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Pocz¹tek nowej kadencji
Rady Miejskiej

17 listopada odby³o siê uroczyste wrêczenie zaœwiadczeñ dla nowo wy-
branych radnych Rady Miejskiej w Prabutach oraz dla Burmistrza Miasta i
Gminy Prabuty. Z woli wyborców wiêkszoœæ radnych ponownie piastuje swo-
je mandaty, a sprawuj¹cy w³adzê wykonawcz¹  burmistrz Bogdan Paw³owski
wygra³ wybory w pierwszej turze z du¿¹ przewag¹.  Na dalszych szpaltach
publikujemy wyniki wyborów, relacje i zdjêcia.

Nowa - stara Rada
Spoœród piêtnastki radnych je-

denastu kontynuuje samorz¹dow¹
dzia³alnoœæ z poprzedniej kadencji. S¹
to: Gra¿yna Badur, Gra¿yna Ba-
nach, Antoni Borejko, Sebastian
Czaja, Henryk Fedoruk, Wies³aw
Jakubowski, Piotr Janiewicz, Ma-
rek Król, Pawe³ Lipiñski, Wies³aw
Tomaszewski i Stanis³aw ¯ebrow-
ski. Nowymi radnymi zostali: Miro-
s³aw Maj, Krzysztof Papis, Bogu-
mi³a Szczygie³ i Tomasz Szpeflik.

Kadencja rozpoczê³a siê uro-
czyst¹ sesj¹, podczas której radni z³o-
¿yli œlubowanie po odczytaniu proto-
ko³u z wyników wyborów przez prze-
wodnicz¹c¹ Miejsko Gminnej Komi-
sji Wyborczej P. Helenê Mo¿ejko.

Goœæmi sesji byli m.in. Ksi¹dz
Infu³at Jan Oleksy, Pose³ na Sejm RP
Jerzy Kozdroñ i Wicestarosta Powia-
tu Kwidzyñskiego Andrzej Fortuna.
Sk³adaj¹c gratulacje i ¿yczenia pod ad-
resem radnych i burmistrza goœcie
podkreœlali sukcesy minionej kadencji
i wyra¿ali przekonanie, ¿e rozpoczy-
naj¹ca siê kadencja bêdzie przynaj-
mniej tak samo owocna jak poprzed-
nia a miasto i gmina Prabuty, umiejêt-
nie czerpi¹c z unijnych œrodków sku-
tecznie wykorzysta szansê dalszego
rozwoju.

W swoim wyst¹pieniu, inaugu-
ruj¹cym drug¹ kadencjê, Burmistrz
Bogdan Paw³owski podziêkowa³ wy-
borcom za ogromne zaufanie, jakim
obdarzyli jego i wiêkszoœc radnych.
Nakreœli³ te¿ g³ówne kierunki polityki
miasta i gminy na najbli¿sze lata. Rad-
nym ¿yczy³ dobrej wspó³pracy z Urzê-
dem i skutecznoœci w dzia³aniu. Pe³ny
tekst wyst¹pienia burmistrza zamiesz-
czamy na str. 2                          MS
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wieœci z ratusza...

Pocz¹tek nowej kadencji
Rady Miejskiej

22 listopada Rada Miejska nowej kadencji 2006 -
2010 zainauguraowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ. Radni i burmistrz
z³o¿yli œlubowanie, uchwalono te¿ sk³ady komisji sta³ych
Rady.  Burmistrz Bogdan Paw³owski podziêkowa³ miesz-
kañcom za wybór a radnym ¿yczy³ dobrej, owocnej wspó³-
pracy. Poni¿ej pe³ny tekst wyst¹pienia burmistrza:

Szanowni Pañstwo, Wysoka Rado
12 listopada br. mieszkañcy miasta i gminy Pra-

buty obdarzyli Pañstwa radnych oraz mnie osobiœcie
ogromnym zaufaniem, za które w tym miejscu chcia³-
bym jeszcze raz gor¹co podziêkowaæ.

Wynik wyborczy potwierdzi³, ¿e nasz program
wyborczy zosta³ pozytywnie oceniony i zmiany, które
nastapi³y w naszej gminie w ostatnich czterch latach,
winny byæ kontynuowane w kadencji samorz¹dowej
2006 - 2010.

Wiara mieszkañców w to, ¿e mo¿emy zmieniaæ
jakoœæ ich ¿ycia, poprawiæ wizerunek miasta i konty-
nuowaæ rozwój gminy znalaz³a odzwierciedlenie w
zaufaniu przy urnach wyborczych. Tej wiary miesz-
kañców nie wolno nam zachwiaæ.

Myœlê, ¿e wyborców przekona³a równie¿ do nas
rzeczowa, spokojna i pozytywna kampania wyborcza.

Patrzê w przysz³oœæ z optymizmem, bowiem mam
przekonanie o powodzeniu naszej misji, której celem
jest s³u¿ba dla naszego wspólnego dobra, jakim s¹
mieszkañcy i gmina Prabuty. Nasz wspólny cel mo¿e
zostaæ zrealizowany pod warunkiem dobrze uk³ada-
j¹cej siê wspó³pracy i towarzyszy mi nadzieja grani-
cz¹ca z pewnoœci¹, ¿e ta wspó³praca bêdzie uk³adaæ
siê owocnie i konstruktywnie. W innym przypadku nasi
wyborcy nie dadz¹ nam kolejnej szansy piastowania
mandatów. Dlatego nale¿y odrzuciæ partykularne in-
teresy, a skupiæ siê na zadaniach wyznaczonych przez
Strategiê Rozwoju Gminy, Wieloletni Plan Inwestycyj-
ny oraz za³o¿eniach programowych zaakceptowanych
przez naszych mieszkañców w³aœnie 12 listopada.
     Kluczem do sukcesu bêd¹ z ca³¹ pewnoœci¹ œrodki
unijne w latach 2007 - 2013 pod warunkiem wszak,

¿e rz¹d do³o¿y starañ w celu uproszczenia procedur formal-
nych, zwi¹zanych z projektami oraz stworzy jasne zasady przy-
dzia³u œrodków finansowych i ich rozliczenia. Zapewniam,
¿e miasto i gmina Prabuty jest przygotowane do absorpcji
unijnych pieniêdzy i, co nie jest bez znacznia, ma zdolnoœci
kredytowe przy stosunkowo niskim poziomie zad³u¿enia.

Nasz cel, to budowa Centrum Turystyki nad jeziorem
Dzierzgoñ, Stacji Uzdatniania Wody, porz¹kowanie gospo-
darki wodno - œciekowej, budowa mieszkañ, poprawa bez-
pieczeñstwa, modernizacja dróg i chodników, nowoczesna
edukacja, rozwój stowarzyszeñ, rozwój obszarów wiejskich.
Szczególn¹ trosk¹ bêdziemy darzyæ Szpital - najwiêkszy za-
k³ad pracy, posiadaj¹cy doskona³¹, oddan¹ pacjentom ka-
drê. Jego bezpieczny los uzale¿niony jest w du¿ej mierze od
tego, czy , kiedy i na jakich warunkach znajdzie siê w krajo-
wej sieci szpitali.

Istotnym dla poprawy jakoœci ¿ycia mieszkañców bê-
dzie równie¿ rozwój przedsiêbiorczoœci, istniej¹cych zak³a-
dów oraz powstawanie nowych miejsc pracy. Dlatego bê-
dziemy walczyæ o rozwój obszarów przemys³owych, szczegól-
nie na terenie Zatorza. Spadek bezrobocia ju¿ sta³ siê fak-
tem, teraz musimy tê tendencjê podtrzymaæ.

Liczê równie¿ na dobr¹ wspó³pracê z Urzêdem Mar-
sza³kowskim, Urzêdem Wojewódzkim, Starostwem Powiato-
wym oraz pos³ami i senatorami z naszego województwa. Dobra
wspó³praca prze³o¿y siê, jak sadzê, na wiele cennych inicja-
tyw i wspó³finansowanie wielu przedsiêwziêæ.

Jeszcze raz dziêkujê mieszkañcom za kredyt zaufania,
a radnym ¿yczê sukcesów i trafnych, m¹drych decyzji.

Wyst¹pienia Jerzego Kozdronia i Andrzeja Fortuny pod-
czas sesji
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wieœci z ratusza...

Rada Miejska w nowym sk³adzie rozpoczê³a swoj¹
pracê. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³ ponow-
nie wybrany Henryk Fedoruk, na zastêpcê przewodnicz¹-
cego radni wybrali Piotra Janiewicza.

Ustalone zosta³y równie¿ sk³ady komisji, które przed-
stawiamy poni¿ej.

Komisja Rewizyjna:
Lipiñski Pawe³ - Przewodnicz¹cy komisji
Badur Gra¿yna
Banach Gra¿yna
Jakubowski Wies³aw
Maj Miros³aw
Papis Krzysztof
¯ebrowski Stanis³aw

Komisja Gospodarcza, Bezpieczeñstwa Publicznego
i Ochrony Przeciwpo¿arowej

Czaja Sebastian - Przewodnicz¹cy komisji
Badur Gra¿yna
Borejko Antoni
Król Marek
Szczygie³ Bogumi³a
Szpeflik Tomasz
Tomaszewski Wies³aw
¯ebrowski Stanis³aw

Komisja Oœwiaty, Kultury, Sportu, Turystyki
i M³odzie¿y

Badur Gra¿yna - Przewodnicz¹ca komisji
Banach Gra¿yna
Czaja Sebastian
Janiewicz Piotr
Maj Miros³aw
Papis Krzysztof

Komisja Zdrowia, Opieki Spo³ecznej i Mieszkaniowej
Papis Krzysztof - Przewodnicz¹cy komisji
Banach Gra¿yna
Czaja Sebastian
Fedoruk Henryk
Jakubowski Wies³aw
Janiewicz Piotr

Komisja Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska
Król Marek - Przewodnicz¹cy komisji
Borejko Antoni
Lipiñski Pawe³
Szczygie³ Bogumi³a
Szpeflik Tomasz
Tomaszewski Wies³aw
¯ebrowski Stanis³aw

Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje interesantów w Urzê-
dzie MiG we wtorki i pi¹tki w godz. 13-15, zaœ radni pe³-
ni¹ dy¿ury w œrody w godz. 15-16

Kto w jakiej komisji...

1. Brzeziñski Piotr Eugeniusz 77
2. Stefañski S³awomir Piotr 52
3. Zosiak Beata Helena 100
4. Margilewski Tomasz 33
5. Miko³ajków Teresa Zofia 82
6. Czaja Sebastian Jacek 362
7. Bussler Ewelina 82
8. Tomaszewski Wies³aw 200

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej
Okrêg Nr 1 (lokal wyborczy w Gimnazjum)

Okrêg Nr 2 (lokal wyborczy w Przedszkolu Nr 4)
1. Komar Maria Jolanta 94
2. Langowski Jan 121
3. Sza³abski Allan Leon 60
4. Narolska Joanna 35
5. Banaszewska Danuta 168
6. Papis Krzysztof 283
7. Lange Janina 248
8. Banach Gra¿yna Ewa 375
9. Stêpka Miros³aw 136
10. Jakubowski Wies³aw 260
11. Próchnicki Mariusz 165
12. Micha³owski Ryszard Bogdan 60

Okrêg Nr 3 (lokal wyborczy SP 2)
1. Deluga Jerzy Henryk 148
2. Trzciñski Wies³aw Lech 58
3. Warumzer Marek 65
4. Karczewski Piotr 73
5. Œwiechowicz Grzegorz 22
6. Fafiñska And¿elika Joanna 130
7. Gwizda³a £ukasz 99
8. Wiœniewska Iwona 25
9. Adamkiewicz Krzysztof 89
10. Baranik Miros³aw 43
11. Fedoruk Henryk 313
12. Janiewicz Piotr Andrzej 281
13. Kasicki Jacek Kazimierz 104
14. Borejko Antoni 178
15. Kabziñska Agnieszka Zofia 85
16. Gintowt Grzegorz 142
17. Jagusz Mariusz 122

Okrêg Nr 4 (lokal wyborczy ul. Brzozowa)

1. Kwiatkowski Andrzej Kazimierz 61
2. ̄ arczyñski Andrzej 70
3. Lech Daniel Dariusz 128
4. Anders Tomasz 59
5. Badur Gra¿yna 150
6. Maj Miros³aw 250
7. Rymarz Jan Andrzej 113
8. Klimek Jerzy Norbert 94     (c.d. str.4)
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a potem „na lwach”...

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej
wieœci z ratusza...

1. Zielonka Witold Stanis³aw 73
2. Karolewski Sebastian 30
3. Misiewicz Ryszard 29
4. ¯ebrowski Stanis³aw 139
5. Wilary Jadwiga 30

Okrêg wyborczy Nr 5 (lokal wyborczy - Obrzynowo)

(c.d. ze str. 3)

Okrêg wyborczy Nr 6 (lokal wyborczy - Rodowo)

1. Sobierajska Stefania 20
2. Bakaj Robert 15
3. Liszewska Miros³awa Ewa 39
4. Lipiñski Pawe³ 93
5. Czacka Lucyna Maria 52

Okrêg wyborczy Nr 7 (lokal wyborczy - Sypanica)

1. Wilkowski Jerzy 10
2. Kondel Zbigniew 74
3. Brzoza Zbigniew Krzysztof 1
4. Jêdrzejczyk Alicja 6
5. Król Marek S³awomir 127
6. Przechadzki Roman 47
7. Krysiak Ireneusz 63

Okrêg wyborczy Nr 8 (lokal wyborczy - Ko³odzieje)

1. Bieszczad Cezary Grzegorz 17
2. K³osowski Mariusz 10
3. Szczygie³ Bogumi³a Celina 67
4. Podlasek Zofia 58

Okrêg wyborczy Nr 9 (lokal wyborczy - Trumiejki)

1. Milewski Stanis³aw 32
2. Ruciñski W³odzimierz 71
3. Szpeflik Tomasz 115

Wyniki wyborów do Rady Powiatu
(frekwencja ok. 44%)

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
(³¹cznie 292)
1. Gostomczyk Stanis³aw Jan 92
2. Kosewski Andrzej 41
3. Kowalczyk Kazimierz 129
4. Rabeszko Ryszard 30

Komitet Wyborczy  Prawo i Sprawiedliwoœæ  (³¹cznie 532)
1. Staniszewski Marek Józef 173
2. Pukin Krystyna 126
3. Pu³ka Hanna Jolanta 99
4. Kasicki Piotr Ryszard 48

5. Kruszczyñski Wies³aw Jan 29
6. Wêgrecka Halina 57

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
(³¹cznie 1128)
1. Szulc Marek Bogdan 323
2. Ko³akowska Anna 302
3. Nowak Adam 137
4. Homa Jan Andrzej 134
5. Kasprzak Grzegorz Stanis³aw 158
6. Dobaczewska Ewa Maria 74

Komitet Wyborczy Samoobrona RP (³¹cznie 620)
1. Liziñska Jadwiga 194
2. Mañkowski Jaros³aw 44
3. W³odarczyk Andrzej 44
4. Przywitowski Marek 168
5. Berg Piotr Roman 31
6. Anders Stanis³aw Tadeusz 139

Komitet Wyborczy Obywatelskie Porozumienie Samorz¹-
dowe  (³¹cznie 920)
1. Paw³owski Bogdan Józef 598
2. Konieczna Ma³gorzata 57
3. Leœniewski Janusz 43
4. Niewulis Bo¿ena 69
5. Piotrowski Piotr Janusz 58
6. Krasiñski Jêdrzej Ludwik 95

Powiœlañski Komitet Wyborczy  (³¹cznie 682)
1. Dawidowski W³odzimierz 372
2. Biesiekierski Zbigniew 231
3. Sobieraj Hanna 49
4. Liziñski Roman 25
5. Kosewski Marek 5

Z listy KW OPS mandat uzyska³ Bogdan Paw³ow-
ski,  ale z uwagi na wygranie wyborów na funkcjê burmi-
strza mandat ten przechodzi na nastêpn¹ osobê z listy.
Tym samym radnym powiatowym zosta³ Jêdrzej Krasiñ-
ski.

Wyniki wyborów burmistrza
Miasta i Gminy Prabuty

Z liczby 10.244 osób uprawnionych do g³osowania
g³osów wa¿nych oddano 4.418, z tego wynika, ¿e frekwen-
cja wynios³a oko³o 44%.

1. Anders Stanis³aw Tadeusz 419
2. Dawidowski W³odzimierz 989
3. Jab³oñski Zbigniew 149
4. Paw³owski Bogdan Józef 2861
Bogdan Paw³owski uzyska³ oko³o 65% g³osów i zosta³ w
pierszej turze wybrany na funkcjê burmistrza.
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Zakoñczono dwie inwestycje: modernizacjê pla¿y
nad jeziorem Sowica oraz remont chodnika przy ulicy Kwi-
dzyñskiej.

Modernizacji pla¿y miejskiej nad jeziorem Sowica obej-
mowa³a:
- modernizacjê pla¿y,
- przygotowanie terenów zielonych,
- wykonanie boiska do pi³ki pla¿owej,
- budowê zatok postojowych,
- utwardzenie drogi dojazdowej.
Inwestycja wspó³finansowana by³a w ramach Pomorskie-
go Programu Odnowy Wsi. Koszt ca³kowity modernizacji
wyniós³ 112 000 z³.

Skwer przy ul. Kwidzyñskiej by³ dot¹d punktem zbornym
najwczeœniejszych klientów sklepów spo¿ywczych. Po
modernizacji ca³ego obszaru od przedszkola do warszta-
tów nic nie wskazuje na to, by estetyczny „spacerniak”
i przystrojony iglakami skwer nadal interesowa³ amato-
rów parkowych biesiad.Remont  dotyczy³:
- przebudowy nawierzchni chodnika,
- modernizacji wjazdów,
- budowy miejsc postojowych,
- przygotowania terenów zielonych.
Inwestycja wykonana zosta³a przez Przedsiêbiorstwo Han-
dlowo-Us³ugowo-Produkcyjne Leszek S³owiñski z Prabut.
Koszt ca³kowity wyniós³ 220 630 z³.                       MS

Coraz ³adniej...

wieœci z ratusza..(i z powiatu)
II sesja Rady Powiatu Kwidzyñskiego

4 grudnia odby³a siê II sesja Rady Powiatu Kwi-
dzyñskiego w kadencji 2006 - 2010. Podczas sesji radni
wybrali Zarz¹d Powiatu. Starost¹ Powiatu Kwidzyñskie-
go zosta³ Jerzy Godzik, Wicestarost¹ - Andrzej Fortuna.
Cz³onkami zarz¹du s¹: Ewa Dobaczewska (prabucianka)
oraz Ma³gorzata Wodejko (na zdjêciu - g³osowanie).

Burmistrz Bogdan Paw³owski z³o¿y³ gratulacje sta-
rostom oraz cz³onkom zarz¹du wyra¿aj¹c nadziejê na
owocn¹ i trwa³¹ wspó³pracê dla dobra gmin powiatu kwi-
dzyñskiego.

Podczas pierwszej sesji dokonano wyboru przewod-
nicz¹cego Rady Powiatu. Jednog³oœnie zosta³ nim Andrzej
Zwolak, radny (ju¿ III kadencjê) z gminy Ryjewo.

W trakcie drugiej sesji wybrano dwóch zastêpców
szefa Rady. Zostali nimi: Antoni Barganowski z Kwidzy-
na i Aleksander Zorena z gminy Sadlinki (obaj równie¿ III
kadencja).

Dokonano równie¿ wyboru przewodnicz¹cych ko-
misji sta³ych Rady i ich zastêpców. Ca³a trójka radnych
powiatowych z terenu Prabut bêdzie pe³niæ te wa¿ne funk-
cje. I tak Marek Szulc zosta³ przewodnicz¹cym Komisji
planu gospodarczego, bud¿etu i finansów (funkcjê tê pia-
stowa³ w poprzedniej kadencji), Jadwiga Liziñska prze-
wodnicz¹c¹ Komisji polityki prorodzinnej, opieki spo³ecz-
nej i aktywizacji zawodowej a Jêdrzej Krasiñski zastêpc¹
przewodnicz¹cego Komisji edukacji, kultury, kultury fizycz-
nej i turystyki. Szefem Komisji rewizyjnej zosta³ Jan
Szmiendowski (dyrektor naszego szpitala).                MS
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wieœci z ratusza...

Œwiêto Niepodleg³oœci
Zgodnie z patriotyczn¹ tradycj¹ w dniu 11 listopada

przy Pomniku Pamiêci odby³a siê uroczystoœæ z okazji 88
rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.

Przy Pomniku Pamiêci delegacje w³adz samorz¹-
dowych, prabuckich instytucji i organizacji z³o¿y³y wi¹zanki
kwiatów. W uroczystoœci wziêli udzia³ nasi harcerze, stra-
¿acy, kombatanci, LOK-owcy, obecne by³y te¿ poczty
sztandarowe. Po ceremonii zebrani, przy marszowym
akompaniamencie, przeszli przez centrum miasta do Kon-
katedry na Mszê za Ojczyznê.

Mszê uœwietni³ koncert zespo³u nauczycielskiego „Belfe-
rek”, który zaprezentowa³ jej uczestnikom kilka okolicz-
noœciowych pieœni.                                                 MS

To by³o æwieræ wieku temu...

Data 13 grudnia na zawsze pozostanie w pamiêci
Polaków. Bezprecedensowe proklamowanie stanu wojny
z w³asnym narodem do dziœ budzi emocje i kontrowersje.
Jakiekolwiek nie by³yby intencje autorów tych wydarzeñ,
pola³a siê polska krew. Ku czci i pamiêci ofiar stanu wo-
jennego delegacja prabuckich samorz¹dowców w dwu-
dziest¹ pi¹t¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego z³o-
¿y³a wi¹zankê kwiatów przy Pomniku Pamiêci.

14 grudnia odby³o siê spotkanie przedsiêbiorców
bran¿y metalowej z przedstawicielami firmy Wega Elec-
tronics.

W spotkaniu udzia³ wziêli: prezes zarz¹du firmy Hy-
droster Andrzej Grudziñski, wiceprezes firmy Wega Elec-
tronics Grzegorz Kohls oraz prezes firmy Unimech - Bog-
dan Paw³owski.

Spotkanie dotyczy³o ustalenia mo¿liwoœci utworze-
nia kooperacji pomiêdzy firmami w zakresie dostarczania
dla firmy Wega Electronics elementów do lamp wysokich
technologii. W chwili obecnej komponenty te produkowa-
ne i dostarczane s¹ ze Szwecji.

„Wega” nawi¹zuje kontakty
O szerszy rynek pracy w Prabutach
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wieœci z ratusza...

W œrodê, 6 grudnia burmistrz Bogdan Paw³owski
wraz z kierownikiem Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomo-
cy Spo³ecznej Wand¹ Angielsk¹ z³o¿yli wizytê wywodz¹-
cym siê z Prabut pensjonariuszom Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Kwidzynie.

W spotkaniu uczestniczy³ dyrektor domu Pomocy
Spo³ecznej p. Kazimierz Gorlewicz.

Wizyta przebiega³a w mi³ej, œwi¹tecznej atmosfe-
rze. Burmistrz z³o¿y³ pensjonariuszom ¿yczenia oraz wrê-
czy³ upominki œwi¹teczne.

Z ¿yczeniami u seniorów

Starania o Specjaln¹ Strefê
5 grudnia burmistrz Prabut spotka³ siê w siedzibie

Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sopocie z
jej prezesem Wies³awem Zió³kowskim.

W trakcie spotkania burmistrz przekaza³ dodatko-
we dokumenty do wniosku o w³¹czenie terenów inwesty-
cyjnych w Prabutach do obszaru Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. Przekazane zosta³y równie¿ listy intencyjne
prabuckich przedsiêbiorców o w³¹czenie ich firm uloko-
wanych na „Zatorzu” do strefy.

Kompletny wniosek zosta³ ju¿ w listopadzie prze-
kazany do Ministra Gospodarki Piotra WoŸniaka.

1 GTK Gdynia 8 7 1 15  691 552
2 UKS Krokowa 8 5 3 13  775 642
3 TG Sokó³ Gdañsk 7 6 1 13  568 500
4 TKKF Neptun Gdañsk 8 4 4 12  566 581
5 LKS Pogoñ Lêbork 7 4 3 11  707 594
6 KS Bat Sierakowice 8 2 6 10  595 839
7 PTK Gryf Prabuty 7 2 5 9    544 622
8 UKS I LO Viking Rumia 7 0 7 7    444 560

Ciê¿ka dola beniaminka
Z inicjatywy prabuckich mi³oœników koszykówki z

Sebastianem Czaj¹ na czele powsta³ klub „Gryf”, o czym
pisaliœmy na naszych ³amach. Dru¿yna wystartowa³a w
rozgrywkach wojewódzkiej ligi okrêgowej seniorów. Mimo
ambitnej postawy i wyj¹tkowego wsparcia wiernych i licz-
nych kibiców, prabucka ekipa na razie p³aci „frycowe”.
Jak wynika z relacji prezesa Sebastiana Czaji, jedn¹ z przy-
czyn jest, powiedzmy ogólnie, nie najlepszy poziom sê-
dziowania, ale faktem jest, ¿e prabuccy koszykarze wy-
grali dot¹d dwa spotkania: wyjazdowe z wy¿ej notownym
TKKF Neptun Gdañsk (70:63) i u siebie z outsiderem ligi,
UKS I LO Viking Rumia (87:73). Zanotowali te¿ 5 pora-
¿ek. A oto aktualna tabela ligowa.

(w kolejnoœci: iloœæ meczów, zwyciêstwa, pora¿ki, punkty,
stosunek ma³ych punktów)

Do statystyki dodaæ mo¿na dwa rozwalone przez
kibiców bêbny. Jak narazie, najpopularniejszym zaœpiewem
koszykarskich fanów jest fraza: „nic siê nie sta³o, ch³opa-
ki, nic siê nie sta³o”, ale z pewnoœci¹ lepiej mieæ wiernych
kibiców, je¿d¿¹cych z zespo³em na mecze, ni¿ graæ przy
pustej widowni. Takich kibiców nam inni zazdroszcz¹...

trochê sportu...
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Co jadali Polacy w œredniowieczu?
Zanim zasi¹dziecie Pañstwo do wigilijnego i œwi¹tecz-
nego sto³u, warto przeczytaæ, co jadano w XII-XIV w.

Podstawê po¿ywienia najubo¿szych stanowi³y pry-
mitywne produkty z jêczmienia, prosa, ¿yta i owsa - kasze
t³uczone gotowane na sypko, b¹dŸ rozgotowywane na bry-
jê, kisiele z m¹ki owsianej, podp³omyki z ró¿nych rodza-
jów zbo¿a pieczone w popiele. Wiêkszoœæ ch³opów, miesz-
czan oraz drobni rycerze spo¿ywali przede wszystkim chleb
¿ytni z m¹ki razowej i jag³y wyrabiane z prosa, a tak¿e
groch, przygotowywany na ró¿ne sposoby. Z warzyw naj-
bardziej popularna by³a kapusta, zarówno s³odka jak i ki-
szona. W rejonach o lepiej rozwiniêtym rolnictwie znana
by³a równie¿ rzepa. Jako przyprawy stosowano cebulê,
oraz dziki chrzan i grzyby.

Jadano równie¿ nabia³: jajka, mleko (przede wszyst-
kim kwaœne), oraz ser, g³ównie jako twaróg, czasem tak-
¿e suszony lub wêdzony.

Trudno jest oceniæ spo¿ycie miêsa. Hodowano wo³y,
œwinie, owce, kozy i drób, mo¿na zatem domniemywaæ,
¿e trafia³y one na stó³, nie da siê jednak ustaliæ jaki udzia³
mia³y potrawy miêsne w jad³ospisie poszczególnych grup
spo³ecznych. Miêso uwa¿ano jednak za najbardziej war-
toœciowy pokarm i wiadomo, ¿e stanowi³o ono sta³¹ pozy-
cjê na sto³ach warstw zamo¿nych. Hodowlê uzupe³nia³a
dziczyzna, du¿e znaczenie mia³o równie¿ lokalne rybo³ów-
stwo w rzekach i zbiornikach wodnych. Z du¿ych odle-
g³oœci sprowadzano natomiast masowo œledzie solone.
Podstawowym napojem by³o piwo pszenne i jêczmienne
(2-3% alk.), czasem sporz¹dzane bez uprzedniego s³odo-
wania ziarna, zatem nie nadaj¹ce siê do przechowywania

Na codzienny jad³ospis wp³yw mia³y liczne w œre-
dniowieczu posty. WstrzemiêŸliwoœæ od potraw miêsnych
obowi¹zywa³a przez ponad pó³ roku, a dok³adnie przez 192
dni, a w tym przez 51 dni nale¿a³o zachowaæ post œcis³y,
powstrzymuj¹c siê równie¿ od nabia³u. Nie znaczy to jed-
nak, ¿e przez pozosta³e 173 dni najadano siê dowoli. Ogra-
niczony handel ¿ywnoœci¹ i trudnoœci w jej przechowywa-
niu powodowa³y, ¿e okresowo wystêpowa³y znaczne jej nie-
dobory. Na wsi krytyczny by³ przednówek, czyli okres, gdy
zapasy z poprzedniego roku ju¿ siê koñczy³y, a na nowe
plony trzeba by³o jeszcze poczekaæ (trwa³o to nawet i trzy
miesi¹ce: maj, czerwiec, lipiec). Je¿eli na wiêkszym obsza-
rze zdarzy³ siê rok nieurodzaju, dochodzi³o do prawdziwych
klêsk g³odowych, które nie omija³y równie¿ miast. Lokalne
g³ody zdarza³y siê doœæ czêsto. Starano siê wówczas zara-
dziæ niedoborom ¿ywnoœci uzupe³niaj¹c dietê roœlinami dzi-
kimi, czasem w³aœciwie niejadalnymi, jak ¿o³êdzie i buczy-
na. Tragiczne skutki nios³y paroletnie klêski nieurodzaju obej-
muj¹ce ca³e kraje. Do najstraszniejszych nale¿a³ na przyk³ad
wielki g³ód, który w latach 1280-1282 obj¹³ Polskê, Czechy
i Morawy, lub jeszcze wiêkszy, szalej¹cy w ca³ej Europie
Zachodniej i Œrodkowej w latach 1315-1318.
                                    wed³ug edukator.pl - M. Szulc

rozmaitoœci...
Jesienna sesja uniwersytetu

Dziêki dofinansowaniu z kwidzyñskiej Fundacji
„Projekt” jesienne zajêcia „Uniwersytetu III Wieku” mia-
³y ciekawy i urozmaicony program. Na inauguracjê no-
wego cyklu spotkañ nasi s³uchacze odwiedzili bydgosk¹
operê „Nova”, gdzie obejrzeli operê „Cyrulik Sewilski”.

Sala MGOK zmieni³a si¹ w zaimprowizowan¹ ka-
wiarniê podczas kolejnego spotkania. Studenci wys³uchali
wyk³adu prezesa Stowarzyszenia Twórców Ludowych p.
Ryszarda Rabeszki na temat ogólnie pojêtej sztuki ludo-
wej. Piszê „ogólnie pojêtej”, bowiem wyk³adowca Ryszard,
maj¹cy na ten temat rozleg³¹ wiedzê, narzeka³ na brak
czasu, by j¹ przekazaæ. W opinii s³uchaczy, spotkanie z
prezesem nale¿y powtórzyæ, bo ciekawie opowiada³. I
nawet by³ bez kapelusza...

Jesienny kontakt s³uchaczy z kultur¹ zakoñczy³ siê
koncertem pieœni polskich w wykonaniu œpiewaków i mu-
zyków opery bydgoskiej. Na zdjêciu: „starsi panowie dwaj”,
Miko³aj Oporski i Stefan Michalewski wrêczaj¹ kwiaty
artystom po piêknym, zdaniem studentów, koncercie.

Zajêcia uniwersytetu zostan¹ wznowione po No-
wym Roku. Tych z Pañstwa, którzy chcieliby do³¹czyæ do
grona studentów, serdecznie zapraszamy, progi „sorbony”
stoj¹ otworem. Prosimy dzwoniæ pod nr MGOK 0-55-2782
319 lub przyjœæ do nas.                                          MS
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trochê kultury...

Teatralia 2006

Teatrzyk MGOK „Czarna owca” uczestniczy³ w
tegorocznych Teatraliach w Kwidzynie ze spektaklem
„Bajki dla pot³uczonych”, bêd¹cego komiczn¹ parafraz¹
znanych nam z dzieciñstwa bajek. Oprócz teatrzyku
MGOK w przegl¹dzie uczestniczy³y inne formacje teatral-
ne z miasta i gminy Prabuty: grupa teatralna z Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych, zespo³y z SP2, Rodowa (dwie
ekipy) i Obrzynowa.

Jesienne nastroje - poetyckie œpiewanie
W s³otn¹ niedzielê u schy³ku jesieni, w sali MGOK

zabrzmia³y nuty nastrojowej muzyki i poezji. Jak co roku
odwiedzi³a nas grupa artystów, bior¹ca udzia³ w cyklicz-
nej „Gie³dzie Piosenki Poetyckiej”, imprezie organizowa-
nej przez znanego w œrodowisku powaitu (i nie tylko) ani-
matora kultury p. Mieczys³awa Dzikowskiego. Impreza,
przeniesiona na skutek obowi¹zuj¹cej w pierwotnym ter-
minie ¿a³oby, zrealizowana zosta³a w iœcie galopuj¹cym
tempie. Na szczêœcie mieliœmy parê dni na jej promocjê w
Prabutach, tote¿ spore grono s³uchaczy ( w tej liczbie rów-
nie¿ studenci naszego Uniwersytetu III Wieku) zasiad³o
wczesnym popo³udniem na widowni sali MGOK. W kon-
cercie wyst¹pili tylko niektórzy wykonawcy Gie³dy, ale za
to wszyscy reprezentowali wysoki poziom artystyczny.

Chyba najbardziej uj¹³ s³uchaczy ociemnia³y artysta z
Wroc³awia, Leszek Kopeæ, który goœci³ w Prabutach po
raz drugi. Planujemy zorganizowaæ jego recital przy oka-
zji letnich spotkañ plenerowych. Jako, ¿e ma bardzo role-
g³y repertuar, zapowiedzia³ program polskich przebojów z
lat 60-tych.

Oni to potrafi¹ i lubi¹...

Cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
bawi¹ siê czêsto i z nieskrywanym upodobaniem. I bar-
dzo dobrze, lepiej siê bawiæ ni¿ kwêkaæ w domu...
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Rozmaitoœci
Zamiast kilku o³owianych ¿o³nierzyków...

Tym razem mam zmiar podzieliæ siê z Pañstwem
moj¹ skrzêtnie dot¹d ukrywan¹ pasj¹. Otó¿ od wielu lat
jestem mi³oœnikiem starych, kultowych gier strategicznych.
Do niedawna gra³em jedynie z komputerem, dopóki nie
znaleŸli mnie w wirtualnej przestrzeni internetu inni, po-
dobni fanatycy. Okaza³o siê wówczas, ¿e wstydliwe upodo-
banie (w co on gra, w jakieœ bitwy i wojny, stary byk?!)
mo¿e byæ prawdziwie przyjemn¹ zabaw¹, gdy w³¹cz¹ siê
do niej inni. Ku memu zaskoczeniu w Polsce funkcjonuje
ca³kiem pokaŸna grupa zawodników, zorganizowana w li-
dze i rozgrywaj¹ca mistrzostwa Polski. I, o dziwo, w Pan-
zer General I i II, bo o tej grze m.in. mowa, graj¹ dojrzali
ludzie, czêsto biznesmeni, nauczyciele, studenci, informa-
tycy. Ma³oletni zawodnicy s¹ tu rzadkoœci¹. Debiutuj¹c w
mistrzostwach doszed³em do 1/8 fina³u i musia³em uznaæ
wy¿szoœæ du¿o lepszych ode mnie strategów z Warsza-
wy, Torunia, Lublina. Mia³em za to prawdziw¹ przyjem-
noœæ braæ udzia³ w zjeŸdzie mi³oœników gry, który odby³
siê w Borach Tucholskich w malowniczej miejscowoœci
Lipinki.

Grupa zawodników przed rozgrywkami fina³owymi.

Aktualny Mistrz Polski, warszawianin Adam Bolesta otrzy-
ma³ od nowicjusza S³awka pami¹tkowy kubek przed poje-
dynkiem.

Po co ja to opisujê? Ano mam nadziejê, ¿e s¹ wœród
nas podobni mi³oœnicy strategii i mo¿e do³¹cz¹ do grona
wirtualnych genera³ów? Jeœli tak, proszê o kontakt.
                                                              Marek Szulc
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      Nasze ³amy dla najm³odszych...

Ringo Starr, a w³a-
œciwie Richard Star-
key (Ringo Starr, po-
niewa¿ ring-ang.pier-
œcieñ i skrót od Star-
key - Starr) urodzi³
siê 7 lipca 1940 roku
w dzielnicy Dingle.
Ojciec Ringa, Ri-
chard, by³ piekarzem,
a matka Elise, rów-
nie¿ pracowa³a w
piekarni. W 1943

roku rodzice Starra rozwiedli siê z powodu mi³oœci Elise
do Harry'ego Gravesa, wybranka pani Starr. Dzieciñstwo
Ringo Starr mia³ trudne, poniewa¿ bardzo chorowa³. Wy-
ciêcie wyrostka przechodzi³ w wieku 6 lat. Jednak wyst¹-
pi³y komplikacje zwi¹zane z zabiegiem i Starr pozosta³ szpi-
talu jeszcze 2 miesi¹ce. 13 rok ¿ycia przysz³ego perkusi-
sty Beatlesów te¿ nie by³ dla niego ³atwy, poniewa¿ po-
nownie musia³ wróciæ do szpitala. Wszytko to przez kom-
plikacje zwi¹zane z przeziêbieniem. Skutkiem tych wszyt-
kich dolegliwoœci by³o to, ¿e w wieku 15 lat Richard Star-
key ledwo co potrafi³ czytaæ i pisaæ.

Skiffle - to rodzaj muzyki, któr¹ Ringo uwielbia³,
podobnie jak reszta Beatlesów. The Eddie Clayton Skiffle
Group to pierwszy zespó³ Richarda Starkeya. Potem gra³
w grupie muzycznej The Raving Texsans i w Rory Storm
and the Hurricanes.

Ringo Starr, aby staæ siê cz³onkiem zespo³u musia³
udowodniæ, ¿e naprawdê potrafi graæ na perkusji. Rywa-
lem Starra by³ Andy White. „Ten kto odniesie sukces, ten
jest w zespole”. Jak siê póŸniej okaza³o lepszy by³ Ringo
Starr i to on zaj¹³ miejsce Peta Besta, dawnego perkusisty
Beatlesów. Fani The Beatles nie pa³ali mi³oœci¹ do Ringa,
ale po pewnym czasie zdoby³ on ich zaufanie.

Kl¹twa Ringa zwi¹zana z chorobami powróci³a w
1964 roku. Z powodu tych dolegliwoœci Starr musia³ za-
przestaæ graæ na perkusji na 9 miesiêcy. Jego miejsce przez
ten okres czasu zaj¹³ Jimmy Nicol.

¯ona Ringa, któr¹ poœlubi³ w 1965 roku, Mauren
Cox urodzi³a trojkê dzieci Starra: Zaka, Jasona i Lee.

Richard Starkey po rozpadzie zespo³u The Beatles
wybra³ aktorstwo. Wyst¹pi³ w filmie o ludziach pierwot-
nych. Oczywiœcie powróci³ do muzyki. Jego zespó³ to All
Starr Band. W zespole tym gra jego syn Zak oraz Billy
Preston, przyjaciel i klawiszowiec Beatlesów.

Biografia Paula McCartney'a
James Paul McCartney (u¿ywa on drugiego imie-

nia) urodzi³ siê 18 czerwca 1942 r, w szpitalu Walton Ge-
neral Hospital w Liverpoolu. Jego miejsce zamieszkania
to 20 Forthlin Road. Od mieszkania Johna Lennona do
Paula McCartney'a by³o 1,5 km, czyli d³ugoœæ pola golfo-
wego, które dzieli³o te dwa domy.

Paul by³ dobrym uczniem. Jego ojciec by³ jazzma-
nem, a w³aœciwie facetem sprzedaj¹cym w dzieñ bawe³-
nê, a w nocy graj¹cym w jazzowym zespole. To w³aœnie
on ba³ o muzyczne wykszta³cenie syna.

Gdy mia³ czternaœcie lat, jego matka zmar³a. Do-
wiedzia³ siê on o tym podczas pobytu na obozie harcer-
skim. Nied³ugo potem Lennon te¿ straci³ matkê. To mia³o
du¿y wp³yw na ich znajomoœæ.

John Lennon z The Qarrymen (poprzedniczka The
Beatles) wystêpowa³ na parafialnym festynie w Woolton,
kiedy to Paul pierwszy raz go zobaczy³. To wydarzenie
mia³o miejsce w 1957 r., 6 lipca. Paul musia³ jednak udo-
wodniæ, ¿e zas³uguje na zostanie cz³onkiem zespo³u. Nie
zwlekaj¹c wzi¹³ gitarê w rêce, stroi³ j¹ przez chwilê i zacz¹³
graæ piosenkê Eddiego Cochrana „Twenty Flight Rock”.
Oczywiste by³o to, ¿e zosta³ przyjêty do The Qarrymen.

W 1963 r. wydawo³o siê, ¿e Paul znalaz³ swoj¹ praw-
dziw¹ mi³oœæ. Nazywa³a siê Jane Asher, ale jedna z za-
zdrosnych fanek przekona³a Asher, ¿e McCartney j¹ zdra-
dza.

Po rozpadzie The Beatles muzyk zaj¹³ siê solow¹
karier¹, ale nie na d³ugo, bo wkrótce zacz¹³ graæ w zespo-
le Wings. „Live and Let Die” to najwiêkszy przebój tego
zespo³u.

Nastêpnie Paul znów zacz¹³ graæ solo. „Hope of
Deliverence” to jeden z najwiêkszych hitów Paula McCart-
ney'a.

To ju¿ stara, ale piêkna historia (4)
Nasz najm³odszy redaktor Micha³ kontynuuje

swoj¹ pasjê. Tym razem poczytamy ciekawostki o
dwóch pozosta³ych Beatlesach: Paulu i Ringo.

Biografia Ringo Starra
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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

Rozk³ad jazdy PKS Kwidzyn
z przystanku Prabuty Dw. Kolejowy

ROZK£AD  JAZDY  POCI¥GÓW
STACJA  PRABUTY – ODJAZDY
wa¿ny od 10 grudnia do 21 czerwca 2007 r.

BIELSKO BIA£A   9.37 Ex(8)
CZÊSTOCHOWA  20.36 TLK(11)
GDYNIA G³.\ TCZEW  3.26, 9.18TLK (1), 9.43 (2),
15.22TLK (3), 20.54 (4), 21.10 Ex (5)
I£AWA G³. 1.11, 5.40TLK (6), 6.26, 7.02(7), 9.05, 9.37
Ex(8), 12.44TLK(3), 13.51 (2), 15.04(D), 16.01, 18.00,
19.10, 19.41TLK (9),  20.36 TLK(11)
KIELCE  1.11
KATOWICE  9.37 Ex(8), 20.36 TLK(11)
KO£OBRZEG \ KOSZALIN  3.26, 15.22TLK(3)
KRAKÓW  1.11, 20.36 TLK(11)
MALBORK 3.26, 5.44, 6.45, 8.30TLK (10), 9.18
TLK(1), 9.43 (2), 12.54, 14.59 D, 15.22TLK(3), 16.26,
19.26,  20.54 (4), 21.10Ex (5)
OLSZTYN  7.02 (7), 13.51(2)
WARSZAWA \ DZIA£DOWO 1.11, 5.40TLK (6), 9.37
Ex (8), 12.44TLK (3), 19.41TLK (9), 20.36TLK(11)
ZAKOPANE   20.36TLK(11)
Legenda:
wyt³uszczonym drukiem - poci¹g poœpieszny
Ex - ekspres
TLK –  Tanie Linie Kolejowe - obowi¹zuje dop³ata
(D) – kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku w dni robocze
(1)– kursuje tylko w poniedzia³ki i soboty oraz 27 XII, 2 I,
       10 IV, oprócz 25 XII, 1 I, 9 IV
(2) – kursuje codziennie oprócz 24, 25, 31 XII, 8 IV
(3) – kursuje codziennie oprócz 25 XII, 8 IV
(4) – kursuje codziennie oprócz 23, 24, 31 XII, 8, 30 IV
(5) – kursuje codziennie oprócz  sobót, 25, 31 XII, 8 IV,
        30 IV – 3 V, 7 VI
(6) – kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku oprócz 25, 26 XII,
        1 I, 9 IV, 1 – 4 V, 7, 8 VI
(7) – kursuje codziennie oprócz 24, 25 XII, 1 I, 9 IV, 1 V
(8) – kursuje tylko w soboty oraz 25 XII, 7 VI
(9) – kursuje tylko w pi¹tki i niedziele oraz 26 XII, 1 I,
        9 IV, oprócz 24, 31 XII, 8 IV
(10) – kursuje 29 I – 3 III, 23 IV – 12 V codziennie, poza
         tym od poniedzia³ku do soboty oraz 24, 31 XII, 14 I,
        oprócz 25, 26 XII, 1 I, 9 IV
(11) – kursuje 21 I – 2 III, 22 IV – 11 V codziennie, poza
      tym od poniedzia³ku do pi¹tku i w niedziele oraz
        30 XII oprócz 24, 31 XII, 8 IV.

Nie mogê odmówiæ sobie drobnego komentarza.
W ka¿dej legendzie tkwi ponoæ tajemnica. Analiza
powy¿szej t¹ tezê jak najbardziej potwierdza. Konia z
rzêdem temu, kto te zawi³oœci zrozumie i wyjaœniæ po-
trafi. Polscy matematycy rozszyfrowali podczas wojny
sekret „enigmy”. Tu nie mieliby szans. Dla mnie jasne
jest tylko to, ¿e jak tanie linie, to dop³ata (?)   M. Szulc

Proszê pañ i proszê panów !
„Endriu” wie, co w trawie piszczy:
„To jest jawny zamach stanu!
Koalicjê chc¹ nam zniszczyæ!

Ch³op poteg¹ jest i basta,
no a u nas ch³opy zdrowe...
By³o ju¿ za króla Piasta,
¿e siê rwa³o te i owe...

Facet przecie¿ to nie anio³,
gdy siê trafi babka zdrowa,
pofigluje z tak¹ pani¹.
¯eby zaraz „molestowa³”?

A jak ju¿ coœ jest na rzeczy,
to siê pozbêdziemy goœci,
oficjalnie siê zaprzeczy
ale w duchu - pozazdroœci...”
                            Marek Szulc

Sex-shop-ka
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