nionym w nadchodz¹cych wyborach radnym i w³adzom
miasta i gminy ¿yczê przynajmniej podobnych sukcesów i
dobego klimatu wspó³pracy.

Henryk Fedoruk - przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Uwa¿am, ¿e kaden-
cja w latach 2002 -
2006 by³a kadencj¹ ze
wszech miar udan¹.
Potrafiliœmy zintegro-
waæ dwa dzia³aj¹ce
w Radzie polityczne
kluby: OPS i SLD, co
pozwoli³o wspieraæ
Burmistrz Bogdana
P a w ³ o w s k i e g o
w jego wielu cennych
inicjatywach, zwi¹za-

nych m.in. z popraw¹ infrastruktury (drogi, chodniki, ele-
wacje, kanalizacja, wodoci¹gi) jak te¿ z popraw¹ warun-
ków i poziomu kszta³ecenia dzieci i m³odzie¿y.

Dziêki ¿yczliwemu wsparciu radnych w strukturach
gminnych dokona³o siê wiele przeobra¿eñ, wp³ywaj¹cych
na poprawê jakoœci pracy instytucji jak równie¿ nios¹cych
oszczêdnoœci i racjonalne wykorzystanie umiejêtnoœci i
zdolnoœci pracowników.

Zaanga¿owaliœmy siê równie¿ w dzia³ania na rzecz
ratowania naszego szpitala i utrzymanie potrzebnych
mieszkañcom po³¹czeñ kolejowych.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e wielu z tych przedsiêwziêæ
nie da³oby siê zrealizowaæ, gdyby nie zdolnoœci menad¿er-
skie burmistrza, jego determinacja i umiejêtnoœci negocja-
cyjne. Uwidoczni³o siê to zw³aszcza w kontaktach z Urzê-
dem Marsza³kowskim, Urzêdem Wojewódzkim, Staro-
stwem, Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich, Pomorskim Od-
dzia³em Narodowego Funduszu Zdrowia i Okrêgow¹
Dyrekcj¹ PKP. Dziêki nawi¹znym przyjaznym kontaktom
z politykami, nasze miasto i gminê czêsto odwiedzali go-
œcie z „najwy¿szej pó³ki” krajowej polityki. Byliœmy te¿
goœcinnie podejmowani w parlamencie i centralnych in-
stytucjach. Mo¿na powiedzieæ, ¿e mijaj¹ca kadencja zapi-
sa³a siê otwarciem Prabut na œwiat i zaznaczy³a nasze
istnienie w œwiadomoœci lokalnych i krajowych decyden-
tów.

ca w komisji uk³ada³a siê wrêcz wzorowo.
Jeœli o chodzi o cztery lata w Radzie, tu sprawa

wygl¹da ju¿ mniej kolorowo. Na szczêœcie po pierwszych
burzliwych miesi¹cach wszystko zaczê³o kszta³towaæ siê
na rzecz wspólnej pracy. W zapomnienie posz³y waœnie
polityczne, a wszyscy skupili siê nad planem poprawy wi-
zerunku miasta.

Cztery lata? Myœlê, ¿e mogê napisaæ, ¿e jestem
dumny i szczêœliwy, ¿e przysz³o mi pracowaæ z tymi ludŸ-
mi i z tym burmistrzem. I jakby nie spojrzeæ pozostawia-
my po sobie miasto, które ju¿ zaczyna zmieniaæ swój urba-
nistyczny image. Pozostawiamy po sobie równie¿ solidny
fundament pod dalszy rozwój i inwestycje na terenie na-
szej gminy.

Teraz przychodz¹ mi na myœli s³owa mojego ulu-
bionego poety Cz. Mi³osza: „…¿yjesz tu i teraz, Hic et
nunce, masz jedno ¿ycie jeden punkt. Co zd¹¿ysz zrobiæ
to zostanie, choæby ktoœ inne móg³ mieæ zdanie”.

Wiem równie¿ jedno, ¿e gdyby kiedyœ przysz³o mi
zamieszkaæ w innym mieœcie, chcia³by mieæ za s¹siadów
mieszkañców naszej gminy.
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Palmira Trzciñska - Kowal-
ska, Pe³nomocnik Burmi-
strza d/s Oœwiaty, Kultury,
Sportu i Wspó³pracy z Orga-
nizacjami Pozarz¹dowymi.

Kolejne nowelizacje ustawy o
systemie oœwiaty na³o¿y³y na jednostki

samorz¹du terytorialnego nowe obowi¹zki i uprawnienia,
czêsto zwi¹zane z dodatkowymi kosztami ponoszonymi
przez gminy. W naszej gminie subwencja oœwiatowa nie
wystarcza nawet na p³ace dla nauczycieli. Dok³adamy
corocznie oko³o dwóch milionów z³otych do bie¿¹cego
funkcjonowania oœwiaty, tote¿ podjêliœmy konieczne dzia-
³ania, zmierzaj¹ce do racjonalizacji wydatków, dbaj¹c jed-
noczeœnie o sta³e podnoszenie jakoœci pracy szkó³ i placó-
wek oœwiatowych.

Poprzez powo³anie Zespo³u Szkó³ w Trumiejkach
uzyskaliœmy poprawê warunków pracy w prabuckim Gim-
nazjum, skrócenie czasu przebywania uczniów z obwodu
szko³y w Trumiejkach poza domem, lepszy kontakt rodzi-
ców ze szko³¹, oszczêdnoœci w kosztach dowozu uczniów
do szko³y. W bud¿ecie gminy koszty dowozu zmala³y z
560 tys. do 430 tys. w skali roku. Poprawi³a siê równie¿
jakoœæ kszta³cenia w Trumiejkach.

Malej¹ca z roku na rok liczba dzieci, zapisywanych
do przeszkola Nr 3 (w sanatorium) zmusi³a nas do likwi-
dacji tej placówki, bowiem podjête próby prywatyzacji pla-
cówki nie przynios³y rezultatu. Koszty spo³eczne tej decy-
zji zosta³y zminimalizowane.

Oszczêdnoœci przynios³a te¿ reorganizacja obs³ugi
administracyjno - ksiêgowej oœwiaty i kultury. W³¹czaj¹c
dotychczasowy Zak³ad d/s OKiS w struktury Urzêdu MiG
pozbyliœmy siê kosztów utrzymania oddzielnego budynku,
przeznaczyliœmy go na inne cele, przy czym wszyscy stali
pracownicy znaleŸli zatrudnienie.

WyraŸny efekt oszczêdnoœciowy przynios³a te¿
zmiana organizacyjna obu przedszkoli. Do przedszkola Nr
1 uczêszczaj¹ dzieci 3-5 letnie, natomiast przedszkole Nr
4 realizuje wy³¹cznie obowi¹zkowy roczny program „ze-
rówki”.

Znacz¹ce osi¹gniêcia zanotowano w sferze inwe-
stycji oœwiatowych. Zaliczyæ do nich nale¿y:
- modernizacjê i rozbudowê Zespo³u Szkó³ w Trumiejkach
- budowê hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Prabutach
- remont obiektu Centrum Artystyczno – Ekologicznego
w Rodowie
- wymianê  instalacji grzewczej w Gimnazjum w Prabu-
tach
- wymianê stolarki okiennej w sali gimnastycznej Gimna-
zjum w Prabutach

Przeobra¿enia w oœwiacie - sta³¹ wymiana stolarki okiennej we wszystkich obiek-
tach oœwiatowych
- remont sto³ówki w SP2 w Prabutach

Mimo trudnoœci bud¿etowych zadbaliœmy o finan-
sowanie zajêæ pozalekcyjnych w szko³ach. Pozyskaliœmy
œrodki z Urzêdu Marsza³kowskiego na realizacjê projek-
tów powszechnej nauki p³ywania dla dzieci oraz aktywi-
zacji sportowej m³odzie¿y.

Wspó³praca  szkó³ z Akademi¹ Umiejêtnoœci Pe-
dagogicznych w Kwidzynie w zakresie dokszta³cania na-
uczycieli oraz przeprowadzania badañ umiejêtnoœci
uczniów klas III i V szko³y podstawowej oraz klas II gim-
nazjów zaowocowa³a, poprzez doradztwo  metodyczne,
podniesieniem umiejêtnoœci kszta³cenia oraz lepszym przy-
gotowaniem uczniów do egzaminów zewnêtrznych.

Od ubieg³ego roku gmina udziela pomocy material-
nej o charakterze socjalnym uczniom z rodzin osi¹gaj¹-
cych niskie dochody. W ka¿dym roku szkolnym liczba
uczniów, którzy otrzymuj¹ tak¹ pomoc bliska jest 700. Jest
to wielkie przedsiêwziêcie organizacyjne, na obs³ugê któ-
rego bud¿et pañstwa nie przeznaczy³ ani grosza.

Najbardziej ciesz¹ sukcesy uczniów i ich nauczy-
cieli w konkursach przedmiotowych. Tutaj prym wiedzie
Gimnazjum w Prabutach, które w roku szkolnym 2005/
2006 mia³o 5 laureatów konkursów przedmiotowych. W
powiecie  kwidzyñskim lepsze jest tylko Gimnazjum Nr 2
w Kwidzynie. Gimnazjum w Prabutach otrzyma³o rów-
nie¿ 3 Pomorskie Certyfikaty Jakoœci Edukacji. Szko³a ta
równie¿ osi¹gnê³a bardzo dobre wyniki na egzaminie gim-
nazjalnym. Z roku na rok  uczniowie szkó³ gminy Prabuty
poprawiaj¹ wyniki na egzaminach zewnêtrznych.

Ciesz¹ równie¿ osi¹gniêcia sportowe uczniów, któ-
rych jest coraz wiêcej.

Wypada wspomnieæ na koniec, ¿e nak³ady na oœwia-
tê i wychowanie w naszej gminy stanowi¹ niemal po³owê
wszystkich wydatków gminnego bud¿etu w skali roku, wiêc
racjonalne i skuteczne gospodarowanie tak¹ iloœci¹ œrod-
ków ma pierwszorzêdne znaczenie dla kondycji finanso-
wej miasta i gminy.

Remanenty kadencji
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Remanenty kadencji
Urz¹d - kompetentny, ¿yczliwy i tañszy

Jêdrzej Krasiñski
- sekretarz Urzêdu Miasta
i Gminy Prabuty

Pocz¹tek mijaj¹cej kadencji zaznaczy³ siê istotnymi
zmianami w funkcjonowaniu kluczowej dla ¿ycia miesz-
kañców instytucji - Urzêdu Miasta i Gminy. Oprócz kro-
ków zmierzaj¹cych do zmniejszenia kosztów funkcjono-
wania urzêdu i racjonalnego wykorzystania stanowisk pra-
cy zadbaliœmy równie¿ o jakoœæ pracy i w³aœciwe relacje
na linii urzêdnik - interesant.

Analiza ówczesnych kosztów utrzymania urzêdu i
innych gminnych istytucji wykaza³a, ¿e mo¿na pokusiæ siê
o oszczêdnoœci, minimalizuj¹c przy tym spo³eczne koszty
przekszta³eceñ. I tak:
- w lipcu 2003r zlikwidowano dotychczasowy Zak³ad d/s
Oœwiaty, Kultury i Sportu, przenosz¹c obs³ugê tych sfer
dzia³alnoœci gminy do Urzêdu Miasta i Gminy, przy czym
pracownikom zak³adu zapewniono zatrudnienie. Do 2005r
przynios³o to oszczêdnoœci rzêdu 300.000z³ a dotychcza-
sowy obiekt znalaz³ inne przeznaczenie.
- znacznie ograniczono koszty samego utrzymania urzê-
du, zastêpuj¹c us³ugi poczty funkcj¹ goñca, minimalizuj¹c
koszty energii (o 20.000z³ w skali roku), monitoruj¹c roz-
mowy telefoniczne, instaluj¹c now¹ centralê i oszczêdniej
eksploatuj¹c s³u¿bowy samochód. Ograniczono wydatki
na szkolenia pracowników, jednoczeœnie wprowadzaj¹c
na stanowiska pracy powszechny dostêp do internetu (dar-
mowy, w wyniku umowy z firm¹ „Asco”).
- po analizie struktury p³ac nasun¹³ siê wniosek, ¿e jest nie
w³aœciwa, nie motywuje do podwy¿szania kwalifikacji i
wykszta³cenia, nie premiuje wyró¿niaj¹cych siê pracow-
ników. Opracowano nowy regulamin, w którym istotn¹
rolê odgrywa w³aœnie wykszta³cenie, doœwiadczenie, ak-
tywnoœæ i kreatywnoœæ oraz sta¿ pracy.
- w ramach dzia³añ, zmierzaj¹cych do poprawy wizerun-
ku urzêdniczej s³u¿by i stworzenia urzêdu przyjaznego i
¿yczliwego mieszkañcom wprowadzono szereg zmian,
m.in. utworzono na parterze urzêdu Biura Obs³ugi Ludno-
œci i ulokowano w jego s¹siedztwie najbardziej uczêsz-
czane referaty, wprowadzono nowy, czytelny system ozna-
kowania stanowisk pracy, wprowadzono opis us³ug urzê-
du, czyli wykaz wszystkich spraw, które mo¿na za³atwiæ,
udostêpniono potrzebne interesantom formularze.
- opracowano i wprowadzono kodeks etyczny pracowni-
ków
- co roku publikowany jest darmowy biuletyn „Sk¹d mamy
pieni¹dze i na co je wydajemy”

- wprowadzono sta³e badanie opinii mieszkañców o jako-
œci pracy urzêdu i dotychczasowe wyniki s¹ bardzo pozy-
tywne
- urz¹d uczestniczy³ w akcji „Przejrzysta Polska” i uzy-
ska³ certyfikat jakoœci przyznawany w jej ramach
- wielu pracowników urzêdu siê dokszta³ca, koñczy studia
licencjackie, magisterskie i podyplomowe.

Pracownicy urzêdu stanêli na wysokoœci zadania,
mimo podwy¿szonej poprzeczki spe³niaj¹ pok³adane w nich
oczekiwania.

Ostatnie akcenty letnich zabaw

Dzia³o siê...

Szewc bez butów chodzi... tak mo¿na by skomen-
towaæ brak w tym numerze relacji z licznych tego lata
imprez kulturalno - rekreacyjnych w mieœcie i na terenie
gminy. Podsumujemy siê nastêpnym razem, a tymczasem
krótki zwiastun z pikniku na prabuckim „zatorzu”, zorga-
nizowanym, tak jak w ubieg³ym roku, z inicjatywy Henry-
ka Fedoruka i Piotra Janiewicza, prabuckich radnych, przy
spo³ecznym wspó³udziale ni¿ej podpisanego i jego kole-
gów muzyków. Jak zawsze „koszary” bawi³y siê wspa-
niale, chocia¿ nie za d³ugo. Jeœli bêdzie tak kulturalnie i
spokojnie, w przysz³ym roku pobawimy siê d³u¿ej...

Pora nie by³a zbyt póŸna, wiêc obecnoœæ dzieci by³a uspra-
wiedliwiona, tym bardziej, ¿e œwietnie siê bawi³y...

...zreszt¹ nie tylko dzieci.
                                                               Marek Szulc
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      Nasze ³amy dla najm³odszych...
To ju¿ stara, ale piêkna historia...(2)

Kontynuujemy tematykê zwi¹zan¹ z legendarn¹
grup¹ „The Beatles”, autorstwa naszego najm³odsze-
go wspó³pracownika, Micha³a Wysockiego, 12-latka
zafascynowanego muzyk¹ liverpoolskiej czwórki.
Tym razem opiszê filmy z Beatlesami w roli g³ównej.

A Hard day's night
Film zosta³ wyprodukowany w 1964 r. By³ to pierw-

szy film z Beatlesami. W tym filmie Beatlesi graj¹ popro-
stu...siebie. Na pocz¹tku film mia³ siê nazywaæ Beatle-
mania, ale póŸniej nazwa zosta³a zmieniona na „A hard
Day's Night”. Tytu³ wzi¹³ siê z pewnej wypowiedzi Ringa,
jest równiez tytu³em przeboju zespo³u. Film pokazuje je-
den dzieñ z ¿ycia Beatlesów. Oczywiœcie nie zabrak³o w
nim poczucia humoru Beatlesów. Wiêkszoœæ treœci, które
Beatlesi mówili w filmie, by³y spontaniczne i nie do koñca
wyre¿yserowane. Film przynióœ³ ogromne dochody.

Help
Drugi film Beatlesów zosta³ nakrêcony w tym smym

roku co „A hard day's night”, czyli w 1964, ale data pre-
miery tego filmu to 1965 r. Na pocz¹tku film mia³ siê na-
zywaæ „Beatles Two” póŸniej Ringo zaproponowa³ inny
tytu³, który brzmia³ „Eight arms to hold you”. Jednak osta-
tecznie film zosta³ nazwany „Help”. Jest to równie¿ tytu³
albumu oraz piosenki Beatlesów. Film opowiada o czymœ
zupe³nie innym ni¿ „A hard day's night”. Pokazuje on nam
sensacyjno - komiczn¹ historiê, której g³ównym bohate-
rem jest Ringo. Ringo, wielki kolekcjoner pierœcieni (st¹d
jego pseudo: Ringo - ang. ring - pierœcieñ) posiada du¿y,
z czerwonym brylantem pierœcieñ. Cz³onkowie sekty Ka-
ihli musz¹ posiadaæ ten pierœcieñ do z³o¿enia ofiary. Za-
uwa¿aj¹, ¿e kobieta, która ma byæ ofiarowana nie ma tego
pierœcienia na jednym z palców. Ringo dosta³ ten pierœcieñ
od jednej z fanek. Dowiaduj¹c siê co grozi osobie posia-
daj¹cej ten rodzaj bi¿uterii za wszelk¹ cenê próbuje go
zdj¹æ (co okazuje siê bardzo trudne). Opowiada on o tym
kolegom, ale jakoœ nie wierz¹ mu, ale jednak w dalszej
czêœci filmu dowiaduj¹ siê o zamiarach sekty Kaihli, która
chce zabiæ Ringa. Warto obejrzeæ t¹ bajkê, ozdobion¹
œwietn¹ muzyk¹.

Magical Mistery Tour
Magical Mystery Tour to najs³abszy film z Beatle-

sami. Film zosta³ zrealizowany przez Paula McCartney'a,
którego zainspirowa³ pisarz Keney Kesey. MMT (skrót
od Magical Mystery Tour) mia³ pokazywaæ piêkne krajo-
brazy Wielkiej Brytanii, ale jednak ten cel nie zosta³ zreali-
zowany. Film sk³ada siê z kiepsko „posklejanych” ujêæ.
Autobus zabiera nas do magicznej Krainy Czarodziejów
przy piosence „Flying”. Film jednak ratuje siê du¿¹ iloœci¹
utorów muzycznych takich jak: Magical Mystery Tour, Fly-
ing, The Fool on The Hill, Blue Jay Way, I am the Warlus,
Your mother Should know.

Film jest znacznie gorszy od „A Hard Day's Night”
i „Help”.

Yellow Submarine
Film zosta³ nakrêcony w 1968 r. i jest to film o Be-

atlesach bez Beatlesów
(jest to film animowany).
Beatlesi napisali 4 nowe
utwory do filmu oraz wy-
st¹pili w koñcówce. Film
okaza³ siê wielkim hitem
w Stanach jak i w Euro-
pie. Mówi o Pepperland
(pieprzolandzie) i o Blue
Meanies (Sinych Smuta-
sach), którzy s¹ zaw³ad-
n¹æ Pepperlandem. W³a-
dze pieprzolandu nie mog¹

znaleŸæ nic, co by im pomog³o w ocaleniu ich ziemi. Jed-
nak jest s³ynna czwórka z Liverpoolu, która podró¿uj¹c
swoj¹ Yellow Submarine (¿ó³ta ³ódŸ podwodna) przez
Morze Czasu, Morze Wynalazków, Morze Potworów ,
Morze Dziur ratuje Pepperland. W filmie wystêpuje bar-
dzo du¿o piosenek Beatlesów: Yellow Submarine, Eleonor
Rigby,  Love you to (fragment), A day In the life (konco-
wy fragment), All together now, When I am 64, Only a
Northern Song, Nowhere Man, Lucy in the Sky with Dia-
monds, Sgt. Pepper?s Lonely Hearts Club Band, With a
little help of my friends, All you need is Love, Hey Bull-
dog, It`s All too much, All together now. Yellow Submari-
ne zosta³ uznany za najlepszy film o Beatlesach.

Scena z „A Hard Day`s Night”

Ringo z pierœcieniem w „Help!”
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Na polskim straganie

W hoteliku gdzieœ sejmowym
takie s³yszy siê rozmowy:

„Kto nas poprze, ten nie straci,
weksle? – betka, co to dla nas!
za³atwimy za mandacik
pos³a pani albo pana...

Mamy w rz¹dzie ile trzeba
miejsc dla sekretarzy stanu,
co za problem, wielkie nieba,
daæ je pani albo panu...”

Jak r¹bankê na straganie:
temu sto³ek, temu urz¹d.
„chodŸcie tu, panowie, panie,
bo nam koalicjê zburz¹!

Gdy kupimy sam¹ Reniê,
reszta za ni¹ siê wybiera”,
a¿ tu nagle na antenie
bomba, skandal i afera!!!

To groteska, czy komedia?
Prowokacja z nienawiœci?
Tajne s³u¿by! Wrogie media
Wyt³umaczy wszystko PiS ci

„Polska idzie dobr¹ drog¹”
Premier rzuca hase³ gamê
lecz Polacy dodaæ mog¹:
„ku przepaœci”, w rzeczy samej...

Jak tu ufaæ, komu wierzyæ?
czy tu jeszcze ktoœ gra czysto?
Do narodu zêby szczerzy
Sfa³szowana rzeczywistoœæ...

Czy nie mamy doœæ krzykaczy
z moralnoœci¹ nieco krzyw¹?
„Prawo” niechaj PRAWO znaczy
„sprawiedliwoœæ” - SPRAWIEDLIWOŒÆ
                                            Marek Szulc

Dzia³dowo 1.18  5.57TLKa  13.02TLK  19.54TLKb
Gdynia 3.43 9.19TLKc 10.13 15.08TLK  17.02 20.53d
21.08Exd
I³awa 1.18 5.57TLKa 6.23 7.12e 9.08 10.22 11.10skm
13.02TLK 14.00 15.03a 16.16  17.08skm 18.17  19.34
19.54TLKb 20.14 20.25skm
Koszalin, Ko³obrzeg 3.34 15.08TLK 17.02
Kraków, Kielce  1.18
Malbork  3.43 5.51 6.56  8.44 9.19TLKc 10.13 12.31skm
15.08TLK 15.24 16.27 17.02 18.26skm 19.21  20.53d
21.08Exd 22.16skm
Olsztyn 7.12e 10.22 20.14
Tczew 3.43 9.19c 10.13 12.31skm 15.08TLK 17.02
18.26skm 20.53 21.08Exd
Warszawa 1.18  5.57TLKa 13.02TLK 19.54TLKb

Rozk³ad jazdy PKP i SKM
dworzec Prabuty (do 9.XII.2006)

Legenda:
wyt³uszczonym drukiem - poc. pospieszne
a- kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku oprócz œwi¹t
b- kursuje tylko w pi¹tki i niedziele
c- kursuje tylko w poniedzia³ki i soboty
d- kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku i w niedziele
e- kursuje od poniedzia³ku do soboty

Rozmaitoœci

I³awa przez Susz    8.05b 8.05F 14.35CU 14.35F
Kisielice przez Pólko   6.40F 13.10F 16.00F
Kisielice przez P³awty, Klimy 15.15F
Kwidzyn D.A.   6.00U 6.55S 7.05 7.05S 8.05A 8.35S
                    9.05U 10.05F 11.05U 12.05F 14.00S 14.30A
                 15.00S 15.40 16.40U 17.40U 18.40Un 19.40U
                20.50Un 23.00
Kwidzyn przez Wandowo  10.30F
Kwidzyn Plati Lotnicza 5.00 13.00 21.00
Prabuty sanatorium   4.27 5.27U 6.48# 6.48S 7.52A 8.47U
                            9.47F 10.47U 11.47F 12.27 13.47A
                          14.17S 14.48S 14.48# 15.47U 16.47U
                          18.47U 19.47 22.48
Susz Rynek przez Jawty Wlk.  7.00F

Legenda:
A - nie kursuje w niedziele i œwiêta
C - kursuje w soboty, niedziele i œwiêta
F - kursuje w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku
S - kursuje w dni nauki szkolnej, pierwszeñstwo przejazdu
dla m³odzie¿y szkolnej
U - Nie kursuje 25.XII, 1.I i w I Dzieñ Wielkanocy
b - kursuje w soboty
n - nie kursuje 24, 31 grudnia i w sobotê przed Wielkanoc¹
# - w wakacje, ferie kursuje w soboty, niedziele i œwiêta
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