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Krajobraz po bitwie...

Wybory 2005

Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja, ciekawostki - obok i na str.2 (foto M. Szulc)
Wyniki I tury wyborów prezydenckich na str. 7

Do¿ynki Powiatowe

1920 - 2005

Symboliczne plony w postaci bochnów chleba Starostowie Do¿ynek wrêczyli
Staroœcie Kwidzyñskiemu, Burmistrzowi Prabut i Duszpasterzowi Miasta i Gminy. Fotoreporta¿ z imprezy na str. 4 i 5

Po wyborach
Wyniki wyborów do Sejmu i
Senatu RP w 10 obwodach miasta i
gminy Prabuty nie stanowi¹ szokuj¹cego zaskoczenia. Jedyne, czego nie
przewidziano w prognozach i naszych
w³asnych przypuszczeniach, to niska
frekwencja wyborcza. O ile w Kwidzynie wynios³a ona ok. 39,5%, to ju¿
w samych Prabutach 29,3% a na terenie wiejskim gminy 23,4%. Œrednia
frekwencja dla miasta i gminy wynios³a zatem 27,6%, co lokuje nas w „ni¿szej strefie stanów œrednich” w rejonie Dolnego Powiœla. Dla przyk³adu:
w porównywalnym mieœcie i gminie
Nowy Staw - 34,4%, w mieœcie i gminie Dzierzgoñ - 33,2%, ale w gminie
Gardeja 25,6%, w gminie Miko³ajki
Pomorskie 21,9% a w gminie Stary
Dzierzgoñ zaledwie 18,6%.
Niew¹tpliwie na tak nisk¹
obecnoœæ wyborców przy urnach
wp³yw mia³ ogólny spadek zaufania do
elit rz¹dz¹cych. Z moich rozmów z
s¹siadami wywnioskowa³em te¿, ¿e
nie bez znaczenia by³o zaostrzenie
kampanii wyborczej w jej koñcowym
etapie. Próbuj¹c przeprowadziæ „prabuck¹” sondê telefoniczn¹ na kilka dni
przed wyborami dzwoni³em na „chybi³ - trafi³” do 50 respondentów, z których znakomita wiêkszoœæ deklarowa³a udzia³ w wyborach! Z tym, ¿e ponad po³owa rozmówców nie wiedzia³a jeszcze, na kogo chce g³osowaæ.
Okaza³o siê, ¿e owe w¹tpliwoœci pozosta³y nie rozwiane do koñca i osoby
te znalaz³y siê w gronie milcz¹cej
wiêkszoœci. Myœlê równie¿, ¿e w
domu zosta³ tradycyjnie doœæ liczny u
nas elektorat lewicy, osierocony
wpierw przez skompromitowane SLD
a w koñcu przez Cimoszewicza.
(c.d. na str.2)
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Po wyborach
(dokoñczenie ze str.1)
Mimo to SLD uzyska³o w skali miasta i gminy ok.
12,2%, co jest nieznacznie lepszym wynikiem od krajowego, który przecie¿ te¿ znacznie „min¹³” siê z sonda¿ami, wró¿¹cymi nawet problem z uzyskaniem 5% progu.
W Kwidzynie SLD uzyska³ jeszcze lepszy rezultat - 16%,
co nale¿y t³umaczyæ siln¹ pozycj¹ kwidzyñskiego kandydata Jerzego Œniega (1468 g³osów w Kwidzynie, 198 w
Prabutach). Zupe³n¹ pora¿kê SLD poniós³ na terenie wiejskim naszej gminy, co mo¿e byæ pewnym zaskoczeniem.
W grupie 6 partii „parlamentarnych” zaj¹³ ostatnie miejsce z wynikiem 3,4%. NajwyraŸniej dotychczasowy elektorat lewicy przejê³a Samoobrona, która znokautowa³a rywali w naszych so³ectwach (40%). Ale przejdŸmy do wyników i ciekawostek, które wy³owi³em z oficjalnych danych.
Wed³ug moich wyliczeñ (stosunek oddanych g³osów do iloœci wydanych kart) w mieœcie i gminie wyniki
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Platforma Obywatelska RP - 24,3%
Prawo i Sprawiedliwoœæ - 22,2%
Samoobrona RP - 18,1%
Sojusz Lewicy Demokratycznej - 12,2%
Liga Polskich Rodzin - 5,3%
Polskie Stronnictwo Ludowe - 4,7%
Spoœród kandydatów do Sejmu najwiêcej g³osów
uzyskali:
Donald Tusk (PO) - 361 (mandat)
Jerzy Kozdroñ (PO) - 235 (mandat)
Jerzy Œnieg (SLD) - 198
Danuta Hojarska (Samoobrona) - 168 (mandat)
Jacek Kurski (PiS) - 160 (mandat)
Andrzej Ka³u¿ny (PiS) - 148
Tadeusz Cymañski (PiS) - 127 (mandat)
Ryszard Misiewicz (Samoobrona) - 123
Ma³gorzata Ostrowska (SLD) - 97 (jedyny mandat dla
SLD w okrêgu gdañskim)
Wyniki wyborów do Sejmu w rozbiciu na miasto i
wieœ:
miasto:
wieœ:
PO - 28,1%
Samoobrona - 40%
PiS - 24,9%
PiS - 12,9%
SLD - 13,7%
PO - 12%
Samoobrona - 11,2%
PSL - 11,9%
LPR - 5,2%
LPR - 5,7%
PSL - 2,5%
SLD - 3,4%
Na terenie miasta PO wygra³a w 3 obwodach (w
obwodzie przy ul. Brzozowej rekordowo 33,1%), w obwodzie SP2 zwyciê¿y³o PiS, pokonuj¹c nieznacznie PO
(26,5% : 25,6%), natomiast w obwodzie zamkniêtym szpitala (62 g³osuj¹cych) wygra³a Samoobrona przed PiS. W
wiejskich obwodach najlepszy wynik uzyska³a Samoobrona
w Sypanicy - 47,4% (w Obrzynowie 41,4%). Jedyny „jednocyfrowy” wynik PO osi¹gnê³a w Obrzynowie - 8,4%.
Tam te¿ najlepiej (po Samoobronie) wypad³ PiS - 20%.

Najwy¿sz¹ frekwencjê odnotowano w obwodzie
SP2 - 31,5%, najni¿sz¹ w Ko³odziejach - 17,7% i Trumiejkach - 18,5%. Z terenu wiejskiego najwy¿sz¹ frekwencj¹
wykaza³o siê Rodowo, potwierdzaj¹c nasz¹ œredni¹ 27,62%, tam te¿ najmnieszy odsetek spoœród wiejskich
obwodów g³osowa³ na Samoobronê - 35,4%, za to najwiêcej na PSL - 18,6% i PO - 15,5%.
Spoœród „naszych” kandydatów najwiêcej g³osów
uzyska³ Andrzej Ka³u¿ny (PiS) - 148, Ryszard Misiewicz
(Samoobrona) - 123, Zbigniew Jab³oñski (PSL) - 54 i Ryszard Rabeszko (PSL) - 22.
Z werdyktem wyborczym nieca³ej 1/3 uprawnionych
do g³osowania mieszkañców naszego miasta i gminy nie
wypada dyskutowaæ. Mo¿na ubolewaæ, ¿e borykaj¹cy siê
z codziennymi problemami prabucianie w przewa¿aj¹cej
wiêkszoœci pozostali w domach, mimo ³adnej pogody.
Strach pomyœleæ, co by³oby w razie deszczu i zimna. Ktoœ
równie¿ nie pomyœla³ o uproszczeniu kart do g³osowania,
ogromne p³achty, ma³y druk i trudnoœci w odszukaniu swoich faworytów powodowa³y niejednokrotnie „egzotyczne”
i byæ mo¿e przypadkowe g³osowanie. Inaczej nie mogê
sobie wyt³umaczyæ, dlaczego ktoœ oddawa³ g³osy na któr¹œ
tam pozycjê zupe³nie na naszym terenie nieznanej partii
(nie bêdê podawa³ przyk³adów, by nikogo nie uraziæ, ale w
tabelach wyników roi siê od takich dziwnych skreœleñ).
Jak podkreœlaj¹ politycy i publicyœci, b³¹d pope³ni³
Prezydent Kwaœniewski, rozdzielaj¹c wybory parlamentarne z prezydenckimi. Frekwencja byæ mo¿e by³aby wy¿sza (przekonamy siê niebawem) i w pañstwowej kasie
zosta³oby sporo grosza.
Podsumujmy jeszcze wyniki wyborów do Senatu RP.
Na naszym terenie wygra³ w nich Maciej P³a¿yñski (niezale¿ny)- 939 g³osów (zdoby³ mandat), wyprzedzaj¹c Annê
Kursk¹ (PiS) - 844 (mandat), Longina Pastusiaka (SLD) 688, Henryka Æwikliñskiego (PO) - 552 i Bogdana Borusewicza - 528 (mandat). Kandydaci Samoobrony Stanis³aw Gumiñski i Czes³aw Kiernozek otrzymali odpowiednio 415 i 413 g³osów, na ogó³ wygrywaj¹c w obwodach
wiejskich (tylko w Rodowie wyprzedzi³ ich Maciej P³a¿yñski).
Powiat kwidzyñski bêdzie mia³ swojego przedstawiciela w Sejmie. Prawnik Jerzy Kozdroñ z Platformy
Obywatelskiej uzyska³ 3868 g³osów, co pozwoli³o mu na
zajêcie V miejsca na liœcie PO (startowa³ z VI pozycji) a
poniewa¿ PO uzyska³a 6 mandatów, kwidzyñski dzia³acz
PO znalaz³ siê w gronie parlamentarzystów. To du¿y sukces, poprzedzony starann¹ kampani¹ wyborcz¹ (przypomnê, ¿ jedynie PO zorganizowa³a w prabuckim Rynku festyn przedwyborczy). W samym Kwidzynie zwyciê¿y³a
PO - 38,7% (Donald Tusk - 1405 g³osów, Jerzy Kozdroñ 2695 g³osów), przed PiS - 26,21% (Jan Szmiendowski 1751, Jacek Kurski - 585), SLD - 16,04% (Jerzy Œnieg 1468). Samoobrona uzyska³a zaledwie 688 g³osów, co stanowi³o 5,9%.
Przed nami wybory prezydenckie. ¯yczmy sobie
lepszej frekwencji i dobrego, trafnego wyboru.
Marek Szulc
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Hej, na hali, na hali...

Zewnêtrzne prace zosta³y zakoñczone i choæ budynek wygl¹da ³adnie i nowoczeœnie, prawdziwe walory tego
obiektu ujawniaj¹ sie dopiero w jego wnêtrzu.

A tu trwaj¹ prace instalacyjno - wykoñczeniowe.
Te p³achty folii stanowi¹ jedn¹ z warstw izolacyjnych nawierzchni. Na zapleczu koñczy siê uk³adanie glazury i terakoty i rozpoczyna malowanie szatni, umywalni, toalet
korytarzy i innych pomieszczeñ. Zamontowano ju¿ oœwietlenie (podwieszane lampy) w samej hali. Ca³oœæ sprawia
wra¿enie naprawdê solidne i na wskroœ nowoczesne, przy
tym starannie wykonane pod wzglêdem wizualnym. Bêdzie to obiekt modelowy, bior¹c pod uwagê estetykê i funkcjonalnoœæ istniej¹cych w naszym powiecie hal sportowych
i sal gimnastycznych. Myœlê, ¿e niejeden malkontent, bo
i tacy siê znaleŸli, podwa¿aj¹c sens realizacji tej inwestycji, przyzna, nawet w duchu, ¿e warto by³o. Choæby dlatego, by dzieciaki nie musia³y do póŸnej jesieni ganiaæ na
dworze, jak dwie dziewczynki widoczne na zdjêciu powy¿ej. A jestem przekonany, ¿e wizyta we wnêtrzach skoñczonego obiektu rozwieje resztki w¹tpliwoœci.
Przypomnijmy, ¿e przewa¿aj¹c¹ wiêkszoœæ œrodków
na t¹ inwestycjê w³adze Prabut pozyska³y ze Ÿróde³ zewnêtrznych i nie by³y to starania ³atwe. Powiat ma swoje w³asne
problemy, zwi¹zane z ci¹g³ym kurczeniem siê bud¿etu, pomniejszaniem subwencji oœwiatowej i mas¹ potrzeb zwi¹zanych ze starzeniem siê bazy oœwiatowej, tote¿, chc¹c wywi¹zaæ siê z podpisanego z Prabutami porozumienia, poszukuje „zastêpczych” sponsorów.
Urz¹d Marsza³kowski z kolei, dysponuj¹c wojewódzk¹
pul¹ œrodków z Ministerstwa Sportu, musi obdzieliæ nimi

mo¿liwie najwiêksz¹ liczbê wnioskodawców, dla których
ich inwestycje s¹ jedynie s³uszne i najwa¿niejsze.
Ze zrozumia³ych wzglêdów nasi w³odarze d¹¿¹ do
zminimalizowania udzia³u w³asnego w tej inwestycji, wszak
ka¿d¹ w³asn¹ bud¿etow¹ z³otówkê w dobie mo¿liwoœci
pozyskania œrodków unijnych na inne cele inwestycyjne
ogl¹da siê u nas z dwóch stron i pod œwiat³o, zanim siê j¹
wyda. Samorz¹dy maj¹ swoje piêæ minut, nie wiadomo,
jak d³ugo nasze inwestycje bêd¹ w tak du¿ej, jak dziœ, czêœci zasilane z europejskiej kasy.
Wybudowanie hali sportowej za 5 mln 340 tys. z³,
bo tyle wyniesie koszt ca³ej inwestycji, wymaga wiêc nie
lada starañ i zapewne t.zw. monta¿ finansowy tego przedsiêwziêcia nie raz spêdza³ burmistrzowi Paw³owskiemu
sen z oczu. Dziœ ju¿ wiemy, ¿e powiat, przy znacz¹cej
pomocy International Paper wywi¹¿e siê z porozumienia
(1 mln z³) a Urz¹d Marsza³kowski wyasygnuje conajmniej obiecane 2 mln z³. Nie wchodz¹c w zawi³e szczegó³y
podam, ¿e przy dalszej przychylnoœci dla Prabut ze strony
Urzêdu Marsza³kowskiego i innych zabiegach ze strony
w³adz Prabut nasz udzia³ w tej inwestycji mo¿e zejœæ do
kwoty oko³o 1,5 mln z³, co stanowi³oby zaledwie 28% globalnego kosztu przesiêwziêcia. Mo¿na sobie tylko ¿yczyæ,
by wszystkie inwestycje uda³o siê realizowaæ przy tak niskim nak³adzie w³asnym.

Kontakty naszych w³adz (m.in. na temat budowy hali) z
Dyrektorem Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Urzêdu Marsza³kowskiego Maciejem Kowalczukiem maj¹
cykliczny charakter.

Starosta Leszek Czarnobaj dopomóg³ w pozyskaniu œrodków (400.000z³) z International Paper, przesuwaj¹c tym
samym tê pozycjê w bud¿ecie powiatu na inne nagl¹ce
cele.
Marek Szulc
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Powiatowy plon niesiemy...
W tym roku zaszczyt organizacji Do¿ynek Powiatowych po piêciu latach znów przypad³ gminie Prabuty
(przypomnijmy, ¿e pierwsze powiatowe do¿ynki odby³y siê
w Obrzynowie). Wieœ Sypanica okaz³a siê bardzo goœcinnym, spokojnym i przyjemnym dla uczestników imprezy
miejscem. Po kilku latach imprez g³ównie w „stolicach”
gmin, do¿ynki powróci³y do swojego istotnego, zwi¹zanego z autentycznym klimatem wsi charakteru. Zarówno
miejscowa spo³ecznoœæ, jak równie¿ „instytucjonalni” organizatorzy (MGOK, UMiG) zrobili wszystko, by goœcie
czuli siê dobrze na prabuckiej ziemi. I, jak wynika z zas³yszanych opinii, tak siê czuli...

W konkursie wieñców do¿ynkowych zwyciê¿y³y jak zwykle znakomicie przygotowane Gonty (wieniec po prawej
w otoczeniu twórców), zdobywaj¹c I nagrodê starosty o
wartoœci 500z³. Widoczne obok dzie³o z Rodowa, niewiedzieæ czemu, zajê³o dopiero IV lokatê. W naszej opinii,
podzielanej przez wielu obserwatorów konkursu, rodowianie powinni mieæ przynajmniej II miejsce. Có¿, jurorzy byli
z ró¿nych stron œwiata...

Polow¹ Mszê Œwiêt¹ celebrowa³ Ksi¹dz Infu³at Jan Oleksy
w towarzystwie swoich kap³anów.

Starostowie do¿ynek: Alicja Kêpka, gospodyni z Jakubowa i Waldemar Przechadzki, plantator z G¹sek - Julianowa z dorodnymi bochnami chleba, upieczonego z tegorocznego zbo¿a.
W³adze powiatowe wœród do¿ynkowych goœci podczas
Mszy i ceremonii obrzêdowej.

a potem „na lwach”...

Po Mszy Ksi¹dz Infu³at poœwiêci³ 9 do¿ynkowych wieñców z gmin powiatu i z naszych so³ectw.

Burmistrz jak umia³, radzi³ sobie w typowo rolniczych konkurencjach sprawnoœciowych, ale tu musia³ uznaæ wy¿szoœæ swego zastêpcy Wojciecha Do³êgowskiego, który
ten morderczy tor przeszkód w upalnym s³oñcu wygra³.
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Powiatowy plon niesiemy...

Pani Mirka Wiœniewska z Gont, wspó³autorka zwyciêskiego wieñca zmaga siê z dojeniem gumowej krowy. (Te rêce
potrafi¹ te¿ wyszywaæ piêkne obrazy, które ogl¹da³em w
so³tysowskim domu)

Stra¿acy z naszej OSP skutecznie pilnowali porz¹dku, za
co im serdecznie dziêkujemy...

...ale tu nie interweniowali. A mog³a to byæ próba nielegalnego pozyskania wiadomej cieczy w wiadomy sposób.
Do tradycji do¿ynkowej nawi¹za³y mi³e panie (i jeden
mêski œpiewaj¹cy rodzynek) z zespo³u „Powiœlanki”

Gdañska Kapela Podwórkowa zaprezentowa³a „Biesiadê
Lwowsk¹” ze Szczepciem i Toñkiem.

I wtedy ju¿ zaczê³y siê pierwsze tañce...

Impreza skoñczy³a siê zabaw¹ przy zespole „Renawa”,
w po³owie której byliœmy œwiadkami unikalnego w Sypanicy pokazu ogni sztucznych.
Do¿ynki Powiatowe to ju¿ historia, za rok czekaj¹
nas Dni Powiatu, które równie¿ Prabuty organizowa³y
przed piêcioma laty jako pierwsze.
W imieniu organizatorów pragnê serdecznie podziêkowaæ mieszkañcom Sypanicy za goœcinnoœæ i wk³ad pracy
w przygotowanie terenu, paniom z Gont za przystrojenie
miejsca przyjêcia goœci z powiatu i gminy, pracownikom
UMiG za baczny dozór prowadzonych przed imprez¹ prac
porz¹dkowych, pracownikom MGOK za tradycyjn¹ dyspozycyjnoœæ a uczestnikom imprezy za skorzystanie z naszego zaprosznia i kulturaln¹, weso³¹ zabawê.
tekst i foto: Marek Szulc
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Prabucki „make-up”
Prabuty piêkniej¹ i musz¹ to przyznaæ nawet zawodowi malkontenci. W oczekiwaniu na du¿e pieni¹dze
ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego (ZPORR) na budowê kanalizacji na „kolonii” i w innych rejonach miasta w³adze miasta przeprowadzi³y „kosmetyczne” inwestycje przy udziale œrodków w³asnych i pieniêdzy Zarz¹du Dróg Wojewódzkich. W ramach Wspólnych Inwestycji Drogowych ZDW wykona³
przebudowê skrzy¿owañ ul. Grunwaldzkiej i Ogrodowej
oraz Jagie³³y z ul. Obroñców Westerplatte. Prace mia³y
na celu zwrówno estetyzacjê tych miejsc, jak i równie¿, a
mo¿e przede wszystkim, poprawê bezpieczeñstwa kierowców i pieszych. Przyznam, ¿e pocz¹tkowo, jak inni zmotoryzowani, utyskiwa³em na zwê¿enie drugiego z wymienionych skrzy¿owañ, podobnie jak nie rozumia³em, dlaczego zwê¿ono wjazd z ul. Kraszewskiego na ul. W¹sk¹.
Okaza³o siê, ¿e w pierwszym przypadku zwê¿enie ogranicza liczbê pojazdów wje¿d¿aj¹cych na skrzy¿owanie i jednoczeœnie skraca d³ugoœæ przejœcia dla pieszych, co jest
istotne z uwagi na ruch dzieci uczêszczaj¹cych do SP2.
Wê¿szy wjazd zmusza kierowców do zmniejszenia prêdkoœci i zwrócenia baczniejszej uwagi na pieszych i inne
pojazdy. Tego rodzaju uporz¹dkowanie skrzy¿owañ uniemo¿liwia równie¿ brawurowe rajdy m³odocianych kierowców i jest standardem w planach ZDW. Poprawia siê te¿
estetyka, bo przy okazji przebudowy jezdni ZDW zawsze
„dorzuci” kawa³ek chodnika czy nowe krawê¿niki.

Przebudowa ci¹gów pieszych w centrum miasta i
remonty elewacji naszej „starówki” uatrakcyjnia z pewnoœci¹ ten obszar miasta nie tylko w oczach mieszkañców, ale równie¿ turystów, którzy na ogó³ od Rynku rozpoczynaj¹ wizytê w naszym mieœcie. Frontony budynków
przy ul. Barczewskiego to na dobr¹ sprawê najbli¿sze
centrum i najwiêksze skupisko starej zabudowy Prabut.
Dba³oœæ o te elementy architektury, zabudowy i infrastruktury dobrze œwiadczy o gospodarzach miasta.
Jeszcze s³owo o odwlekaj¹cym siê remoncie ul.
Rypiñskiej. W planach Zarz¹du Dróg Wojewódzkich remont tej mocno zje¿d¿onej nawierzchni za³o¿ono na drug¹

po³owê bie¿¹cego roku. Og³oszony przetarg na wykonanie prac nie przyniós³ rozstrzygniêcia, jedyny wykonawca, który siê zg³osi³ do przetargu, zaoferowa³ cenê wy¿sz¹
od przewidzianej na ten cel. Zgodnie z procedur¹, trzeba
rozpisaæ nowy przetarg i liczyæ na to, ¿e ktoœ podejmie siê
wykonania prac za okreœlon¹ w projekcie kwotê, a inny
oferent nie zaskar¿y wyniku przetargu, co czêsto siê zdarza. Jak stwierdzi³ wicedyrektor ZDW Zdzis³aw Jab³onowski, z powodów proceduralnych w bie¿¹cym roku nie
wykonano dot¹d wiêkszoœci zaplanowanych inwestycji na
drogach krajowych.

Wspó³inwestorzy: burmistrz Prabut i dyrektor ZDW
w rozmowie z wykonawc¹ przebudowy wjazdu na ul.
Ogrodow¹ p. Krzysztofem Strzelczykiem. Spore problemy pojawiaj¹ siê w momencie wykonania wykopów, gdy
jak duchy przesz³oœci ujawniaj¹ siê nie zinwentaryzowane
rury wodne, gazowe czy wodoci¹gowe. Dalsze prace
wymagaj¹ wówczas dodatkowych uzgodnieñ z administratorami tych instalacji, a to z kolei przed³u¿a w czasie ³atw¹,
wydawa³oby siê, inwestycjê.

Prabucka komunikacyjna „zaka³a” - skrzy¿owanie
przy stacji paliw „Orlen”. Kolejna st³uczka dobitnie œwiadczy o pilnej koniecznoœci uporz¹dkowania tego skrzy¿owania. Rondo za drogie, œwiat³a te¿ kosztuj¹., mo¿e doraŸnie jakieœ wysepki? Upiêkszamy, usprawniamy „a tu
nagle w samym œrodku miasta” - bêc! Który to ju¿ raz?
Burmistrz Paw³owski prowadzi statystykê, by wzmocniæ
argumenty o pozyskanie œrodków na przebudowê skrzy¿owania. Nie ma na razie pieniêdzy...
tekst i foto M. Szulc
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Kolejne pieni¹dze na œwietlice

Burmistrz Bogdan Paw³owski w asyœcie skarbnika
miasta i gminy p. El¿biety Wykner podpisa³ umowê z Urzêdem Marsza³kowskim na dalsze finansowanie remontów
œwietlic wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Na kontynuacjê remontów œwietlic w Sypanicy i Szramowie pozyskaliœmy tym samym 97.000z³.

Wspólnymi si³ami - ci¹g dalszy
Pisa³em w poprzednim numerze o wspólnej inicjatywie w³adz samorz¹dowych powiatów: kwidzyñskiego,
malborskiego i sztumskiego w celu gruntownej modernizacji drogi 522 (Sztum - Miko³ajki - Prabuty - Trumieje).
Przypomnê, ¿e idea „pospolitego ruszenia” w sprawie przebudowy tej fatalnej arterii wojewódzkiej by³a wspóln¹ inicjatyw¹ wicemarsza³ka Marka Biernackiego i burmistrza
Bogdana Paw³owskiego, którzy przekonali innych zainteresowanych, ¿e wspólne przedsiêwziêcie pomo¿e uzyskaæ
œrodki unijne na ten cel. Pierwsze spotkanie w tej sprawie
mia³o miejsce w maju, a po letniej urlopowej przerwie
Burmistrz Paw³owski, pilotuj¹cy przesiêwziêcie, z³o¿y³
wizyty u zainteresownych wójtów, burmistrzów i starostów z przygotowanym listem intencyjnym, stanowi¹cym
podstawê dalszych starañ.

Starosta sztumski Zbigniew Zwolenkiewicz jest jednym z
sygnatariuszy listu.

Lepper prezydentem Obrzynowa i Trumiejek

Prezydent 2005 - wyniki
Proces powstawania bie¿¹cego numeru „Gazety”
pozwoli³ nam jeszcze na og³oszenie wyników I tury wyborów prezydenckich w naszym mieœcie i gminie. W zasadzie
zbiorcze wyniki, jeœli chodzi o kolejnoœæ kandydatów nie
odbiegaj¹ od wyników krajowych, ró¿ni¹ siê natomiast
wymiarem procentowym. Z moich wyliczeñ (na podstawie
liczby oddanych wa¿nych g³osów) w 10 obwodach kandydaci uzyskali:
- Donald Tusk - 37,5%
- Lech Kaczyñski - 25,6%
- Andrzej Lepper - 22,8%
- Marek Borowski - 10% (pozostali nie przekroczyli 1,3%)
W 5 obwodach miejskich (wliczaj¹c obwód ZOZ)
kandydaci uzyskali:
- Donald Tusk - 43,5%
- Lech Kaczyñski - 26,7%
- Andrzej Lepper - 14,6%
- Marek Borowski - 11,7%
W 5 obwodach wiejskich (Obrzynowo, Rodowo,
Sypanica, Ko³odzieje, Trumiejki) bezapelacyjnie zwyciê¿y³
Lepper:
- Andrzej Lepper - 47,3%
- Lech Kaczyñski - 22,3%
- Donald Tusk - 21,6%
- Marek Borowski - 4,8%
Frekwencja w 10 obwodach wynios³a 38,64%, przy
czym w mieœcie - 40,33%, a na terenie wiejskim 33,7%.
Najwy¿sz¹ frekwencjê odnotowano w obwodzie nr 3 (SP2)
- 42,88%, najni¿sz¹ w obwodzie nr 8 (Ko³odzieje) - 28,69%.
Stosunek liczby g³osuj¹cych w mieœcie i na wsi: 33% do
67%.
Z ciekawostek: najlepszy rezultat Donalda Tuska: 46,6% w obwodzie nr 4 (Klub Nauczyciela - ul. Brzozowa), najgorszy w Obrzynowie - 12,8%. Lech Kaczyñski
najlepiej wypad³ w obwodzie ZOZ (santorium), gdzie wygra³ - 30,8%, ale tam g³osowa³o zaledwie 65 osób, najni¿sze
notowania Kaczyñskiego - w Rodowie - 19,2%. Lepper z
kolei œwiêci³ triumf w Obrzynowie - 53,6%, a najmniejsze
uznanie zdoby³ na Brzozowej - 12,8%. No i wreszcie Marek
Borowski cieszy³ siê najwiêkszym poparciem w obwodzie
nr 1 (Gimnazjum) - 14,1%, natomiast w Sypanicy zdoby³ o
1 g³os mniej od Jaros³awa Kalinowskiego i uzyska³ 2,8%.
Tak wiêc sensacyjnych roztrzygniêæ nie by³o poza
faktem, ¿e g³osuj¹cy mieszkañcy obwodów w Obrzynowie
i Trumiejkach najwyraŸniej byli zwolennikami jednej tury
wyborów prezydenckich, daj¹c Andrzejowi Lepperowi ponad 50% g³osów.
Powiedzia³bym, ¿e jako mieszkaniec Prabut cieszê
siê z uzyskanych wyników, które dowodz¹, ¿e nie odbiegamy w egzotyczny sposób od reszty kraju, co jest przejawem naszego œwiadomego i przemyœlanego udzia³u w akcie wyborczym, przynajmniej ze strony tej, niestety, mniejszej czêœci uprawnionych.
M. Szulc
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Wzroœnie cena ciep³a
Prezes Spó³ki „Pewik” p. Lech Zieliñski podczas
wspólnego posiedzenia komisji sta³ych Rady Miejskiej z
udzia³em kierowników jednostek i zak³adów podleg³ych
gminie zapozna³ zebranych z nowymi taryfami na ciep³o,
które obowi¹zywaæ bêd¹ od 15 paŸdziernika b.r. przez nastêpne 12 miesiêcy. Jak wynika z przedstawionych materia³ów, od paŸdziernika ubieg³ego roku, gdy ustalano obowi¹zuj¹ce dot¹d taryfy, cena gazu wzros³a o 24,5% a oleju opa³owego, który w prabuckiej kot³owni centralnej stanowi alternatywne paliwo, o 36,1%. Ponadto niektórzy
odbiorcy us³ug ciep³owniczych „Pewiku”, po analizie rzeczywistego zu¿ycia ciep³a obni¿yli t.zw. moc zamówion¹,
nie chc¹c ponosiæ nadmiernych kosztów przesy³u (op³aty
przesy³owej sta³ej). Mniejsze zapotrzebowanie na ciep³o i,
co za tym idzie, mniejsza sprzeda¿, powoduj¹ wzrost jednostkowych kosztów sta³ych spó³ki, które s¹ niezale¿ne
od liczby odbiorców i iloœci pobranego przez nich ciep³a
(p³ace, utrzymanie obiektów, eksploatacja kot³owni i sieci,
konserwacja, podatki itp). Rosn¹ce ceny paliw spowodowa³y ju¿ pod koniec ubieg³ego roku ok. 30.000z³ strat spó³ki,
aktualnie, za 9 miesiêcy, strata ta jest jeszcze wy¿sza.
Spó³ka „Pewik” jest firm¹, która z za³o¿enia nie wypracowuje czystego zysku, ale równie¿ nie mo¿e mieæ ujemnego bilansu. Koniecznoœæ zrównowa¿enia przychodów i
wydatków, przy tak du¿ym wzroœcie cen paliw zmusza
zarz¹d spó³ki do podwy¿szenia cen us³ug ciep³owniczych.
Podwy¿ka dotknie odbiorców w ró¿nym stopniu, wyniesie ona od kilku do dwudziestu kilku procent, w zale¿noœci
od iloœci pobieranego ciep³a i sposobu jego opomiarownia
i obliczania.
W zasadzie spotkanie mia³o charakter informacyjny, spó³ka nie musi zabiegaæ o akceptacjê radnych przy
tego typu regulacjach, wynikaj¹cych z prostego rachunku
ekonomicznego. Nasi radni ju¿ oswoili siê z myœl¹, ¿e spó³ka
musi siê bilansowaæ, wiêc blokowanie koniecznych podwy¿ek mo¿e skoñczyæ siê upad³oœci¹ spó³ki lub w najlepszym razie uzupe³nieniem jej strat z gminnej kasy, a na to
pieniêdzy nie ma. Tym niemniej zarzucili prezesowi, ¿e nie
otrzymali wczeœniej kalkulacji nowych cen, mieli równie¿
szereg pytañ, na które odpowiadli przedstawiciele spó³ki i
cz³onkowie jej Rady Nadzorczej. Obecny wœród goœci
spotkania prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej, znacz¹cego
na naszym terenie odbiorcy ciep³a, p. Krzysztof £ukaszewski polemizowa³ z przedstawianymi danymi i przestrzega³, ¿e niektórzy odbiorcy mog¹ siê wy³¹czyæ z miejskiej
sieci ciep³owniczej i zainstaluj¹ w swoich budynkach i
obiektach lokalne piece na gaz, co, wobec podwy¿ek, mo¿e
byæ rozwi¹zaniem tañszym. Radni zmuszeni byli pogodziæ
siê z argumentacj¹, ¿e skala podwy¿ki i tak jest niewspó³mierna do wzrostu cen paliwa. W wypowiedziach pojawi³o siê ¿yczenie, by poinformowaæ mieszkañców, i¿ Rada
nie ma wp³ywu na sam¹ podwy¿kê i jej wysokoœæ, co niniejszym czyniê.
Marek Szulc

Nowy Prezes „IP” te¿ nam ¿yczliwy...

Dziêkujemy !

Zmiana na stanowisku prezesa Zarz¹du „International Paper” S.A. w najmniejszym stopniu nie wp³ynê³a
na realizacjê wczeœniejszego zobowi¹zania Firmy do
wsparcia finansowego budowy hali sportowej w Prabutach, tote¿ z nieskrywan¹ radoœci¹ burmistrz Bogdan Paw³owski uda³ siê z gratulacjami do nowo mianowanego Prezesa Marka Krzykowskiego, który zast¹pi³ swego poprzednika Jerzego Majewskiego. Przychylnoœæ papierniczego potentata wobec potrzeb lokalnego œrodowiska
jest powszechnie znana, jednak do tej pory g³ównym beneficjentem pomocy, udzielanej w rozmaitych formach by³
Kwidzyn. Darowizny dla Prabut w wysokoœci 400.000z³
trudno wiêc nie doceniæ. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e wielu
mieszkañców Prabut jest zawodowo od lat zwi¹zanych z
International Paper, decyzja Zarz¹du IP mo¿e byæ równie¿ pojmowana jako wyraz troski o kondycjê fizyczn¹
pracowników i ich rodzin.
Na rêce nowego Prezesa IP wp³ynê³o podziêkowanie z Prabut nastêpuj¹cej treœci:

W imieniu Mieszkañców oraz
samorz¹du lokalnego
Miasta i Gminy Prabuty sk³adam
serdeczne podziêkowanie
INTERNATIONAL PAPER S.A.
KWIDZYN
a w szczególnoœci Panom

Jerzemu Majewskiemu
i Markowi Krzykowskiemu
ZA OGROMN¥ ¯YCZLIWOŒÆ
I WIELK¥ HOJNOŒÆ
okazan¹ w dofinansowaniu budowy
hali sportowej w Prabutach
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Kleczewo ma figurkê
W sobotê, 1 paŸdziernika, Ksi¹dz Infu³at Jan Oleksy poœwiêci³ uroczyœcie figurkê Matki Boskiej, umiejscowion¹ w kamiennej kapliczce przy wjeŸdzie do Kleczewa. Kapliczkê wybudowali mieszkañcy wsi z inicjatywy
so³tysa Mariusza Ulatowskiego (rodziny siê opodatkowa³y na ten cel), a w pozyskaniu materia³u wspomogli wieœ
pp. Roman Przechadzki i radny Andrzej Janczuk. Na zakup figurki z³o¿yli siê radni Rady Miejskiej - Henryk Fedoruk, Sebastian Czaja, Wies³aw Tomaszewski, Powiatu
- Marek Szulc oraz burmistrz Bogdan Paw³owski. Zarówno Ksi¹dz Infu³at jak i burmistrz podkreœlali szczególn¹
rolê so³tysa w aktywizacji œrodowiska Kleczewa.

dana Paw³owskiego, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Henryka Fedoruka i radnego powiatowego Marka Szulca, (jako gospodarz obiektu jestem na codzieñ „dy¿urnym”
sojusznikiem i sympatykiem zwi¹zku).

Pan Prezes Tadeusz Kucharski i goœcie spotkania

So³tys Mariusz Ulatowski (z prawej) z goœæmi podczas
uroczystego poœwiêcenia.

Spotkanie umili³ nam zespó³ wokalny MGOK „Elfy”, bardzo ciep³o przyjêty przez obecnych.

„Rodzinne” zdjêcie na zakoñczenie spotkania.

(MS)

Seniorzy jak zwykle aktywni
Bie¿¹cy rok og³oszono Miêdzynarodowym Rokiem
Ludzi Niepe³nosprawnych. Prabuckie Ko³o Emerytów
Rencistów i Inwalidów jakoœ nie bardzo siê z brakiem
sprawnoœci kojarzy, ale has³o - has³em, w zwi¹zku z czym
w sali MGOK nasi seniorzy zorganizowali uroczyste spotkanie z udzia³em zaproszonych goœci, tradycyjnie zakoñczone zabaw¹ taneczn¹. Organizatorów imprezy wspar³o
finansowo Starostwo, tote¿ spotkanie mia³o bogatsz¹, ni¿
zazwyczaj oprawê. Dopisali te¿ oficjalni goœcie w osobach Ks. Infu³ata Jana Oleksego, burmistrza Prabut Bog-

Potem by³y ju¿ tañce...
Dodaæ nale¿y, ¿e aktywnoœæ Zarz¹du Ko³a nie koñczy siê na organizacji potañcówek. Dzia³acze co jakiœ czas
maj¹ do zaoferowania cz³onkom zwi¹zku inne atrakcyjne
formy wspólnego spêdzania czasu i udzia³u w ¿yciu towarzyskim i kulturalnym. „Jedziemy na wesele” - oznajmi³
prezes Tadeusz Kucharski, - „Wyspiañskiego” - doda³, gdyby komuœ jawi³a siê imprezka z trunkami i dobr¹ zak¹sk¹.Wyprawa do gdañskiego Teatru Wybrze¿e, po³¹czona ze zwiedzaniem wojewódzkiej stolicy odbêdzie siê 29
paŸdziernika, chêtni mog¹ siê zapisywaæ w kiosku p. Barbary Kuœ. ¯yczymy mi³ej wycieczki
M. Szulc
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Dawne reklamy
Obecnie reklama jest zjawiskiem towarzysz¹cym
nam na ka¿dym kroku, w prawie ka¿dym aspekcie naszego ¿ycia. W tym artykule chcia³bym opisaæ wybrane przyk³ady reklam: zak³adów, sklepów, hoteli i przedsiêbiorstw
dzia³aj¹cych w Prabutach przed II wojn¹ œwiatow¹. W
czasach gdy nie by³o telefonów komórkowych, internetu,
telewizji i lokalnych stacji radiowych, handlowcy, by sprzedawaæ swoje wyroby musieli jakoœ o nich poinformowaæ i
zachêciæ do kupna.
Zak³ady, sklepy i hotele które by³o na to staæ reklamowa³y siê w prasie lokalnej np. wychodz¹cym w Kwidzynie dzienniku „Weischel Zeitung” lub w kalendarzach
powiatowych dawnego powiatu suskiego, do którego nale¿a³y wtedy Prabuty. Pod koniec lat trzydziestych zaczêto wydawaæ ksi¹¿ki telefoniczne dla prowincji Prusy
Wschodnie, w których pojawiaj¹ siê nazwiska przedsiêbiorców z Prabut. Czy w powy¿szych publikacjach reklamowa³a siê du¿a iloœæ handlowców z Prabut, nie wiadomo, gdy¿ zachowa³y siê one we fragmentach. Z zachowanych egzemplarzy „Weischel Zeitung” wynika, ¿e w
ka¿dym numerze jest od 1 do 3 reklam prabuckich firm.
W kalendarzach powiatowych z roku 1932 i 1936 jest tych
reklam kilkanaœcie. Natomiast w ksi¹¿ce telefonicznej z
roku 1939 naliczy³em a¿ 86 adresów firm, sklepów, hoteli
i instytucji z naszego miasta.
Inn¹ form¹ reklamy by³o umieszczanie nazwy firmy lub sklepu na wytwarzanych przez ni¹ produktach lub
dodatkach np. sklepy i zak³ady krawieckie umieszcza³y
nazwisko w³aœciciela i nazwê miasta na dodawanych do
uszytych ubrañ wieszakach, czasem dodatkow¹ informacj¹ by³a specjalizacja zak³adu np. krawiec damski. Tych
firm by³o kilka, bo posiadam w swojej kolecji wieszaki z
oœmioma ró¿nymi nazwiskami.
Podobnie postêpowali w³aœciciele browarów, rozlewni i kawiarni. Na butelkach i porcelanowych kapslach
by³o umieszczone nazwisko w³aœciciela i nazwa miasta,
dodatkowe informacje by³y na papierowych etykietach
(np. rodzaj napoju). Tak reklamowali siê: Alfred Zoche,
Artur Lindner, Friedrich Krupp, Ferdynand Klein, Eduard
Stahr, Bruno Perschke czy L. Baehrendt.
Jeszcze inn¹ form¹ promocji swoich artyku³ów by³o
umieszczanie przez ksiêgarnie na sprzedawanych ksi¹¿kach naklejki z nawiskiem w³aœciciel i adresem ksiêgarni.
Tak robi³ np. Robert Wohlfeil
(fot. obok). Zak³ady wytwórcze
stosowa³y tzw. ocechówki czyli
blaszki stalowe lub miedziane z
nazw¹ zak³adu, nazwiskiem
w³aœciciela i nazw¹ miasta. W
Prabutach robi³a tak firma montuj¹ca i sprzedaj¹ca rowery której w³aœcicielem by³ Max Weidemann. Na blaszkach umieszczone by³o jego imiê i nazwisko nazwa miasta, nazwa firmy i herb miasta.

Podobnie by³y ozdabiane pokrywki od dzwonków
rowerowych z herbem miasta lub czterolistn¹ koniczynk¹

Du¿o reklam widaæ te¿ na wydawanych w latach
20-ych i 30-ych widokówkach. S¹ to ró¿nego rodzaju szyldy
na budynkach, drzwiach, czy szybach sklepów lub murach. Oprócz tego niektórzy handlowcy wydawali kartki
z widokiem swego sklepu, jak np. w³aœciciel sklepu z cygarami P. Loewe. Ciekawostk¹ s¹ kartki z wnêtrzem reustaracji, hotelu czy kurortu w leseie kwidzyñskim Alte
Walkmuhle (obecnie jaz na II M³ynie). W³aœciciel tego
kurortu Hugo Prott umieszcza³ te¿ nazwê Neue Walmuhle i swoje nazwisko na fili¿ankach.

Oprócz widokówek by³y te¿ karty pocztowe z
nazw¹ firmy, adresem i numerem konta s³u¿¹ce do przesy³ania rachunków. Karty takie wysy³a³ m.in. kupiec prabucki H. Wiebe.
Ciekawostk¹ s¹ te¿ reklamówki innych firm dotycz¹ce Prabut np. Kaffee Hag - niemiecka firma sprzedaj¹ca kawê w po³owie lat 20-ych do swoich produktów
dodawa³a kolorowe papierowe znaczki z herbami miast
Prus Wschodnich w tym Prabut z krótkim opisem i liczb¹
ludnoœci (foto poni¿ej). Posiadam w swoich zbiorach widokówkê z panoram¹ miasta sprzed 1905 roku z reklam¹
sk³adu herbaty w Amsterdamie:
„Ritte-Reisiger's Theehandel,
Keizersgracht 46, Amsterdam”.
Nie s¹ to wszystkie przyk³ady przedwojennej reklamy w
Prabutach, wybra³em tylko najciekawsze i najbardziej reprezentatywne dla tego okresu,
ukazuj¹ce pomys³owoœæ kupców i przedsiêbiorców z tamtych
lat.
Piotr Pilewski
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A to Polska w³aœnie!

Nasz kraj w oczach Belgijki
Jesienna aura, która nieuchronnie siê zbli¿a, sprzyja
refleksom nad minionym latem. W majowo- czerwcowym
numerze opisa³em jak dosz³o do integracyjnego spotkania w
Belgii. Tak siê zdarzylo, ¿e w tym roku odwiedzi³a mnie
przyjació³ka z tego w³aœnie kraju. Nadarzy³a siê dla niej niepowtarzalna okazja by zweryfikowaæ stereotyp Polaka i jego
pañstwa. Pojawi³y siê u mnie obawy: czym mo¿na by zainteresowaæ zachodniego goœcia, czy Polska bêdzie wystarczaj¹co ciekawa? Im bli¿ej by³o do przyjazdu, tym wiêkszy
by³ mój niepokój.
Ju¿ na samym pocz¹tku organizacji spotkania moja
przyjació³ka - Lies Desrijever - mnie zaskoczy³a. Postanowi³a wprost z obozu jêzykowego w Niemczech, tak przy
okazji, wpaœæ do kraju nad Wis³¹. Co ciekawsze zaryzykowa³a podró¿ poci¹giem. Jak siê póŸniej dowiedzia³em, mia³a
piêæ przesiadek, ¿aden z konduktorów nie zna³ angielskiego
o niemieckim i francuskim nie wspominaj¹c, ale za to spotka³a wielu ¿yczliwych ludzi, którzy potrafili pomóc w trudnych sytuacjach. Lies opowiada³a jakie to zaskoczenie wzbudzi³ jej paszport (przypominaj¹cy nasze nowe dowody osobiste), ale na szczêœcie uda³o siê jej przekroczyæ granicê. Z
polsk¹ punktualnoœci¹ przyby³a o pó³torej godziny póŸniej
ni¿ planowy przyjazd poci¹gu. Jak dla osoby z zachodu ciekawy pocz¹tek, na szczêœcie póŸniej by³o ju¿ tylko lepiej.
Przykra rzeczywistoœæ dworca w Malborku i stanu
polskiej koleii umknê³a na szczêœcie uwadze mojego goœcia,
póŸna pora zrobi³a swoje. Pierwszego dnia oprowadzi³em
Belgijkê po Prabutach, zauwa¿yla ona, ¿e wiele siê teraz
zmienia, coœ siê buduje, coœ siê odnawia, mówi³a ¿e jest
kolorowo i bardzo siê jej podoba. Byæ mo¿e jest to wynik
tego, ¿e w Belgii, kiedy buduje siê nowe domy, wygl¹daj¹
jakby mia³y przynajmniej 25 lat! Bior¹c to za dobr¹ monetê
kontynuowaliœmy zwiedzanie naszego rodzimego miasta.
Nastêpnym dniem by³a niedziela- znakomita okazja
do zweryfikowania pogl¹du Polak- katolik oraz zaobserwowania ¿ycia rodzinnego naszego narodu. Tu tak¿e ogarnê³o
zdziwienie mego goœcia. T³umy w koœciele budzi³y pewien
podziw, ale widok ksiêdza odprawiaj¹cego mszê w sanda³ach dla Lies by³ niecodzienny. Tak¿e oklaski po chrzcie dzieci
by³y novum i do tego zwiêz³oœæ ceremoni. W Belgii, która
jest krajem katolickim, msza œwiêta trwa godzinê i piêtnaœcie minut! Mo¿e w tym nale¿y upatrywaæ zniechêcenie
m³odzie¿y zachodniej do praktykowania wiary? Po doznaniach duchowych odwiedziliœmy czêœæ mojej rodziny, jak
Polacy maj¹ w zwyczaju. Belgowie unikaj¹ zbyt za¿y³ych
kontaktów rodzinnych, wiêc to tak¿e budzi³o zainteresowanie. Na poobiedni spacer wybraliœmy siê do naszego sanatorium, co niezwykle ucieszy³o mego goœcia. Dobrze wiemy jak koj¹cy jest spacer po piêknych ogrodach. To miejsce bardzo siê Lies spodoba³o.
Nastêpnych kilka dni, a¿ do wyjazdu, up³ynê³o na
zwiedzaniu naj³adniejszych miast naszego regionu. W szybkim tempie ,, zaliczyliœmy” I³awê, Kwidzyn, Gdañsk i Mal-

bork, z czego olbrzymie wra¿enie zrobi³a ,, najwiêksza kupa
cegie³ w Europie”. To co wed³ug mnie mog³o byæ najnudniejsze okaza³o siê najbardziej pasjonuj¹ce. Przechadzanie
siê po krzy¿ackim zamku, który tyle razy widzia³em, bylo
dla Belgijki niczym podró¿ wehiku³em czasu! Stare kru¿ganki, liczne kaplice, wystawa bursztynu, wie¿a stra¿nicza
i gdanisko sprawi³y, ¿e moja przyjació³ka poczu³a siê na chwilê
niczym ksiê¿niczka. Uwa¿a³a to, co nam siê ju¿ dawno opatrzy³o, za niespotykane w europejskiej skali. Takiego wra¿enia nie wywo³a³ nawet Gdañsk który cieszy³ oko kolorowymi kamieniczkami! Z kolei ju¿ wystawa Solidarnoœcikolejna z wycieczek ku przesz³oœci, bardzo siê spodoba³a.
Pomog³a zrozumieæ czym by³ owy komunizm, znany tylko
z lekcji historii, jak funkcjonowa³o pañstwo polskie w czasach PRL. Myœlê, ¿e to wyjaœni³o, chocia¿ czêœciowo, dlaczego Polacy s¹, jacy s¹. Chyba nie da³oby siê oprzeæ tej
wizyty tylko na dyskotekach i imprezach, owszem to wa¿ne, ale ¿eby zrozumieæ ten kraj, ¿eby go chocia¿ trochê
polubiæ nale¿a³o zrobiæ powtórkê z historii. Mimo wczeœniejszych obaw ta lekcja by³a ciekawa.
Oprócz historii, Lies pozna³a nasz¹ kuchniê, która
by³a dla niej atrakcyjna. Poza tym jakoœæ polskich s³odyczy, zw³aszcza czekolady, wed³ug niej wogóle nie odbiega³a od jej rodzimych standartów. Chyba najwiêksz¹ kulinarn¹ niespodziank¹ by³ œwie¿y s³onecznik, który wypatrzy³a na gdañskim rynku. Okaza³o siê, ¿e jest to rzecz
niespotykana w Belgii. Taki kwiat s³onecznika by³ jedn¹ z
pami¹tek, ktore zabra³a, by pokazaæ rodzicom. Trochê to
bawi, ale okazuje siê, ¿e coœ co dla nas jest oczywiste i
normalne dla osoby ¿yj¹cej daleko mo¿e byæ niezwyk³e.
Ostatnim etapem tej wizyty by³a Warszawa, mimo
¿e bia³o- szara, to ciekawa. Piêkna starówka, artyœci na
ulicach, a tak¿e wysokie biurowce, których nie ma w Brukseli, dawa³y obraz nowoczesnej aglomeracji. Nawet tak
znielubiony przez Polaków pa³ac kultury okaza³ siê wielk¹
atrakcj¹. Niemo¿liwe wydawa³o siê dla mojej przyjació³ki,
jak w jednym budynku mo¿na zmieœciæ: basen, kina, teatry, ekspozycje naukowe, biura. To wyda³o siê jej bardzo
funkcjonalne i wygodne, w³aœnie tam spêdziliœmy ostatni
czas przed odlotem. Odwiedziliœmy s³ynn¹ pa³acow¹ wystawê o pracy mózgu i ogl¹daliœmy filmy.
Tak jak wszystko szybko siê zaczê³o, taki i b³yskawicznie skoñczy³o. Moje starania, by przez dziesiêæ dni,
pokazaæ choæ trochê naszego kraju, w pewnym stopniu
powiod³y siê. Myœlê, ¿e Lies pozna³a wystarczaj¹co naszej historii i mentalnoœci, by swoimi wspomnieniami i opowieœciami zmieniaæ niedobr¹ opiniê, przynajmniej w swoim otoczeniu, o Polsce. Jej entuzjazm powinien byæ przyk³adem, wielu z nas cechuje ignorancja wobec innych narodowoœci. Powinniœmy sobie zadaæ pytanie: dlaczego tak
siê dzieje, co wiemy o naszej europejskiej wspólnocie? By
poznaæ siebie- poznajmy innych, doceñmy ró¿norodnoœæ,
która tworzy najpiêkniejsz¹ mozaikê- mozaikê kultury europejskiej. Naszej kultury.
Jakub Mosiejczyk
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Daliœmy sobie wmówiæ, ¿e Polska jest krajem katastrofalnego bezrobocia. W rzeczywistoœci jest ono ni¿sze o jedn¹ trzeci¹ od oficjalnego i porównywalne z bezrobociem w Europie Zachodniej.
S³awek na kuroniówce jest od miesi¹ca, po tym jak
straci³ pracê w firmie budowlanej. Ale nowej roboty nawet nie szuka³ - sama go znalaz³a i z rodzinnego miasta w
Œwiêtokrzyskiem wyci¹gnê³a do Warszawy. Teraz jako
z³ota r¹czka nie mo¿e opêdziæ siê od szczêœliwych posiadaczy u¿ywanych mieszkañ, którzy na gwa³t chc¹ odnowiæ lokum. - Bo ja i pomalowaæ mogê, i hydraulikê zrobiê
- mówi. Oczywiœcie tanio, bo na czarno.
Dziêki szarej strefie utrzymuje siê równie¿ Maryla
- samotna matka z dwójk¹ dzieci. Na bezrobociu jest od
tak dawna, ¿e nawet dok³adnie nie pamiêta, kiedy pracowa³a legalnie. Jakoœ sobie radzi, mimo ¿e mieszka w ma³ym miasteczku na po³udniu Mazowsza. Szyje, sprz¹ta, wynajmuje siê jako opiekunka do dzieci.
Dla obojga - S³awka i Maryli - bycie oficjalnie bezrobotnym jest niezwykle istotne. Dla S³awka liczy siê przede
wszystkim zasi³ek - to zasadnicza korzyœæ. Otrzymuj¹ go
wy³¹cznie ci, którzy w ci¹gu ostatniego pó³tora roku przepracowali co najmniej rok i powiatowy urz¹d pracy nie
ma dla nich ¿adnej propozycji pracy ani szkolenia. Standardowa wysokoœæ zasi³ku to 521 z³otych i 90 groszy brutto.
Czas wyp³aty zale¿y od tego, jak wysokie bezrobocie jest na danym terenie. Zasada jest taka, ¿e im bezrobocie wy¿sze, tym zasi³ek dostaje siê d³u¿ej - przez pó³
roku, rok, a maksymalnie nawet pó³tora. W tym czasie
bezrobotny co najmniej raz w miesi¹cu musi meldowaæ
siê w urzêdzie pracy na jego wezwanie. Ale zasi³ek to
luksus, z którego korzystaj¹ nieliczni. A¿ 87 procent bezrobotnych w Polsce nie ma do niego prawa. Mimo to nawet nie myœl¹ o wyrejestrowaniu siê. Dla nich bezcenn¹
korzyœci¹ jest prawo do leczenia siê w bezp³atnej s³u¿bie
zdrowia. Poza tym zgodnie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej
status bezrobotnego jest jednym z warunków, dziêki któremu mo¿na otrzymaæ pomoc socjaln¹, na przyk³ad pieni¹dze na wyprawkê dla ucznia.
Zostanie bezrobotnym jest dziecinnie proste. Wystarczy pofatygowaæ siê do urzêdu pracy, wype³niæ krótk¹
ankietê, przedstawiæ œwiadectwo pracy lub ukoñczenia
szko³y czy uczelni.
Wed³ug oficjalnych statystyk G³ównego Urzêdu
Pracy do koñca sierpnia 2005 roku zarejestrowanych bezrobotnych by³o 2,783 miliona Polaków, czyli 17,8 procent
aktywnych zawodowo. Ale czy rzeczywiœcie a¿ tylu Polaków nie ma z czego ¿yæ i gdzie pracowaæ? Jeœli tak, to
jak wygl¹da ich ¿ycie? A jeœli nie, to jakie stosuj¹ sposoby,
aby utrzymaæ siê na powierzchni? To w³aœnie postanowili
sprawdziæ autorzy „Diagnozy spo³ecznej 2005” - projektu
naukowego, który ma odpowiadaæ na pytanie o warunki

i jakoœæ ¿ycia Polaków w 2005 roku.
Wzorem dwóch poprzednich edycji z 2000 i 2003
roku ankieterzy przyszli do tych samych respondentów.
Pozwoli³o to na wychwycenie zmian. W marcu tego roku
odwiedzili reprezentatywn¹ ogólnopolsk¹ próbê - ponad
3,7 tysi¹ca gospodarstw domowych. Anonimowe ankiety
wype³ni³o ponad 8,6 tysi¹ca osób w wieku od 16 lat. Odpowiadali miêdzy innymi na pytania o to, czy s¹ bezrobotnymi zarejestrowanymi w urzêdzie pracy, jak d³ugo i czy
w ogóle bior¹ zasi³ek, czy zajmuj¹ siê jak¹kolwiek prac¹
zarobkow¹ oraz czy szukaj¹ pracy b¹dŸ maj¹ taki zamiar.
Po przeanalizowaniu odpowiedzi okaza³o siê, ¿e stopa bezrobocia jest ni¿sza od tej, jak¹ og³osi³ GUS. Wed³ug
„Diagnozy...” w marcu 2005 roku - kiedy projekt realizowano - zarejestrowanych jako bezrobotni by³o 17,6 procent ankietowanych. Tymczasem wed³ug GUS stopa bezrobocia wynosi³a wówczas 19,3 procent.
Najciekawsze jest jednak co innego. Tylko 11,9 procent respondentów „Diagnozy...” okaza³o siê prawdziwymi bezrobotnymi. Autorzy raportu zdefiniowali prawdziwego bezrobotnego jako osobê, która faktycznie nigdzie
nie pracuje, miesiêczne dochody ma ni¿sze ni¿ najni¿sza
p³aca brutto, czyli 850 z³otych, nie uczy siê, szuka pracy i
jest gotowa do jej podjêcia. I okaza³o siê, ¿e a¿ jedna trzecia respondentów, czyli obecnie oko³o 900 tysiêcy osób,
które oficjalnie s¹ zarejestrowane jako bezrobotne, nie
spe³nia jednego z tych warunków: albo pracuj¹, albo nie
s¹ zainteresowani prac¹, albo te¿ maj¹ jakieœ Ÿród³a dochodów. Profesor Janusz Czapiñski, szef projektu, twierdzi, ¿e ta liczba jest jeszcze wy¿sza: - Prawdziwe bezrobocie mo¿e wynosiæ nawet tylko 10 procent!
Naukowcy bior¹cy udzia³ w projekcie postanowili
dok³adniej przyjrzeæ siê tym - jak ich nazwali - 900 tysi¹com „pozornych bezrobotnych”. Podzielili ich na dwie grupy. Tych, co pracuj¹ na czarno, jest a¿ 42 procent, czyli
oko³o 360 tysiêcy. Pozostali - 58 procent, 540 tysiêcy nigdzie nie pracuj¹ i z ró¿nych powodów pracy legalnej
podj¹æ nie chc¹ lub nie mog¹.
Niektórym jednak powodzi siê ca³kiem dobrze. Nie
doœæ, ¿e pobieraj¹ zasi³ek dla bezrobotnych, to dodatkowo
zarabiaj¹ wiêcej, ni¿ wynosi najni¿sza pensja. Takich osób
wœród pozornych bezrobotnych pracuj¹cych na czarno jest
oko³o 80 tysiêcy.
Psychologowie spo³eczni takie postawy t³umacz¹
s³abo zakorzenion¹ wœród Polaków identyfikacj¹ z pañstwem. - Traktuje siê je jak frajera, którego mo¿na wykorzystaæ - t³umaczy profesor Zbigniew Nêcki, psycholog
spo³eczny z Uniwersytetu Jagielloñskiego.
W przeciwieñstwie do bezrobotnych pracuj¹cych
na czarno wœród „pozornych”, niezainteresowanych legaln¹ prac¹ dominuj¹ kobiety. Jest ich ponad dwie trzecie,
czyli oko³o 360 tysiêcy. Najwiêcej, bo 80 procent z nich,
zajmuje siê domem i nie ma czasu na pracê zawodow¹.
Jak twierdz¹ autorzy „Diagnozy”, nawet gdyby praca zapuka³a do ich drzwi, to i tak by jej nie podjê³y.
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Poza kobietami zajmuj¹cymi siê domem s¹ w tej
grupie i tacy, którzy po prostu nie chc¹ pracowaæ. - Maj¹
s³ab¹ wolê ¿ycia, sk³onnoœci do uzale¿nieñ, wchodz¹ w
konflikty z prawem. Szybko siê mêcz¹ i wszystko uwa¿aj¹ za niewarte zachodu - wylicza Czapiñski. Takich ludzi nieraz mia³a okazjê poznaæ Lucyna Karczewska. Powiat braniewski ma 39,9-procentowe bezrobocie. Du¿a
czêœæ to byli pracownicy PGR-ów. - Ca³y ich œwiat to
mieszkanie, które dostali w spadku po PGR-ze, i telewizor, przed którym œlêcz¹. ¯yj¹ z rent, emerytur albo zasi³ków z opieki spo³ecznej i jest im z tym dobrze, bo taki styl
¿ycia obowi¹zuje u s¹siadów i znajomych. - Mitem jest,
¿e to bezrobocie ich zdegenerowa³o. Oni ju¿ w momencie
utraty pracy byli zdegenerowani - mówi Czapiñski.
Jak mówi dyrektor Namaczyñski, takich ludzi jest
sporo: - Pracodawcy przychodz¹ do mnie i prosz¹, by znaleŸæ im takiego pracownika, który nie tylko coœ potrafi, ale
jeszcze nie pije, nie kradnie ani siê nie spóŸnia. Ciê¿ko
takich znaleŸæ.
Jeœli „Diagnoza” siê nie myli, Polska wcale nie jest
pariasem Europy pod wzglêdem bezrobocia. Gdyby przyj¹æ, ¿e rzeczywiste bezrobocie wynosi u nas 10-12 procent, to pierwsze miejsce pod tym wzglêdem zajê³aby w
Unii Europejskiej S³owacja z 15,2-procentowym wskaŸnikiem. My zaœ stanêlibyœmy w jednym szeregu z Grecj¹
(9,9 procent), Francj¹ (9,7 procent), Hiszpani¹ (9,4 procent) oraz Niemcami (9,3 procent). Moglibyœmy z nimi
siê równaæ, bo w tych krajach oficjalne statystyki nie odbiegaj¹ od rzeczywistoœci. Nie tylko dlatego, ¿e metody
weryfikacji bezrobotnych s¹ skuteczne, ale równie¿ z tego
powodu, ¿e Niemców czy Francuzów praca na czarno
nie interesuje.
By³y minister pracy Micha³ Boni podsuwa dwa proste rozwi¹zania, dziêki którym z urzêdów pracy mo¿na
by³oby wyrzuciæ tych, którym nie zale¿y na legalnym zajêciu: - Wyprowadziæ sk³adki zdrowotne z urzêdów pracy
i zacz¹æ wreszcie egzekwowaæ przepis, który mówi, ¿e
jeœli bezrobotny dwa czy trzy razy odmówi podjêcia zaproponowanej mu pracy, zostaje skreœlony ze spisu bezrobotnych.
Joanna Starêga-Piasek, jego by³a zastêpczyni, widzi to inaczej: - Bezrobocie musi wywo³ywaæ w spo³eczeñstwie dezaprobatê, a nie litoœæ. Nie mo¿na patrzeæ
przez palce na tych, którzy zatrudniaj¹ ludzi na czarno,
tylko ich piêtnowaæ moralnie i skutecznie œcigaæ.
Tyle na podstawie artyku³u z „Przekroju”, zamieszczonego w internecie. Po lekturze tego materia³u zastanowi³em siê, jak problem rzeczywistego bezrobocia wygl¹da w mieœcie i gminie Prabuty. Otó¿ jak
wynika ze sprawozdania Powiatowego Urzêdu Pracy
za rok 2004, które przedstawi³ nam kierownik urzêdu
na sesji Rady Powiatu, liczba zarejestrowanych bezrobotnych na naszym terenie oscyluje w granicach

1.600 osób, co daje wskaŸnik oko³o 30%. Niepokoj¹cym zjawiskiem jest iloœæ osób, pozostaj¹cych bez
pracy powy¿ej 1 roku, stanowi³y one w 2004r 53,4%
ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Prawie 1.200 osób z podanej liczby ma wykszta³cenie zasadnicze zawodowe (570) i ni¿sze (627). I jeszcze jeden istotny wska¿nik: ponad 50% zarejestrowanych
bezrobotnych w skali powiatu mieszka na terenie wiejskim. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e samo miasto Kwidzyn ten
wskaŸnik obni¿a, wiêc na naszym terenie powinien on
byæ zdecydowanie wy¿szy. Z tych danych jawi siê ponury obraz: wiêkszoœæ naszych bezrobotnych, to mieszkañcy terenów wiejskich z niskim poziomem wykszta³cenia. Na dodatek w wiêkszoœci s¹ to d³ugotrwale
bezrobotni.
Zanim przejdê do dalszych rozwa¿añ, zwrócê
uwagê na zjawisko potwierdzaj¹ce tezy zawarte w
cytowanym z „Przekroju” artykule. Otó¿ zauwa¿alny
spadek poziomu bezrobocia nastêpuje zwykle od
czerwca do paŸdziernika. W tym okresie wystêpuje
równie¿ najwy¿szy wskaŸnik nie potwierdzenia gotowoœci podjêcia pracy. Oznacza to prawdopodobnie,
¿e bezrobotni w tym okresie podejmuj¹ siê prac sezonowych lub wyje¿d¿aj¹ „na saksy”. Legalnie? - Bóg
raczy wiedzieæ...
Wnioski nasuwaj¹ siê same. Czy jesteœmy rynkiem pracy atrakcyjnym dla potencjalnego inwestora? Z ca³¹ mas¹, bez urazy, ludzi s³abo kwalifikowanych lub bez kwalifikacji? Ze spor¹ liczb¹ osób, które przywyk³y do statusu bezrobotnego i godz¹ siê z
bied¹, radz¹c sobie po swojemu? Mówi¹c wprost: z
osobami niezainteresowanymi pozyskaniem pracy?
Dziœ pracodawca analizuje rynek pracy w miejscu,
gdzie planuje rozwin¹æ dzia³alnoœæ, bada profile
kszta³cenia miejscowych szkó³, tendencje demograficzne itp. On inwestuje swoje pieni¹dze na d³ugie lata.
Zapytam, ilu kwalifikowanych tokarzy i frezerów zg³osi³o siê na og³oszenie ZHU „Hydroster”? Czy w Prabutach sa kwalifikowni ludzie do produkcji elektroniki, skoro w Kwidzynie ich brakuje?
Swego czasu, gdy uczestniczy³em w pracach Powiatowej Komisji d/s Zatrudnienia, przysz³o mi wspó³uczestniczyæ w poszukiwaniu chêtnych do programu
„Gryf” (sta¿e i roboty publiczne). Z wielkim trudem
uda³o nam siê znaleŸæ 6 (s³ownie: szeœciu!) pracowników publicznych i 8 sta¿ystów (zbli¿a³y siê wakacje...).
Na solidnoœæ niektórych ze wspomnianej szóstki spuszczê litoœciw¹ zas³onê milczenia. Zreszt¹ nie trzeba wielkich statystyk i przyk³adów, niech ktoœ z Pañstwa spróbuje od rêki znaleŸæ kogoœ do skopania ogródka,
wytrzepania dywanu, por¹bania drewna czy posprz¹tania klatki schodowej. A my chcemy tu mieæ zak³ady
pracy...To miasto umiera? Umiera szacunek dla uczciwie zarobionego grosza...
Marek Szulc
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Wywiad z burmistrzem Bogdanem Paw³owskim

Po trzech latach...
Marek Szulc: - Panie Burmistrzu, odnoszê wra¿enie,
¿e ostatnimi czasy wzmog³o siê tempo naszego ¿ycia.
Pojawiaj¹ siê niepowtarzalne szanse, by w³aœciwie wykorzystaæ swoje przys³owiowe piêæ minut, zarówno w
sferze publicznej, jak i w wymiarze osobistym. Nie ma
czasu na refleksjê i spokojny bilans zysków i strat.
Proponujê, byœmy przystanêli na chwilê i obejrzeli siê
za siebie. Niebawem minie trzeci rok kadencji, spróbujmy podsumowaæ ten ciekawy i pe³en rozmaitych odcieni okres. Zacznijmy od szaroœci. W czerwcu, podczas Dni Prabut na drzewach pojawi³ siê anonim, próbuj¹cy zdyskredytowaæ Pañsk¹ dzia³alnoœæ na niwie
samorz¹dowej. Co Pan na to?
Bogdan Paw³owski: By³o mi po ludzku przykro, tym bardziej, ¿e w ostatnim czasie pojawi³ siê równie¿ drugi paszkwil. S¹dzê, ¿e ich autorzy zaanga¿owali siê w ten sposób
bezpoœrednio w kampaniê przedwyborcz¹, licz¹c najwyraŸniej na to, ¿e zarzuty pod adresem prawicowego, ich
zdaniem burmistrza, przysporz¹ g³osów lewicy. Sugerowanie, ¿e burmistrz jest prawicowy jest równie bezsensowne jak to, ¿e jest lewicowy. Ka¿dy przecie¿ ma swoje
pogl¹dy, ja je mam równie¿, ale nie maj¹ nic wspólnego z
pe³nion¹ funkcj¹. Utrzymujê dobre, nieraz wrêcz przyjazne stosunki z burmistrzami, wójtami i starostami ró¿nej
maœci politycznej.

Pozna³em wielu znakomitych polityków: pp. P³a¿yñskiego, Borusewicza, Koz³owskiego, Biernackiego, (obaj
na zdjêciu powy¿ej podczas wizyty w Rodowie), Tuska, Cymañskiego, Pastusiaka (poni¿ej),
Gronickiego (zdj. obok) a tak¿e
prezydenta Kwaœniewskiego
(zdj. poni¿ej). Uwa¿am, ¿e dla
dobra lokalnej spo³ecznoœci trzeba umieæ rozmawiaæ z ka¿dym. Jestem, Panie redaktorze, jak Pan wie, cz³owiekiem
dialogu.

Najbardziej bolesnym i niezrozumia³ym zarzutem
jest teza, ¿e zwalczam bezrobocie, buduj¹c halê sportow¹
(?) oraz, ¿e nie interesuje mnie los szpitala. Jest to przyk³ad wyj¹tkowego cynizmu, populizmu i kompletnej ignorancji.
Bezrobocie, to problem globalny, nie dotykaj¹cy jednej gminy, lecz ca³ego kraju. Za ten problem, podobnie,
jak za sytuacjê w s³u¿bie zdrowia odpowiedzialny jest rz¹d
i formacje polityczne, które go tworz¹. Wyborcy nale¿ycie to ocenili podczas niedawnych wyborów parlamentarnych, odsy³aj¹c na œmietnik historii nieudolnych prominentów i poddaj¹c kwarantannie ich ugrupowania. Na nic
zda³y siê che³pliwe wypowiedzi szefa SLD Olejniczaka,
¿e stopa bezrobocia maleje. By³a to zwyk³a nadinterpretacja. Ka¿dy, kto œledzi politykê i orientuje siê odrobinê w
ekonomii wie, ¿e spadek bezrobocia nie jest wynikiem cudu
ekonomicznego, a wynika raczej z emigracji zarobkowej
m³odych ludzi, wchodz¹cych na rynek pracy. Gminy mog¹
jedynie wspieraæ tworzenie na swoim terenie miejsc pracy poprzez przyjazn¹ politykê podatkow¹ (a przypomnê,
¿e mamy uchwa³ê zwalniaj¹c¹ przedsiêbiorców oferuj¹cych nowe miejsca pracy z podatku od nieruchomoœci).
Mo¿emy zachêcaæ do lokowania kapita³u przez poprawê
infrastruktury i przygotowywanie terenów pod inwestycje. Powiem wiêcej, oprócz zainteresowania losem prabuckich przedsiêbiorców i zak³adów pracy, staram siê pozyskaæ nowych potencjalnych inwestorów, jak ma to miejsce w przypadku obiektów by³ego „Œwitu”.
Utrzymanie szpitala w Prabutach to zadanie priorytetowe. Móg³bym do znudzenia przypominaæ ca³y szereg dzia³añ podejmowanych przeze mnie osobiœcie i przez
radnych i samorz¹dowców gminnego i powiatowego
szczebla w celu ratowania szpitala przed ca³kowit¹ likwidacj¹ lub znacznym ograniczeniem jego dzia³alnoœci. Na
³amach „Gazety Prabuckiej” pisa³ Pan wielokrotnie o naszych spotkaniach z marsza³kiem, starost¹, dyrektorem
gdañskiego NFZ, zwi¹zkami zawodowymi, kolejnymi dyrekcjami szpitala. Sprawie szpitala poœwiêcono nadzwyczajn¹ sesjê i wiele posiedzeñ komisji zdrowia Rady Miejskiej. Daj Bo¿e wszystkim decydentom, by z podobn¹
uwag¹ i trosk¹ zajmowali siê losem szpitali i zak³adów
pracy.
I na koniec. Sugestie, ¿eby burmistrz stawia³ sobie
pomnik, bo Napoleon i Papie¿ je maj¹, s¹ nie na miejscu.Przywo³ywanie dla prymitywnych propagandowych
celów postaci Wielkiego Polaka, tak bliskiej zarówno mi
osobiœcie, jak równie¿ znakomitej wiêkszoœci spo³eczeñstwa, jest niebywa³ym nadu¿yciem. Mo¿na nie lubiæ burmistrza, nie zgadzaæ siê z jego polityk¹, ale nie wypada
stosowaæ tego typu tanich chwytów. Nawet wtedy, gdy
autor chowa siê za anonimow¹ zas³on¹.
M.S.: Skoro mówimy o, jak by nie by³o, publicznych
zarzutach, ile jest prawdy w stwierdzeniu, ¿e mieszka
Pan w luksusowym domu, jeŸdzi super - autem i kszta³ci
dzieci w Kwidzynie?
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B.P.: Po pierwsze, mieszkam przy ul. Obroñców Westerplatte i wszyscy na ogó³ wiedz¹, gdzie, a czy dom jest
luksusowy, proszê sprawdziæ. Ja widzia³em lepsze. Po
drugie, je¿d¿ê 17-letnim autem, a po trzecie, moje dzieci
ucz¹ siê w prabuckim Gimnazjum i nie widzê powodu, by
mia³o byæ inaczej, bo jest to bardzo dobra szko³a a jej kadra cieszy siê moim g³êbokim szacunkiem.
M.S.: Mo¿e jeszcze zamknijmy temat hali sportowej w kontekœcie pojawiaj¹cych siê tu i ówdzie g³osów (m. in. we wspomnianych ulotkach), poddaj¹cych w w¹tpliwoœæ sens tej inwestycji.
B.P.: Choæbym mia³ w sprawie hali od nowa wycieraæ progi banków i urzêdów w poszukiwaniu pieniêdzy, zawsze
powiem, ¿e ta inwestycja jest naszym sukcesem. Proszê
zapytaæ nauczycieli wf-u, gdzie æwicz¹ dzieci w jesienne,
deszczowe dni i w porze zimowej? Nie przysparza³o nam
splendoru, ¿e byliœmy jedyn¹ gmin¹ w powiecie i jedn¹ z
nielicznych w województwie, która nie posiada³a pe³nowymiarowej sali, stwarzaj¹cej dzieciom i m³odzie¿y warunki
wszechstronnego rozwoju fizycznego. A jest on dla mnie
tak samo wa¿ny jak rozwój intelektualny. Nic nam po wykszta³conym cz³owieku, je¿eli ma nadwagê, choruje na serce, nadciœnienie czy mia¿d¿ycê. Sport to najlepsza profilaktyka zdrowotna i przeciwdzia³anie stresowi.
M.S.: Proponujê, by przejœæ na drug¹, kolorow¹ stronê têczy. Co da³o Panu w ostatnim czasie powody do
radoœci i satysfakcji?
B.P: Z koniecznoœci podzielê siê z Pañstwem tymi uczuciami w telegraficznym skrócie. Zacznê od szpitala. Mia³em swój udzia³ w staraniach o wysokoœæ kontraktu z NFZ
na rok bie¿¹cy. Pierwotnie Fundusz zamierz³ obci¹æ go o
1,5 mln z³, co by³o jednoznaczne z wyrokiem na placówkê. W wyniku dzia³añ dyrekcji i naszych nacisków kontrakt pomniejszono jedynie o 400.000z³, co umo¿liwi³o w
miarê stabilne funkcjonowanie zak³adu. Osobiœcie zaanga¿owa³em siê w rozmowy z SKM i PKP, czego wynikiem by³o przywrócenie niektórych po³¹czeñ z Gdañskiem,
Warszaw¹ i I³aw¹. Na bazie dobrych stosunków z Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich zrealizowaliœmy wspólnie inwestycje przy ul. Grunwaldzkiej, Ogrodowej, Jagie³³y. Jeœli
przetarg zostanie rozstrzygniêty, ruszy równie¿ remont ul.
Rypiñskiej (o tym piszemy na str. 6 - M.S.). Bazê Zespo³u Szkó³ w Trumiejkach rozbudowaliœmy o 400 m.kw.,
otrzymuj¹c na ten cel 200.000z³ z „kontraktu wojewódzkiego”. Koñczymy budowê hali sportowej, na która pozyskaliœmy (przynajmniej) 3 mln z³ z Ministerstwa Edukacji,
Starostwa Powiatowego i „International Paper”. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego uzyskaliœmy
w sumie 160.000z³ na remonty œwietlic wiejskich w Sypanicy i Szramowie. Upiêkszamy miasto, buduj¹c chodniki,
miejsca parkingowe, place zabaw, remontuj¹c elewacje i
uzupe³niaj¹c zieleñ. Przekazujemy œrodki na stypendia dla
uczniów, organizujemy naukê p³ywania dla dzieci z kl. III,

turnusy letnie dla dzieci z niezamo¿nych rodzin, wspomagamy finansowo wiele organizacji i stowarzyszeñ. Podpisaliœmy umowê na sfinansowanie budowy kanalizacji ze œrodków unijnych (w ramach ZPORR). W³¹czyliœmy siê w restrukturyzacjê zad³u¿enia „Hydrosteru”, zredukowaliœmy
d³ug gminy wobec „Pewiku”, powsta³y w 2000r w momencie przekszta³cenia „komunalki” w spó³kê ZGM.Uzyskaliœmy tytu³y wykonalnoœci na zaleg³oœci „Œwitu” wobec
gminy (staj¹c siê pe³noprawnym wierzycielem), co mo¿e
u³atwiæ poszukiwanie nowego inwestora. Wszczêliœmy procedury zwi¹zane z du¿ym, miêdzygminnym projektem przebudowy dróg wojewódzkich 522 i 523; w tej sprawie przypad³a mi rola pilota¿owa. Niedawno „objeŸdzi³em” zainteresowane gminy i powiaty w celu podpisania listów intencyjnych, warunkuj¹cych rozpoczêcie starañ o ujêcie inwestycji w planach. Kontynuujemy rozmowy z prezesem Pomorskiej Strefy Ekonomicznej o w³¹czenie prabuckich obszarów do strefy. Walczyliœmy o uznanie naszych terenów za
dotkniêtych klêsk¹ suszy, dziêki czemu rolnicy mog¹ ubiegaæ siê o 3 mln z³. tanich kredytów. Cieszy mnie fakt, ¿e
gmina mimo powa¿nych wydatków ma p³ynnoœæ finansow¹,
a zad³u¿enie jest bardzo bezpieczne i wynosi tylko 20% rocznego bud¿etu (przypomnê, ¿e ustawowo dopuszcza siê zad³u¿enie do 60%).
M.S.: Wieœæ gminna niesie, ¿e naprzeciw MGOK ma powstaæ nowy „market”. Ponoæ sprzeda¿ tej dzia³ki spowodowa³a sporo zamieszania..?
B.P.: Nie ma tu ¿adnej tajemnicy. Z wnioskiem o wycenê i
kupno gruntu wyst¹pi³ Zak³ad Opieki Zdrowotnej i na tej
podstawie wszczêto procedurê wyceny i sprzeda¿y dzia³ki
w drodze przetargowej. Wnioskodawca straci³ zainteresowanie dzia³k¹ w chwili, gdy postanowiliœmy zachowaæ prawo do tej czêœci dzia³ki, gdzie przebiega linia ciep³ownicza.
Przetarg by³ ustny, nieograniczony, odpowiednio wczeœniej
nag³oœniony i przeprowadzony zosta³ przez komisjê przetargow¹, z³o¿on¹ z radnych Rady Miejskiej. Jedynym warunkiem by³a nieuci¹¿liwoœæ przysz³ej dzia³alnoœci dla mieszkañców i œrodowiska. Jeden z oferentów, który zgodnie z
procedur¹ wp³aci³ wadium, przebi³ cenê wywo³awcz¹ i dzia³kê kupi³. Okaza³o siê, ¿e by³a to firma POLO - Market.
M.S.: Zadania na najbli¿sz¹ przysz³oœæ?
B.P.: W tym roku ruszamy z kanalizacj¹ na osiedlu Chodkiewicza, prace bêd¹ kontynuowane w roku przysz³ym, to
du¿a inwestycja. W przysz³ym roku równie¿ rozpoczniemy
budowê wodoci¹gu Julianowo II. Po wielu latach o¿ywimy
budownictwo wielorodzinne i s¹dzê, ¿e rozpocznie siê budowa bloku TBS. Czeka nas te¿ modernizacja ul. Rypiñskiej, prace remontowe w centrum, przy fontannie oraz remonty dróg gruntowych.
M.S.: A g³oœna ostatnio sprawa Centrum Turystyki nad jez.
Dzierzgoñ?
B.P: Mamy œwietny projekt, który zosta³ bardzo wysoko
oceniony w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzêdu
Marsza³kowskiego. Uzyska³ te¿ 45 pkt na 52 mo¿liwe w
opinii Panelu Ekspertów. Teraz trafi do Komitetu Steruj¹ce(dokoñczenie na nastêpnej stronie)
go.
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Niestety, sami nie jesteœmy w stanie zrealizowaæ tej inwestycji, st¹d nasz zabiegi i lobbing o œrodki unijne. Od
powodzenia tej inwestycji zale¿y rozwój dalszej infrastruktury turystycznej (pola namiotowe, ma³a gastronomia, parkingi, gospodarstwa agroturystyczne, wypo¿yczalnie sprzêtu itp.).
M.S.: Myœlê, ¿e gdyby trzeba by³o omówiæ te dokonania i zadania na przysz³oœæ bardziej szczegó³owo,
powsta³aby spora broszura. Skoro „po ³ebkach”, to
niech tak bêdzie do koñca. Proszê o krótk¹ samoocenê dotychczasowego przebiegu kadencji burmistrza.
B.P.: Przede wszystkim staram siê realizowaæ swój program, za którym opowiedzieli siê mieszkañcy w wyborach samorz¹dowych: sala sportowa, kanalizacja, remonty dróg i chodników, rozwój bazy oœwiatowej. Ja pamiêtam, co obieca³em, mam nadziejê, ¿e wyborcy równie¿.
Realizacjê wymienionych zadañ, a tak¿e wielu innych, które
niesie ka¿dy dzieñ, traktuje niezmiennie w kategoriach s³u¿by.
M.S.: Dziêkujê za rozmowê
MS

Zdjêcie lotnicze rejonu planowanej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej - ok. 19 ha (obrysowany czarnym kolorem, przylegaj¹cy do Pal - Polu i linii kolejowej)

Najœwie¿szy materia³ (z 13.10.05) - burmistrz przekazuje prezesowi zarz¹du Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej P. W³odzimierzowi Zió³kowskiemu pe³n¹
dokumentacjê zwi¹zan¹ z propozycj¹ poszerzenia strefy o obszar inwestycyjny w Prabutach.

WSPOMINAMY...

Odszed³ na wieczn¹ s³u¿bê...

O Panu Mieczys³awie Zarembie mo¿na powiedzieæ: to
by³ pierwszy stra¿ak Prabuckiej Rzeczypospolitej. By³,
bowiem w dniu 8 wrzeœnia zakoñczy³ swoje pracowite i
ofiarne ¿ycie a w dwa dni póŸniej w imponuj¹cej asyœcie
wozów bojowych i stra¿ackiej braci odby³ swoj¹ Ostatni¹
Drogê. Pan Mieczys³aw do OSP wst¹pi³ w 1953 roku w
wieku 18 lat. Prezes prabuckiej OSP Miros³aw Stêpka
mówi o Nim: „ wychowa³ ca³e pokolenia stra¿aków, daj¹c
przyk³ad zanga¿owania, odpowiedzialnoœci i sumiennoœci
w pe³nieniu tej spo³ecznej s³u¿by. Zosta³ wyró¿niony najwy¿szymi odznaczeniami stra¿ackimi (m.in. Z³otym Znakiem Zwi¹zku, Z³otym, Srebrnym i Br¹zowym Medalem
Za Zas³ugi Dla Po¿arnictwa) i pañstwowymi (Z³oty Krzy¿
Zas³ugi)”. Stanis³aw Kurstak wspomina: „by³ wzorem ofiarnoœci, nigdy nie odmówi³ udzia³u w akcji. Kiedyœ, gdy pracowa³ w PGKiM, uratowa³ moje mieszkanie i ca³y kompleks mieszkalny przy ul. W. Polskiego przed spaleniem,
organizuj¹c b³yskawiczn¹ akcjê ratownicz¹, zanim przyjecha³a stra¿. Strach pomyœleæ, co by siê dzia³o, gdyby nie
On...”. W ostatnich latach pe³ni³ odpowiedzialn¹ funkcjê
Naczelnika OSP w Mieœcie i Gminie. ¯egnaj Druhu Mieczys³awie.

Pan Mieczys³aw przy organizacji zawodów stra¿ackich.
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Wizyta u praŸród³a - cz.II
Kontynuujemy publikacjê obszernych fragmentów ciekawej pracy historycznej autorstwa P. Joanny
Stêpki, rozpoczêt¹ w poprzednim numerze „GP”. Przypomnê, ¿e w pierwszej czêœci publikacji autorka zapozna³a nas z po³o¿eniem geograficznymPrabut,
przedstawi³a historiê „przed krzy¿ack¹” (Pomezania
i w³oœæ Rezija), zdobycie Pomezanii przez Krzy¿aków
i rozpoczê³a rozdzia³ „Powstanie biskupstwa pomezañskiego”. Z braku miejsca musieliœmy t¹ czêœæ pracy
przerwaæ i niniejszym zamieszczamy dokoñczenie.
Zdajemy sobie sprawê, ¿e publikowany materia³ ma
charakter naukowy i mo¿e znu¿yæ czytelnika, przygotowanego do tekstu - felietonu. Proszê jednak wzi¹æ
pod uwagê fakt, ¿e praca P. Joanny stanowi cenne
Ÿród³o dla uczniów i studentów.
Nasz historyczny w¹tek zatrzyma³ siê na postaci biskupa Alberta, który w 1284r rozpocz¹³ formowanie kapitu³y katedralnej w diecezji pomezañskiej.
A oto, co by³o dalej...
Kapitu³a pomezañska by³a trzeci¹ kapitu³¹ prusk¹,
która zosta³a podporz¹dkowana oraz uzale¿niona od wp³ywu i zarz¹du Zakonu Krzy¿ackiego, który móg³ zawsze
ingerowaæ w wewnêtrzne sprawy kapitu³y pomezañskiej,
poniewa¿ kanonicy i wybierani przez nich biskupi tej diecezji w dalszym ci¹gu pozostawali jego cz³onkami. Kapitu³a katedralna by³a dwukrotnie fundowana przez biskupa
Alberta (6.VIII.1284 r. oraz 25.II.1285 r.) i od pocz¹tku
inkorporowana do Zakonu. Rekrutacja kapitu³ i wybór biskupów spoœród ksiê¿y krzy¿ackich zapewnia³y Zakonowi wp³yw na ich dominia, utrzymuj¹ce formalnie znaczn¹
niezale¿noœæ administracyjn¹ .
9 stycznia 1286 roku biskup Albert przekaza³ kapitule katedralnej trzeci¹ czêœæ swoich dochodów do czasu
wydzielenia nale¿nej kapitule 1/3 diecezji. Kwidzyn sta³
siê siedzib¹ koœcio³a klasztornego i siedzib¹ diecezji. Ostatecznie kapitu³a otrzyma³a wschodni¹ czêœæ posiad³oœci
biskupów pomezañskich .
Ostateczne okreœlenie granic dominium biskupów
pomezañskich nast¹pi³o w dokumencie ugody, zawartej
30 czerwca 1294 roku miêdzy mistrzem krajowym Meinhardtem z Kwerfurtu i biskupem Henrykiem. Granica terytorium biskupiego przebiega³a na pó³nocy od miejscowoœci Tychnowy w kierunku wschodnim do Brokowa i
dalej na pó³nocny – wschód do Jeziora Choino, pozostawiaj¹c w granicach dóbr biskupich wsie Szadowo i Laskowice. Nastêpnie granica przebiega³a przez las „Soweten” i dalej w kierunku pó³nocno – wschodnim, obejmuj¹c
wieœ Gdakowo, a¿ do punktu granicznego „Akotin”, który
znajdowa³ siê gdzieœ miêdzy Rodowem a Miko³ajkami. St¹d
granica kierowa³a siê na po³udniowy – wschód, przechodz¹c przez cypel Jeziora Dzierzgoñ i obejmuj¹c od pó³nocy wieœ Pachutki, gdzie skrêca³a na po³udniowy wschód
do Jeziora Gardzieñ.

Nastêpnie wzd³u¿ biegu rzeki Osy a¿ do miejscowoœci Mêdrzyce, gdzie kierowa³a siê na pó³oc i dalej a¿ do
Wis³y.
Tereny posiad³oœci biskupich w Pomezanii graniczy³y od po³udnia z ziemi¹ che³miñsk¹, od po³udniowego –
wschodu z komturstwem ostródzkim, a od pó³nocnego –
wschodu z komturstwem dzierzgoñskim.
Na pó³nocy przylega³o doñ wójtostwo sztumskie, na
zachodzie granicê stanowi³a Wis³a. Ogó³em obszar ten,
³¹cznie z czêœci¹ kapituln¹, wynosi³ oko³o 1.300 km2. Kapitule pomezañskiej przypad³a wschodnia czêœæ latyfundium
biskupiego (340 km2).
W Pomezanii zaistnia³ wiêc podzia³ na terytorium biskupa i kapitu³y. Linia miêdzy nimi bieg³a od Jeziora Trupiel
(nale¿a³o do kapitu³y), na pó³nocy miêdzy Kisielicami (nale¿a³y do biskupa a wsi¹ Ogrodzieñcem (nale¿a³a do kapitu³y) i dalej w stronê Klim i Jawt Wielkich (nale¿a³y do kapitu³y), dochodz¹c do wschodniego brzegu Jeziora Gra¿ymowskiego i wsi Gra¿ymowo (nale¿a³y do biskupa) i dalej do
Jeziora Burgale, sk¹d bieg³a na pó³nocny – wschód miêdzy
wsiami Obrzynowo (nale¿a³o do biskupa) a £ynowy Wielkie (nale¿a³y do kapitu³y), a st¹d na wschód do komturstwa
dzierzgoñskiego. Do kapitu³y nale¿a³y te¿ wsie ko³o Kwidzyna.
Stolic¹ diecezji pomezañskiej by³ Kwidzyn. Zamek w
Kwidzynie zosta³ rezydencj¹ kapitu³y katedralnej. W czêœci
biskupiej znajdowa³y siê poza tym miasta Prabuty, siedziba
biskupa i jego urzêdników, Biskupiec, Kisielice i Gardeja. W
czêœci kapitulnej Susz, Szymbark. Obszar œredniowiecznej
diecezji pomezañskiej wynosi³ 8.400 km2 .
W diecezjach pruskich pañstwa krzy¿ackiego nale¿y
wymieniæ cztery kapitu³y katedralne: 3 inkorporowane w
XIII wieku do Zakonu, tj. che³miñska, pomezañska i sambijska oraz warmiñska. By³y to instytucje sk³adaj¹ce siê ze
stosunkowo niewielkich grup duchowieñstwa.
Organizacja parafialna, najni¿szy szczebel koœcielnej
administracji diecezjalnej, prze¿ywa³a na prze³omie XIV i
XV wieku swój szczytowy rozwój. B. Kumor podaje, i¿
liczba parafii na pocz¹tku XVI wieku wynosi³a oko³o 225.
M. Biskup zaœ przyj¹³, ¿e na pocz¹tku XVI wieku by³o 267
parafii, w tym 246 wiejskich i 21 miejskich. Natomiast J.
Wiœniewski twierdzi, ¿e przed reformacj¹ istnia³y 272 parafie, które wspiera³y: 27 œwi¹tyñ filialnych, 11 kaplic filialnych, 19 kaplic w zamkach lub dworach zakonnych, 6 kaplic szpitalnych i 1 pogrzebow¹. Diecezja podzielona by³a
na dekanaty. W œredniowieczu by³o ich 16.
Diecezja pomezañska i Zakon Krzy¿acki by³y u szczytu potêgi w czasach, w których ¿y³a b³ogos³awiona Dorota
(1347 – 1394). By³ to okres stabilizacji ¿ycia w biskupstwie.
Biskupstwo posiada³o dobre zaplecze materialne i intelektualne. Na ¿ycie diecezji wp³ywa³a silnie wykszta³cona elita
duchownych, zajmuj¹cych czo³owe stanowiska w biskupcstwie. Kwidzyn by³ oœrodkiem ¿ycia intelektualnego, potem
wraz ze zmian¹ miejsca urzêdowania biskupów zosta³ prze
niesiony do Prabut.
(c.d. na str. 18-19)
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Czasy b³ogos³awionej Doroty koñcz¹ okres œwietnoœci dziejów Zakonu, diecezji i biskupstwa. Zwrócenie
uwagi na sprawy materialne spowodowa³o zaniedbanie
nale¿ytej troski o ¿ycie duchowe, co sta³o siê przyczyn¹
upadku Zakonu i diecezji.
Po pokoju toruñskim w 1466 roku, diecezja pomezañska zosta³a podzielona na dwie czêœci, polsk¹ i krzy¿ack¹, w tym 2/3 diecezji le¿a³o w granicach Prus Zakonnych, a 1/3 w granicach Królestwa. Traktat odnoœnie biskupstwa pomezañskiego postanawia³, ¿e wielki mistrz
Zakonu utrzymuje równie¿ zwierzchnictwo nad nim poprzez zachowanie jego charakteru zakonnego. Zakon by³
zmuszony wyraziæ zgodê, aby rz¹dy w diecezji pomezañskiej przej¹³ w do¿ywocie elekt che³miñski, Wincenty Kie³basa. Ziemie Prus Krzy¿ackich, a w tym Pomezania biskupia bêd¹ z Polsk¹ stanowi³y „jedno i niepodzielne cia³o,
jeden ród, jeden lud w przyjaŸni, przymierzu i jednoœci”.
Traktat okreœli³ tak¿e, jakie miasta wchodz¹ w zakres uposa¿enia biskupa Kie³basy, a mianowicie: Prabuty, Kwidzyn,
Biskupiec, Kisielice, Szymbark, Gardeja i Susz. Natomiast
dekanaty: dzierzgoñski, sztumski, malborski, nowostawski
i ¿u³awski stanowi³y „polsk¹ czêœæ” diecezji pomezañskiej.

Pocz¹tki Prabut
Wybór miejsca na za³o¿enie miasta podyktowany
by³ dogodnymi warunkami terenowymi. Prabuty po³o¿one
by³y na wysoczyŸnie, na przesmyku miêdzy dwoma jeziorami – jeziorem Liwieniec na zachodzie oraz Jeziorem
M³yñskim na wschodzie. Od strony pó³nocnej dojœcie do
miasta utrudnia³a stromizna terenu i kana³ wodny, tzw. m³ynówka, ³¹cz¹ca oba jeziora.
Miasto zosta³o za³o¿one na miejscu pruskiego grodu warownego. Gród by³ budowl¹ drewnian¹, otoczony
wa³em ziemnym. W grodzie urzêdowa³ naczelnik tej ziemi. Gród ten zosta³ zniszczony w trakcie wyprawy margrabiego Henryka z Miœni na ziemiê Resia w 1236 roku .
L. Schwalm podaje, ¿e zniszczenie grodu pruskiego nast¹pi³o ju¿ w roku 1233. Po zdobyciu grodu Krzy¿acy na
jego miejscu zbudowali swój w³asny gród oraz drewniany
zamek (gród i zamek zniszczyli Prusowie ju¿ w 1243 roku).
Wokó³ tego grodu zaczê³o powstawaæ sta³e osadnictwo.
Nie ma pewnej daty lokacji miasta Prabuty. Wymienia siê wiele dat i koncepcji na ten temat. Wed³ug kroniki P. Dusburga, miasto Prabuty za³o¿y³ i zbudowa³ w
1276 roku drugi z kolei biskup pomezañski, Albert [1259 –
1280] „Hoc anno [1276] Albertus, episcopus Pomesaniensis edificavit castrum et opidum Riisenburgk in terra Pruzie”. Drug¹ wiadomoœæ o tym, ale z dat¹ 1277 podaje
Canonicus Sambiensis „A.d. MCCLXXVII Riesenburg
edificatur”.

W zwi¹zku z tym wydaje siê, ¿e czas za³o¿enia miasta (1276 – 1277) ustalony jest z du¿¹ dok³adnoœci¹. Tak¿e inni autorzy uznaj¹ datê 1276/1277 za pocz¹tek budowy miasta i zamku Prabuty, np., L. Schwalm, K. Lohmeyer, C. Henneberger, C. Hartknoch, M. Töppen, M.
Borzyszkowski .
Powy¿sz¹ datacjê za³o¿enia miasta podwa¿a K.J.
Kaufmann, proponuje jako wiarygodniejsz¹ datê póŸniejsz¹,
lata 1286 – 1305. Uzasadniaj¹c wskazuje po pierwsze na
wieloletnie walki z powstañcami pruskimi w latach 1260
– 1283, jakie toczy³y siê na obszarze biskupstwa. By³y
one szczególnie ostre w latach 1276 – 1279 i zdewastowa³y ca³y kraj. W tej sytuacji biskup nie by³ w stanie utrzymaæ i rozbudowaæ zamku i osady , zmuszony by³ opuœciæ
biskupstwo, w latach 1279 – 1285 przebywa³ w Niemczech.
Po drugie, wed³ug tego samego autora, nazwa miasta œwiadczy o póŸniejszym za³o¿eniu miasta. W 1286 roku
jeszcze istnia³a nazwa Resia, a najstarsza wzmianka w
dokumentach o nazwie miasta Riesenburg (Prabuty) pochodzi z 1323 roku, kiedy wzmiankowany jest niejaki Bertoldus Riesenburgk . Przemawia to przeciwko utworzeniu
miasta w 1276 roku, gdy¿ miasto po za³o¿eniu otrzyma³oby równie¿ od razu now¹ nazwê, a nie nosi³oby jeszcze
starej nazwy ziemi, aby potem nagle zmieniæ j¹ na zupe³nie inn¹.
Po trzecie stosunkowo póŸna budowa koœcio³a farnego (1330 r.) równie¿ wskazuje przeciw datacji na lata
1276/1277. Jednak B. Schmid datuje jego budowê po 1310
roku.
Po czwarte wed³ug K.J. Kaufmanna, bardzo wa¿nym faktem œwiadcz¹cym o póŸniejszym za³o¿eniu miasta, jest sprawa z jego so³ectwem. Lokator miasta otrzyma³ prawo do dziedzicznego urzêdu so³eckiego, czyli zosta³ so³tysem. Jednak so³ectwo zosta³o póŸniej wykupione
przez biskupa Rudolfa. Wczeœniej prawo do urzêdu so³eckiego w Prabutach posiada³ brat biskupa Ludeko (Ludwik). Ludeko by³ biskupem w latach 1309 – 1321. Je¿eli
wiêc bratu biskupa powierzono lokacjê, to mia³o to miejsce przed objêciem biskupstwa przez Ludeko, czyli przed
1309 rokiem, a po powrocie biskupa Alberta do Pomezanii, czyli po 1285 roku.
W literaturze istniej¹ jeszcze inne pogl¹dy na temat
daty za³o¿enia miasta. E. Matuszewski uwa¿a, ¿e Prabuty zosta³y lokowane po 1285 roku. Nastêpn¹ przyjmowan¹
dat¹ lokacji jest rok 1288. Najczêœciej jednak podawane
s¹, jako daty nadania praw miejskich, lata miêdzy rokiem
1286 a 1305 oraz lata 1305 - 1321.
Znany dokument lokacyjny Prabut pochodzi z 1330
roku, jest to przywilej pomezñskiego biskupa Rudolfa [1321
– 1331], wystawiony w Kwidzynie dnia 30 maja 1330 roku
„Pro reformatione civitatis nostre Resinburg” . Na mocy
aktu lokacyjnego osada istniej¹ca przy zamku biskupim
podniesiona zosta³a do rangi miasta.
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Wizyta u praŸród³a - cz.II
(dokoñczenie ze str. 17-18)
Wytyczone zosta³y granice posiad³oœci, a mieszkañcy otrzymali przywileje.
Rok 1330, jako datê lokacji, wymieniaj¹ m.in. M.
Antoni , W. Grabski , Z. Mazur , R. Czaja. Oznacza to, ¿e
cytowani powy¿ej badacze maj¹ w¹tpliwoœci w okreœleniu pewnej daty lokacji miasta.
Wed³ug L. Schwalma dziwnym by³oby to, ¿e miasto, które oko³o 1280 roku podniesione zosta³o do godnoœci biskupiej rezydencji, nie otrzyma³oby jeszcze aktu nadania praw miejskich. Bowiem miejscowoœci o du¿o mniejszym znaczeniu ni¿ Prabuty otrzymywa³y dokumenty lokacyjne od razu przy swoim powstaniu.
W moim przekonaniu, bior¹c pod uwagê przedstawione powy¿ej pogl¹dy i sugestie na temat daty powstania miasta s¹dzê, ¿e nie ma tu mowy o drugiej czy wtórnej
lokacji, ale o nadaniu prawa osadzie pod zamkiem. W czasie zaproponowanym przez K.J. Kaufmanna trwa³o so³ectwo dziedziczne. Lokacja nast¹pi³a przez zasadŸcê (lokatora). Prawdopodobnie lokacja ta by³a ma³o udana, lokator nie by³ w stanie do koñca zrealizowaæ powierzonej
mu lokacji, dlatego sprzeda³ so³ectwo biskupowi Rudolfowi [1321 – 1331], który w 1330 wystawi³ akt lokacyjny.
„Reformatio” jednak nie musi oznaczaæ „wznowienia”
prawa wczeœniej nadanego, ale chêæ uzdrowienia, o¿ywienia. Ponadto zamek wybudowano ju¿ w 1277 roku (na
temat budowy zamku te¿ istniej¹ ró¿ne pogl¹dy) przy osadzie, która musia³a posiadaæ rozwiniêt¹ infrastrukturê.
Trudno bowiem by³oby sobie wyobraziæ, aby biskup budowa³ zamek w terenie zupe³nie dziewiczym. Prabuty, jako
osada, gdzie krzewiono chrzeœcijañstwo i gdzie nap³ywali
osadnicy z Niemiec i Polski, znane by³y w momencie budowy zamku. Biskupi dbali o rozwój osad, nadaj¹c im prawa miejskie.
Dlatego w roku 1330 biskup Rudolf wystawi³ dokument lokacyjny, który przyjmuje siê za pierwsze normowane prawo w Prabutach.

Historyczne nazwy miasta
Miasto w swojej historii posiada³o dwie niezale¿ne
nazwy – niemieck¹ Riesenburg, wywodz¹c¹ siê od pruskiego Resia i ponowion¹ od choronimu Rezija oraz polsk¹
Prabuty, wywodz¹c¹ siê od Prabuth, Prabutis.
Prabuty jako miasto – civitas Resinburg wystêpuje
po raz pierwszy pod dat¹ 1330. W latach nastêpnych
ulega zmianie zapis drugiego cz³onu nazwy. W 1340 roku
wystêpuje nazwa Risenburgk oraz oko³o 30 podobnych
zapisów. W 1347 roku Resimborg, w 1378 roku Resinburg, w 1454 roku Resenburgk oraz oko³o 100 innych zapisów z czasów krzy¿ackich. W akcie pokoju toruñskiego
z 1466 roku znajdujemy zapis Prabuth alias Resenburg.

Kolejne wersje tej nazwy to: w 1513 roku – Risenburg,
od 1661 roku pojawia siê nazwa Riesenburg oraz oko³o 70
podobnych zapisów a¿ do pierwszego rozbioru Polski.
Nazwa miasta wystêpowa³a te¿ w ró¿nych formach
na pieczêciach. Brzmia³a ona Risinburg, Risenburgk (1323
r.,), Resinburg (1342 r.,), w XIV wieku Reßenburg, Resenburg, od XVI wieku powszechnie stosowano nazwê
Riesenburg.
Wszystkie wy¿ej wymienione nazwy odnosi³y siê
do stolicy w³oœci starego terytorium pruskiego i nawi¹zywa³y do nazwy tego terytorium. Niemcy do substytutu
fonetycznego tej nazwy pruskiej Resia, odmienianego
wed³ug s³abej deklinacji, dodali cz³on – burg, motywowany tym, ¿e faktycznie by³ tu gród, nastêpnie osada, a póŸniej miasto. Pierwszy cz³on zadideowano do przymiotnika
ries „olbrzymi” i w ten sposób w jêzyku niemieckim nazwa otrzyma³a wtórn¹ motywacjê „gród olbrzyma” lub
„olbrzymi gród”.
W³aœciwsza jest interpretacja, i¿ niemiecka nazwa
miasta nawi¹zywa³a jednak pierwotnie do starej pruskiej
nazwy Resia, a postaæ z pieczêci miasta awansowano do
roli olbrzyma dla uzasadnienia nowej interpretacji przeinaczonej nazwy Riesenburg.
Polska nazwa miasta – Prabutha pochodzi od staropruskiej nazwy osobowej Preybuth. Po raz pierwszy
odnotowana zosta³a pod dat¹ 1454. Jak ju¿ pisa³am wczeœniej w akcie pokoju toruñskiego z 1466 roku wystêpuje
Prabuth alias Resenburg. Kolejne wersje tej nazwy to
Pranbuthy (1519 r.), Prabuti alias Rizemberg (1521 r.), z
Praubuthami (1565 r. i 1615 r.).
Przez pewien czas przyjmowano pseudonaukowe
wyjaœnienie nazwy Prabuty jako Pra – Buda, prasiedziba.
Natomiast L. Schwalm twierdzi, ¿e polska nazwa Prabut
brzmia³a w œredniowieczu Zabrzesno.
W brzmieniu Prabuty nazwa ta pojawi³a siê dopiero
po raz pierwszy w 1649 roku. W gwarze nazwa ta wystêpowa³a jako Prabuti, do Prabut, f Prabutax, prabucki. Prymarne znaczenie tej nazwy interpretowane jest jako prabutskas „wieczny” lub jako pra – butis „sta³e miejsce pobytu”.
Joanna Stêpka

Z naszego archiwum - rzadkie ujêcie zachodniej strony
miasta z koœció³kiem „polskim” - pocz¹tek XXw.
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Œladem naszego konkursu...
W ostatnim numerze rozpoczêliœmy publikacjê
prac nades³anych w ramach konkursu na legendê lub
opowieœæ, dotycz¹c¹ historii naszego miasta. A oto
nastêpne, oryginalne prace. Na pocz¹tek opowiastka
naszego dy¿urnego historyka, Piotra Pilewskiego.
Wierzyæ, nie wierzyæ? - poczytaæ warto...

Tajemnica herbu Prabut
Herbem Prabut jak wszystkim wiadomo jest olbrzym z maczug¹ w d³oni na tle bramy z trzema wie¿ami.
Herb ten powsta³ wed³ug Ÿróde³ historycznych w XV
wieku. Przedtem na tle bramy znajdowa³ siê rycerz krzy¿acki z mieczem w d³oni. Zazwyczaj wyjaœnia siê ¿e obecny herb pochodzi od niemieckiej nazwy miasta Riesenburg co oznacza dos³ownie- gród olbrzyma. Zaœ przedstawiona postaæ to pruski wojownik który stawia³ Krzy¿akom w trakcie podbijania tych terenów w XIII wieku tak
zaciêty opór, ¿e na pami¹tkê jego mêstwa umieœcili go w
herbie miasta.
Jest jeszcze inne wyjaœnienie obecnego herbu miasta mniej znane dlatego, ¿e dla niemieckiej ludnoœci, która
stanowi³a wiêkszoœæ w mieœcie a¿ do wyzwolenia tych
terenów w 1945 r przez Armiê Czerwon¹ by³o ono k³opotliwe.
Historia ta dzia³a siê w burzliwym wieku XV, który
by³ czasem wielkich wojen na tych terenach miêdzy Polsk¹
a Zakonem Krzy¿ackim, do którego te ziemie nale¿a³y.
Ju¿ w czasie Wielkiej Wojny z Zakonem w latach 1409 –
1411 nie bez powodu zwanej te¿ g³odow¹, miasto Prabuty
le¿¹ce blisko stolicy krzy¿ackiej Malborka wpada³o kilkakrotnie w rêce Polaków i ponios³o znaczne zniszczenia.
W roku 1454 w obliczu nowej wojny po latach zwanej
trzynastoletni¹ rajcy Prabut opowiedzieli siê po stronie
Polski, by zapewniæ miastu pokój i ochroniæ przed zniszczeniami. Za ten czyn zostaj¹ wypêdzeni z miasta przez
biskupa Caspara Linke, który sprawowa³ w³adze koœcieln¹
w mieœcie i by³ lojalny wobec Krzy¿aków. Na jego proœbê miasto i zamek obsadza silna za³oga krzy¿acka, która
nawet odznaczy³a siê w walkach przeciwko wojskom polskim. Tu¿ po zakoñczeniu wojny i podpisaniu pokoju w
Toruniu w 1466 roku Wielki Mistrz Zakonu Krzy¿ackiego
zmienia herb miasta na pami¹tkê zdrady, jakiej dopuœcili
siê mieszczanie. Usuwa z niego postaæ rycerza zakonnego, symbol za³o¿enia i ochrony grodu przez Krzy¿aków,
zastêpuj¹c j¹ postaci¹ pó³nagiego dzikusa, który w œredniowieczu symbolizowa³ g³upotê i pochopne dzia³anie. Pamiêta³ jednak komtur o postawie prabuckiego biskupa choæ
i jego ukara³. Dlatego dzikus trzyma w prawym rêku maczugê która by³a broni¹ biskupów, bior¹cych udzia³ w bitwie, którym nie wolno by³o przelewaæ krwi ale symbolizowa³a w œredniowieczu te¿ zdradê, a w rêku pó³nagiego
dzikusa g³upotê. Pierwotnie postaæ by³a ukazana bokiem
jakby siê skrada³a co mia³o œwiadczyæ o jej niecnych zamiarach.

Jednak sprytna ludnoœæ Prabut dzikusa na olbrzyma
zmieni³a dopasowuj¹c go do nazwy miasta i w ten sposób
od kary siê wymiga³a i wstyd ukry³a.
Piotr Pilewski

Legenda o herbie miasta Prabuty
Dawno, dawno temu, w œredniowiecznej Polsce by³a
ma³a osada zwana Prabuty. Dooko³a tej osady rós³ las, w
którym mieszka³ olbrzym Hektor. Posiada³ on ogromn¹
maczugê, któr¹ pustoszy³ okoliczne wsie. Napada³ te¿ na
ludzi, przeje¿d¿aj¹cych przez okoliczne lasy.
Mieszkañcy Prabut bardzo bali siê Hektora, wysy³ali wielu dzielnych rycerzy, by go zg³adzili, jednak nikomu
sie to nie uda³o.
Pewnego razu Hektor, id¹c do pobliskiej osady przewróci³ siê, a ¿e by³ olbrzymi, podczas upadku obsunê³a siê
na niego sterta ziemi i kamieni. Mimo, ogromnej si³y nie
móg³ wydostaæ siê spod tak du¿ej iloœci kamieni. Przestraszony olbrzym zacz¹³ g³oœno krzyczeæ. Krzyk ten us³yszeli mieszkañcy Prabut i natychmiast zbiegli siê, by zobaczyæ, co siê sta³o. Olbrzym przesta³ krzyczeæ i zacz¹³ prosiæ o pomoc. Doroœli, licz¹c na to, ¿e bêd¹ mieæ wreszcie
spokój odmówili pomocy. Jednak jedna z dziewczynek,
Zosia podbieg³o do niego i zaczê³a odrzucaæ kamienie. W
œlad z ni¹ posz³y inne dzieci, mówi¹c doros³ym, ¿e olbrzym
siê zmieni, bêdzie ju¿ dobry. Po d³u¿szych debatach doroœli odkopali Hektora. Gdy Hektor móg³ ju¿ wstaæ, podziêkowa³ dzieciom a doros³ych przeprosi³ za wszystko. Ludzie byli zdziwieni t¹ odmian¹, ale z czasem zaprzyjaŸnili
siê z nim. Hektor od tej pory ludziom pomaga³, czêsto bawi³
siê z ich dzieæmi.
Jednak pewnej nocy, gdy wszyscy spali, na osadê
najecha³a banda groŸnych rabusiów. Zaczêli paliæ i pl¹drowaæ domy. Mieszkañcy bardzo siê przerazili, gdy¿ nie
mogli odeprzeæ napastników. W czasie walki Zosia pobieg³a do lasu po Hektora. Olbrzym przybieg³ i za pomoc¹
swojej maczugi przepêdzi³ z³odziei.
Nastêpnego dnia pomóg³ ludziom odbudowaæ osadê, za co mieszkañcy byli mu bardzo wdziêczni. Hektor
jeszcze wiele razy pomaga³ mieszkañcom Prabut, za co
jego postaæ zosta³a uwieczniona w herbie miasta. Herb
ten do dziœ widnieje na Bramie Kwidzyñskiej i przedstawia olbrzyma z maczug¹.
Marzena Lenartowicz kl. II g
T¹ bajkê mo¿na dzieciom poczytaæ na dobranoc, mamy nadziejê, ¿e przyœni im siê ta lepsza wersja
olbrzyma Hektora, pod warunkiem, ¿e s¹ grzeczne. A
Wy, doroœli te¿ b¹dŸcie grzeczni, bo Wam siê przyœni
z³y Hektor albo jaki inny libera³. A swoj¹ drog¹ ówczeœni mieszkañcy Prabut powinni byli siê wstydziæ,
za tyle zas³ug dla miasta nie kupiæ si³aczowi choæby
dresu, by nie musia³ œwieciæ golizn¹ na herbie? Nawet
jego potomkowie w pierwszej linii, prabuccy strongmeni maj¹ przynajmniej jakieœ podkoszulki...
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Trochu kultury...
Lato obfitowa³o w rozmaite wydarzenia i Wasz
uni¿ony s³uga redaktor nie mia³ czasu na regularn¹ produkcjê gazety. Nie bêdzie zatem reporta¿u z Dni Prabut,
bo przecie ju¿ jesieñ w polu i w lesie. Nie bêdzie relacji z
rodowskiego pleneru... W dobie coraz powszechniejszego dostêpu do internetu odsy³am czytelników do serwisu
elektronicznego Prabut - www.prabuty.pl. Tam znajdziecie nie tylko najnowsze wydarzenia, ale równie¿ obszerne
archiwum z minionych miesiêcy, okraszone zdjêciami. A
my przelecimy siê przez wydarzenia mininego lata w fotograficznym skrócie...

„Prabuckie Lato” odby³o siê tym razem w mieœcie. Obszar Rynku okaza³ siê byæ dobrym miejscem na organizacjê tego typu kameralnych festynów. Myœlê, ¿e w przysz³ym roku równie¿ kilkakrotnie tam zagoœcimy. Na zdjêciu powy¿ej - mali i starsi uczestnicy biegu ulicznego, w
którym zwyciê¿y³ Sebastian Czaja.

Pokazy strongmanów cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem, tym bardziej, ¿e uczestniczyli w nich czo³owi zawodnicy krajowego i œwiatowego formatu. Na zdjêciu
Jarek Dymek (ju¿ wiemy, ¿e zdoby³ IV miejsce na Mistrzostwach Œwiata w Chinach - po powa¿nej kontuzji) i
S³awomir Toczek przygotowuj¹ mamê prabuckich olbrzymów, p. Wandê Dymek do konkurencji „waga p³aczu przodem”. Pani Wanda, jak na mamê takich goœci przysta³o,
wygra³a t¹ konkurencjê.

Dwudniowa wycieczka rowerowa do Jerzwa³du, zorganizowana przez MGOK we wspó³pracy z tamtejszym
Parkiem Krajobrazowym by³a fajn¹ przygod¹ i wakacyjn¹
lekcj¹ przyrody.

Plener malarski w Rodowie zakoñczy³ siê festynem rekreacyjno - kulturalnym. Na zdjêciu ekipa Rodowa w
zwyciêskim pojedynku w przeci¹ganiu liny. W ca³ym sezonie ekipa MGOK 15 razy pakowa³a scenê i jecha³a w
teren (nie licz¹c Dni Prabut). Na nasze „tourne” po mieœcie i gminie ledwie starczy³o weekendów. Niestety, nie
mo¿na przemilczeæ faktu, ¿e nie wszêdzie oby³o siê bez
drobnych potyczek i wiêkszej zadymy. Ludzie, trochu kultury na przysz³oœæ...

Festyn w „koszarach”, ju¿ wiemy, ¿e wejdzie do sta³ego
kalendarza naszych imprez. Ten czarny punkt na niebie to
nie jest UFO. A co to jest?
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Z mojej redakcyjnej mikrofalówki - ci¹gle aktualne, nieCo tam, panie prezesie, w Pogoni?
stety...
Zalatany ten prezes Pogoni, podobnie, jak my, ale
W naszym stawie
uda³o siê go chwyciæ na chwilê rozmowy. Grzegorz Kasprzak z optymizmem patrzy na przebieg rywalizacji w V
Gdy na wiosnê œwiat zapachnia³ odrobinê
lidze pi³karskiej seniorów:
- Nie jest Ÿle, lokujemy siê w po³owie tabeli. Ciekawostk¹ i o¿y³y wody po zimowym œnie,
jest, ¿e dot¹d jesteœmy niepokonani na w³anym terenie. pomyœla³em, jak to dobrze byæ rekinem,
Po wysoko wygranym meczu z wiceliderem Wietcisi¹ a natomiast pospolit¹ p³otk¹ – Ÿle.
Skarszewy (7:1)!, s¹dzi³em, ¿e nast¹pi³ prze³om i dru¿yna
otrz¹snê³a siê ze strzeleckiej niemocy. W trzech poprzed- Gdzieœ czyta³em (gdzie, ju¿ teraz nie pamiêtam),
nich spotkaniach dwukrotnie zremisowaliœmy (1:1 z Wis³¹ ¿e rekiny lubi¹ czyste g³êbie wód,
Korzeniewo i 0:0 z Gromem Kleszczewo) i przegraliœmy w naszym stawie im jest woda bardziej mêtna,
na wyjeŸdzie 0:1 z Delt¹ Mi³oradz. Liga okrêgowa rz¹dzi to tam w³aœnie tych rekinów mamy wbród.
siê jednak swoimi prawami i nasze apetyty bramkowe
poskromi³o Powiœle Stary Targ, z którym zremisowaliœmy Kiedy karmê ktoœ podrzuca, to w naturze
jest normalne, ¿e zanêta spada w dó³,
u siebie 2:2.
u nas wszystko rozszarpuj¹ ju¿ na górze,
M.S.: A jak z kadr¹, prezesie?
- Mamy w miarê ustabilizowany sk³ad. Zespó³ tworz¹ a dla ma³ych p³otek pozostaje mu³.
m³odzi pi³karze na bazie doœwiadczonych zawodników. Z
zespo³u juniorów przesz³o do nas 6 zawodników, wróci³ Siedzi taka cicho i nie kusi losu,
wypo¿yczony do Pomezanii Malbork £ukasz Duszyñski i nie wychyla siê nad poziom swego dna,
bramkarz Tomek Go³êbiewski z Rod³a. Pozyskaliœmy uta- jak wiadomo, zwyk³a ryba nie ma g³osu,
lentowanego pomocnika Krzysztofa RzeŸnikiewicza, któ- ale rekin, co innego, rekin ma.
ry gra³ w Motorze Lubawa a teraz pracuje w Prabutach,
wiêc zasili³ nasz zespó³. Zdolny Micha³ Sprz¹czka znajdu- Wypasione to, pazerne, silne w gêbie,
je siê w krêgu zainteresowañ trenera kadry juniorów Mi- nie ma mocnych na rekina, on to wie,
cha³a Globisza, bra³ ju¿ udzia³ w konsultacjach. Z Korze- penetruje w naszym stawie ka¿d¹ g³êbiê,
ma³e p³otki umêczone tkwi¹ przy dnie...
niewa do³¹czy³ do naszej kadry Artur Pesta.
M.S.: Czyli powinno byæ dobrze?
- Trzeba trochê czasu, by pi³karska m³odzie¿ zgra³a siê z Nieraz ciasno rekinowi w tym akwenie,
doœwiadczonymi zawodnikami, a bêd¹ wyniki. Atmosfera kiedy ktoœ mu przy ogonie robi ciut,
pracy w klubie jest dobra, nie mamy powa¿niejszych pro- wówczas rekin sobie zmienia otoczenie
blemów bud¿etowych. Próbujemy sprzedawaæ miejsca i odp³ywa gdzieœ do spokojniejszych wód.
reklamowe na stadionie miejskim i w ten sposób wspomagaæ bud¿et klubu. Przy okazji pragnê zachêciæ poten- I, co dziwne, choæ na ujœciu stoj¹ sieci,
cjalnych reklamodawców do tej formy promocji swojej to (nie mogê tego poj¹æ ani w z¹b),
dzia³alnoœci. Przecie¿ oprócz czysto markietingowych ce- ma³a p³otka przez te oczka nie przeleci
a rekiny sobie p³yn¹, tam, gdzie chc¹.
lów wspiera siê nasz prabucki sport.
MS

Podziêkowanie
W imieniu mieszkañców budynku przy ul.
Kraszewskiego 22 pragnê wyraziæ s³owa
podziêkowania prezesowi Zarz¹du Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej S. z o.o.
Panu Edmundowi Krawczykowi i Pani administrator Bo¿enie Kwolik za szybkie
i sprawne podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu
poprawê stanu technicznego budynku
i bezpieczeñstwa mieszkañców.
Hanna Berg

Kiedy rekin przez omy³kê w matniê wpadnie,
straci ogon, zêby, to zobaczy staw,
jaka czujna rybia w³adza i jak ³adnie
funkcjonuje w naszym stawie system praw.
Ma³e p³otki myœl¹ sobie: „ot, cholera,
trochê wody spuœciæ w stawie mo¿e by
i rekina po rekinie by wyzbieraæ
i nareszcie te rekinie urwaæ ³by"
Mo¿e kiedyœ na przepustach i na jazie
ktoœ wypuœci wodê poœród p³ocich braw?
Po¿yjemy, zobaczymy, lecz na razie
ci¹gle pe³en jest rekinów ten nasz staw...
Marek Szulc
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Prezydent i premier...
Podczas wizyty w Anglii prezydent pewnego œrodkowo-europejskiego pañstwa zosta³ zaproszony na herbatê do królowej. Królowa powiedzia³a, i¿ otacza siê inteligentnymi ludŸmi.
– Po czym ich rozpoznaæ? – spyta³ goœæ.
– Zadajê im odpowiednie pytania – odpowiedzia³a królowa. Po czym wziê³a s³uchawkê i zadzwoni³a do Tony’ego
Blaira:
– Proszê opowiedzieæ na nastêpuj¹ce pytanie: pañska
matka ma dziecko i pañski ojciec ma dziecko, ale nie jest
ono pañskim bratem ani siostr¹ – kto to jest?
– To ja nim jestem.
– Czy teraz ju¿ pan rozumie, panie prezydencie? – zwraca siê do goœcia.
Po powrocie do stolicy prezydent zdecydowa³ poddaæ testowi premiera. Wzywa go do Pa³acu Prezydenckiego i
pyta:
– Pos³uchaj, twoja matka ma dziecko i twój ojciec ma
dziecko, ale nie jest ono twoim bratem ani siostr¹ – kto to
jest?
Premier chrz¹ka, kaszle i w koñcu, w akcie desperacji,
dzwoni do Rokity i przedstawia mu problem:
– Niech pan pos³ucha, jak to mo¿e byæ: pañska matka ma
dziecko i pañski ojciec ma dziecko, ale nie jest ono pañskim bratem ani siostr¹ – kto to jest?
Rokita odpowiada bez zastanowienia:
– To ja, oczywiœcie.
Premier odk³ada s³uchawkê i krzyczy:
– Mam, mam! Wiem kto to jest! To Rokita.
Na co prezydent, robi¹c zdegustowan¹ minê:
– •le idioto! To Tony Blair!

Ta nienawiœæ...
Leci w samolocie w jednym rzêdzie: 2 Arabów (od
okna) i ¯yd (od przejœcia). ¯yd, w jarmu³ce, z przepisowymi pejsami - wyluzowany kompletnie - rozpi¹³ ko³nierzyk, zdj¹³ buty. Arabowie patrz¹ na niego nienawistnie.
Po godzinie lotu jeden z nich wstaje i mówi:
- Idê po Colê.
¯yd na to:
- Ale¿ nie, ja pójdê, po co siê przeciskaæ.
I poszed³. W tym czasie Arab naplu³ mu do buta. ¯yd
wraca, daje Colê Arabowi. Po kolejnej godzinie drugi Arab
mówi:
- Idê po Colê.
¯yd jak poprzednio:
- Ja pójdê.
I poszed³. Drugi Arab naplu³ mu do drugiego buta. ¯yd
wraca, daje Colê Arabowi. Po godzinie samolot l¹duje,
¯yd zbiera siê, zapina ko³nierzyk, za³o¿y³ jednego buta,
skrzywi³ siê i mówi:
- Znowu ta straszna nienawiœæ miêdzy naszymi narodami,
to plucie do butów, to sikanie do Coli...

ROZMAITOŒCI...

Z bryd¿em na Ty

Prabucka dru¿yna PSB „Wilkus”, wspierana przez MGOK,
w sk³adzie: Rajmund Wilke - kapitan, Waldemar Jankowski, Dariusz Preis, Waldemar Pu³ka, Krzysztof
Ryga³a, Allan Sza³abski, Piotr Wysocki i Andrzej Zosiak wywalczy³a w mininym sezonie awans do III ligi krajowej! Przy MGOK dzia³a szkó³ka bryd¿owa, zajêcia (bezp³atne) odbywaj¹ siê w œrody o godz. 17. Jeœli chcesz pójœæ
w œlady naszych mistrzów, zapraszamy !
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To wcale nie ¿art...
Je¿eli da³oby siê zmniejszyæ Ziemiê do rozmiarów
wioski, któr¹ zamieszkuje dok³adnie stu mieszkañców, zachowuj¹c proporcje wszystkich ras, mieszka³oby tam mniej
wiêcej:
- 57 Azjatów
21 Europejczyków
14 osób z zachodniej pó³kuli (po³udniowej i pó³nocnej)
8 Afrykañczyków
- 52 kobiety, 48 mê¿czyzn
- 70 nie-bia³ych, 30 bia³ych
- 70 niechrzeœcijan, 30 chrzeœcijan
- 89 heteroseksualistów, 11 homoseksualistów
- 6 osób posiada³oby 59% bogactw ca³ego œwiata i ca³a
szóstka by³aby ze Stanów Zjednoczonych
- 80 osób ¿y³oby poni¿ej standardu
- 70 osób nie umia³oby czytaæ
- 50 osób cierpia³oby z powodu niedo¿ywienia
- 1 osoba by³aby bliska œmierci
- 1 osoba by³aby bliska narodzin
- 1 (tak, tylko jedna !) mia³aby wy¿sze wykszta³cenie
- 1 osoba posiada³aby komputer
Kiedy spojrzy siê na œwiat z takiej perspektywy,
potrzeba akceptacji, zrozumienia i edukacji staje siê bardzo wyraŸna.
Godne uwagi jest równie¿, co nastêpuje...
- Je¿eli dzisiaj rano wsta³eœ z ³ó¿ka raczej zdrowy ni¿
chory, to masz wiêksze szczêœcie ni¿ milion ludzi, którzy
nie prze¿yj¹ tego tygodnia.
- Je¿eli nigdy nie doœwiadczy³eœ niebezpieczeñstw wojny,
samotnoœci, wiêzienia, tortur ani g³odu, jesteœ w lepszym
po³o¿eniu, ni¿ 500 milionów ludzi na œwiecie.
- Je¿eli mo¿esz chodziæ do koœcio³a bez strachu, nie obawiaj¹c siê aresztowania, tortur lub œmierci, jesteœ szczêœliwszy ni¿ miliard ludzi na tym œwiecie.
- Je¿eli masz dach nad g³ow¹, ubranie na grzbiecie, jedzenie w lodowce i masz gdzie spaæ, jesteœ bogatszy ni¿
75% ludzi.
- Je¿eli masz pieni¹dze w banku i trochê drobnych w portfelu, jesteœ wœród 8% œwiatowych szczêœciarzy.
- Je¿eli twoi rodzice ¿yj¹ i ci¹gle s¹ ma³¿eñstwem.... jesteœ wyj¹tkow¹ rzadkoœci¹.
- Je¿eli mo¿esz przeczytaæ t¹ wiadomoœæ, otrzyma³eœ podwójne b³ogos³awieñstwo - ktoœ o tobie myœli, a co wiêcej, jesteœ szczêœliwszy ni¿ dwa miliardy ludzi, które w
ogóle nie umiej¹ czytaæ.
A oto wnioski:
- Pracuj, jakbyœ nie potrzebowa³ pieniêdzy.
- Kochaj, jakby nikt ciê nigdy nie zrani³.
- IdŸ na piwo ze swoj¹ paczk¹ zawsze kiedy masz ochotê.
- Tañcz, jakby nikt nie patrzy³.
- ¯yj, jakby to by³o niebo na Ziemi.
wg internetu - M. Szulc

Z raportów i zeznañ

Podoba³o siê? To jeszcze coœ...
„Na tylnym siedzeniu samochodu siedzia³ nieznany mê¿czyzna. Mia³ spodnie opuszczone do kolan i juwenalia na
wierzchu”.
„Wed³ug mojej s³u¿bowej obserwacji nie by³ pijany, tylko
napity.”
„Do domu sprowadza element, z którym wyprawia gieorgie”
„Dziecko w/wym. jest orientalne, poniewa¿ jest dzieckiem
prostytutki i Araba”.
„...lubi³ wypiæ, ale ¿eby chodzi³ i pi³ to nie, tylko przy okazji”
„W czasie, gdy tu jeszcze mieszka³a, le¿a³a pijana na podwórku z obywatelem K. nie¿yj¹cym ju¿ od dwóch lat”.
„Mê¿czyzna ten w³o¿y³ rêkê pod ko³drê i próbowa³ poca³owaæ pokrzywdzon¹”.
„Widzia³em, jak le¿a³a na pod³odze nago, tj. bez odzie¿y”.
„W/wym. stwierdzi³a, ¿e zosta³a pobita przez 3 nieznanych mê¿czyzn, z których jeden nazywa siê Gólka Andrzej”.
„W czasie jazdy patrolowej zauwa¿y³em dwóch mê¿czyzn
bij¹cych siê na jezdni i trzeciego le¿¹cego obok. Ta sprawa wyda³a siê mi wiêc podejrzana”
„Protokó³ oglêdzin kurnika: jedna kura bia³a - ³eb urwany,
nie ¿yje; druga kura pstra - ³eb urwany, nie ¿yje; trzecia
kura chodzi - sprawna”.
„Oskar¿ony do wybitej szyby sklepowej podszed³ wy³¹cznie z w³asnej ciekawoœci, ubranie z wystawy zabra³ bezwiednie, gdy¿ siê zdenerwowa³. Ucieczka oskar¿onego
na widok policji wynik³a st¹d, ¿e bêd¹c w przesz³oœci czterokrotnie karany ba³ siê bezpodstawnego pos¹dzenia o
dokonanie w³amania. Z tych wzglêdów dzia³anie oskar¿onego nie nosi cech przestêpstwa, a jest jedynie nader dla
niego nieprzyjemnym zbiegiem okolicznoœci”.
„Ja to jakbym i chcia³ biæ ¿onê to nie mia³em kiedy. Ona
ci¹gle w rozjazdach, uprawia³a turystykê europejsk¹ W³ochy, Turcja, skóry, sukienki”.
„Razem ze mn¹ dowódca warty prowadzi³ obserwacjê z
ukrycia. Do przejœcia na posterunku nr 2 ob. S.B. zbli¿a³a
siê w podejrzanym rozkroku. Po zatrzymaniu w czasie
transportu na wartowniê g³ówn¹ ob. S.B. dobrowolnie
wyjê³a ukryt¹ w reformach pompê paliwow¹”.
„...a co do szczêki, to jak zaczê³a siê wydzieraæ, a buziê
ma od ucha do ucha, to szczêka jej wypad³a i sama pêk³a”.
„Alkohol nadu¿ywa³ umiarkowanie. Nie stwierdza siê, aby
wa³êsa³ siê w stanie nietrzeŸwym.”
„Przyby³em do œmietnika, aby sprz¹tn¹æ zanieczystoœci.”
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