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Bezp³atny biuletyn informacyjny
„Przejrzysta Polska”

Nowa jakoœæ w ¿yciu publicznym

Spoœród samorz¹dów powiatu kwidzyñskiego certyfikat „Przejrzysta Polska”
otrzyma³o Starostwo Powiatowe w Kwidzynie oraz Urz¹d Miasta i Gminy
Prabuty. Burmistrz Prabut Bogdan Paw³owski, wicestarosta kwidzyñski Andrzej Fortuna i sekretarz UMiG Prabuty Jêdrzej Krasiñski podczas uroczystoœci wrêczenia certyfikatów. (wiêcej: obok i na str.2)
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marzec 2006
W ubieg³ym roku samorz¹d
Prabut zg³osi³ akces do programu
„Przejrzysta Polska”, zainicjowanego
przez „Gazetê Wyborcz¹” przy wsparciu Fundacji Agora, Polsko- Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, Programu
Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Œwiatowego. Organizatorzy akcji napisali:
„Chcemy, by promowanie uczciwoœci i skutecznoœci w samorz¹dach
przyczyni³o siê do poprawy jakoœci
¿ycia publicznego oraz do pobudzania
aktywnoœci obywatelskiej. Adresatem
akcji s¹ samorz¹dy terytorialne, które
przy wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi i mieszkañcami chc¹
udoskonalaæ praktykê sprawowania
w³adzy i administrowania, d¹¿¹c do
wyeliminowania korupcji i innych form
patologii.”
Wprawdzie ostatnie s³owa
przes³ania mog³yby budziæ przeœwiadczenie, ¿e polskie samorz¹dy przesi¹kniête by³y dot¹d korupcj¹ i patologi¹
(dziêki Bogu, Prabuty nie odnotowa³y
w ostatnim szesnastoleciu takich przypadków), to poprawa jakoœci sprawowania w³adzy w oczywisty sposób
le¿y zarówno w interesie mieszkañców naszego miasta i gminy jak i funkcjonariuszy samorz¹dowych. Przyst¹pienie do akcji nie oznacza³o równie¿
gwa³townego jakoœciowego skoku w
relacjach samorz¹d - obywatel, wszak
dzia³ania na rzecz u³atwienia i „uprzyjemnienia” interesantom wizyt w
Urzêdzie i podleg³ych jednostkach prowadzone by³y od dawna z dobrym,
s¹dz¹c z opinii mieszkañców, skutkiem.
dokoñczenie na str. 2
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wieœci z ratusza...
„Przejrzysta Polska”

Zaiskrzy³o z powiatem...

Nowa jakoœæ...

Batalia o drogi i opiekê paliatywn¹

dokoñczenie ze str.1
Odwiedzaj¹cy urz¹d petenci zapewne zgodz¹ siê
ze stwierdzeniem, ¿e utworzenie w Urzêdzie Miasta i
Gminy z pocz¹tkiem obecnej kadencji samorz¹du Biura
Obs³ugi Ludnoœci znacznie poprawi³o sprawnoœæ dzia³ania urzêdu, uwalniaj¹c interesantów od samodzielnego
poszukiwania na piêtrach gmachu stosownych referatów.
Z pewnoœci¹ te¿ interesanci nie traktowani s¹ jak natrêtne muchy, co by³o doœæ czêstym zjawiskiem w zamierzch³ych ju¿ czasach.
Obok tych oczywistych i ³atwo sprawdzalnych rezultatów przemian przeprowadzono szereg dzia³añ,
usprawniaj¹cych samo funkcjonowanie urzêdu (w³aœciwy obieg dokumentów, podzia³ kompetencji, reorganizacja dzia³ów i stanowisk pracy, zmiana kryteriów zatrudniania i wynagradzania pracowników, opracowanie i wdro¿enie kodeksu etyki pracownika samorz¹dowego itp.).
Akces do programu „Przejrzysta Polska” wi¹za³
siê nie tylko z podjêciem odpowiednich dzia³añ, (o których nie bêdziemy pisaæ w szczegó³ach), ale równie¿ z
odpowiednim ich udokumentowaniem.
Urz¹d Miasta i Gminy w Prabutach jako jeden z
dwóch samorz¹dów powiatu kwidzyñskiego (poza nami
certyfikat otrzyma³o Starostwo Powiatowe w Kwidzynie) i jako jeden z 18 samorz¹dów z ca³ego województwa
pomorskiego znalaz³ siê wœród laureatów, którzy pomyœlnie zakoñczyli realizacjê zadañ niezbêdnych do otrzymania certyfikatu.
Ceremoniê wrêczenia certyfikatów poprowadzi³
Piotr Pacewicz - Z-ca Redaktora Naczelnego „Gazety
Wyborczej”. Uroczystoœæ poprzedzi³a debata pomiêdzy
Ludwikiem Dornem - Ministrem Spraw Wewnêtrznych i
Administracji oraz Janem Rokit¹ - wiceprzewodnicz¹cym
klubu PO na temat przysz³oœci samorz¹dów.

Jak wiadomo, teren miasta i gminy Prabuty przecinaj¹ drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Utrzymanie
ich w nale¿ytym stanie jest powinnoœci¹ w³aœciciela. Bodaj od zarania samorz¹du powiatowego drogi powiatowe
(a w³aœciwie ulice) w samym mieœcie Prabuty utrzymywane s¹ na zasadzie porozumienia miêdzy samorz¹dem
Prabut a starostwem powiatowym, które przekazuje corocznie okreœlon¹ kwotê na ich remonty i konserwacjê.
Podobne porozumienie starostwo zawar³o z miastem Kwidzynem. O ile zasobna stolica powiatu bra³a bez szemrania swoje pieni¹dze, o tyle samorz¹dowcy Prabut od kilku
lat zwracali uwagê, ¿e t.zw. subwencja drogowa, przekazywana z powiatu, jest nie wystarczaj¹ca na remonty i
zimowe utrzymanie dróg powiatowych, szczególnie w
okresach d³ugiej i mroŸnej zimy. Zarz¹d starostwa odrzuca³ kolejne wnioski w³adz Prabut, argumentuj¹c, ¿e zwiêkszenie subwencji nios³oby ze sob¹ podobne ¿¹danie ze strony Kwidzyna, a w tym przypadku kwota subwencji by³a
znacznie wy¿sza i jej proporcjonalne zwiêkszenie stworzy³oby problemy z bilansowaniem powiatowego bud¿etu.
(tymczasem powiat planuje zakup samochodu za 90.000z³
i planuje do³o¿yæ oko³o 200.000 z³ na opiekê paliatywn¹).
Sytuacja uleg³a zmianie w ostatnim czasie, gdy samorz¹d Kwidzyna przej¹³ od powiatu drogi dot¹d powiatowe i zdecydowa³ siê ³o¿yæ samodzielnie na ich utrzymanie. Argument powy¿ej prezentowany przesta³ mieæ wobec tego decyduj¹ce znaczenie.
Z bilansu otrzymanej subwencji w ubieg³ym roku
(95.000z³) i rzeczywistych kosztów poniesionych na utrzymanie powiatowych dróg w mieœcie wynika, ¿e samorz¹d
Prabut do³o¿y³ z w³asnej kasy 55.000z³. Jesieni¹, podczas
procedur zwi¹zanych z konstrukcj¹ powiatowego bud¿etu
wszczêto starania o zwiêkszenie subwencji. Burmistrz Prabut zwróci³ siê do radnego powiatowego Marka Szulca,
pe³ni¹cego w Radzie Powiatu funkcjê przewodnicz¹cego
Komisji Planu Gospodarczego, Bud¿etu i Finansów z sugesti¹, by zawnioskowa³ o zwiêkszenie nie zmienianej od
lat kwoty subwencji na 2006 rok. Podczas posiedzenia
komisji radny próbowa³ postawiæ taki wniosek, sugeruj¹c
zwiêksznie kwoty o choæby 10.000z³. Wobec zdecydowanego sprzeciwu wiêkszoœci cz³onków komisji i braku poparcia ze strony pozosta³ej dwójki radnych z terenu Prabut, radny Marek Szulc swój wniosek wycofa³, przez co
podczas wspólnego posiedzenia komisji sta³ych Rady Miejskiej Prabut spotka³ siê z zarzutami o brak konsekwencji.
Pomiêdzy Rad¹ Miejsk¹ Prabut a Rad¹ Powiatu rozpoczê³a siê do dziœ trwaj¹ca korespondencja dotycz¹ca ju¿
nie tyle samej subwencji, co w³aœciwego pojmowania roli i
powinnoœci radnych wobec swojego rodzimego œrodowiska, bowiem okaza³o siê, ¿e opinie obu samorz¹dów na
(c.d. na str. 3-4)
ten temat znacznie siê ró¿ni¹.

Ceremonia by³a okazj¹ do rozmowy ze znanymi osobistoœciami polskiej polityki. Na zdjêciu Bogdan Paw³owski
z wicepremierem Ludwikiem Dornem.

Za ma³o na drogi powiatowe
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Batalia o drogi i opiekê paliatywn¹
(ci¹g dalszy ze str.2)
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Prabutach p.
Henryk Fedoruk w ostatnio przes³anym piœmie do p. Andrzeja Pliszki, wiceprzewodnicz¹cego Komisji Planu Gospodarczego, Bud¿etu i Finansów Rady Powiatu zauwazy³, ¿e radni Prabut oraz burmistrz, jako mieszkañcy miasta i gminy Prabuty, reprezentuj¹cy swoich wyborców,
maj¹ prawo wiedzieæ, jak przedstawiciele naszego miasta
i gminy w Radzie Powiatu broni¹ interesu Prabut. W ocenie radnych Rady Miejskiej w Prabutach wniosek p. Marka Szulca mia³ szansê na pozytywne rozpatrzenie i niepotrzebnie zosta³ wycofany. Zabrak³o woli i determinacji. Z
tej perspektywy ocena postawy radnych powiatowych nie
wypada zbyt dobrze.

Gdzie hospicjum?

Kwidzyñskie Hospicjum im. Œw. Wojciecha, w którym od 1999 roku przebywa³o prawie tysi¹c pacjentów,
za³o¿one zosta³o przez Caritas diecezji elbl¹skiej, utrzymywane zaœ jest przez stowarzyszenie przy wydatnej pomocy kwidzyñskiej parafii pod takim samym wezwaniem
i grup wolontariuszy z Kwidzyna. Prawdopodobnie z uwagi
na rosn¹ce koszty utrzymania placówki, których nie równowa¿y³y wp³ywy z kontraktów na opiekê paliatywn¹ (leczenie bólu) diecezja elbl¹ska podjê³a decyzjê o rezygnacji z administrowania placówk¹, zwracaj¹c siê do w³adz
Kwidzyna o przejêcie tej szlachetnej sk¹din¹d powinnoœci
wobec ludzi cierpi¹cych. Burmistrz Kwidzyna stan¹³ przed
dylematem finansowym i formalno - prawnym.Hospicjum
mieœci siê w obiekcie bêd¹cym w³asnoœci¹ koœcieln¹,
wobec której w³aœciciel ma najwyraŸniej inne plany, bowiem dalsza lokalizacja tego typu placówki w s¹siedztwie
ha³aœliwych lokali rozrywkowych i w pomieszczeniach po
by³ych koszarach nijak siê ma do po¿¹danego spokoju i
intymnoœci. Finansowy problem, to pozyskanie lub wybudowanie odpowiedniego obiektu dla kontynuacji hospicyjnej dzia³alnoœci, natomiast inny dylemat, to pytanie, czy
miasto mo¿e byæ organem prowadz¹cym tego typu placówkê.
W porozumieniu ze starostwem ustalono zatem, ¿e
funkcjê administratora przej¹æ mo¿e szpital powiatowy, który bez przeszkód uzyska kontrakt z NFZ na opiekê paliatywn¹. Kwidzyn, na zasadzie porozumienia, przekazaæ
mia³by œrodki dla powiatu na budowê nowego obiektu, a
w nim kontynuowaliby swoj¹ chwalebn¹ dzia³alnoœæ dotychczasowi pracownicy i wolontariusze, przy wsparciu
finansowym miasta, powiatu i ewentualnie innych gmin.
Rzecz w tym, ¿e pomys³, zanim ujrza³ œwiat³o dzienne na forum Rady Powiatu, w³aœciwej dla rozstrzygania
tego typu decyzji, ujawni³a najpierw lokalna prasa, wprawiaj¹c radnych powiatowych w zdumienie. Krótko potem, ku kolejnemu zaskoczeniu radnych, w projekcie wieloletniego planu inwestycyjnego pojawi³ siê zapis o kwo-

cie 1 mln z³ z przeznaczeniem na budowê obiektu hospicjum. O wspólnym zamyœle obu samorz¹dów dowiedzieli
siê (równie¿ z prasy) burmistrz Prabut i radni Rady Miejskiej i dostrzegli w tym szansê na zagospodarowanie pustostanów sanatorium.
Burmistrz Prabut proponowa³ odroczenie uchwa³y,
w której nagle znalaz³a siê pozycja z kwot¹ 1 mln z³ na
rozbudowê Szpitala Powiatowego o oddzia³ opieki palitywnej, do czasu opracowania koncepcji adaptacji obiektów szpitala w Prabutach. Koncepcja taka zosta³a przedstawiona podczas konwentu wójtów i burmistrzów powiatu
kwidzyñskiego w dniu 9 marca. Projekt przewidywa³ adaptacjê pawilonu nr III, budynku administracji, pralni i apteki. Koszty przedsiêwziêcia oscylowa³y w granicach 620
- 775 tys. z³. Przedstawiciele samorz¹du Kwidzyna, bêd¹c faktycznym inwestorem uznali, ¿e koszt budowy nowego parterowego pawilonu to kwota 800.000z³ - 1 mln,
wiêc adaptacja starych, 80-letnich obiektów mija siê z
celem i jest pozbawiona sensu.
Wczeœniej, podczas posiedzeñ komisji Rady Powiatu,
poprzedzaj¹cych sesjê, reprezentuj¹cy Prabuty radni przekonywali kole¿anki i kolegów z Rady Powiatu do optowania na rzecz lokalizacji placówki w tak dogodnym miejscu,
jak teren sanatorium. Zarz¹d starostwa musia³ u¿yæ wszelkich rzeczowych argumentów, by nie dopuœciæ do odrzucenia projektu planu inwestycyjnego, na co siê zanosi³o
wobec niejednoznacznych opinii komisji. Po raz pierwszy
w tej kadencji wprowadzono klubow¹ dyscyplinê g³osowania. Zarz¹d przekonywa³, ¿e decyzja o lokalizacji nie
jest przes¹dzona i, ¿e wyst¹pi³ do samorz¹dów gminnych
z proœb¹ o przedstawienie w³asnych koncepcji dalszego
funkcjonowania opieki paliatywnej na terenie powiatu.
Pojawi³ siê te¿ pomys³ o dwóch oddzia³ach tego typu dzia³alnoœci, chocia¿ podkreœlano, ¿e pieni¹dze, jak równie¿
wyspecjalizowane s³u¿by daje miasto Kwidzyn i trudno
oczekiwaæ, by kwidzyñscy radni godzili siê na przeniesienie hospicjum do Prabut, tym bardziej, ¿e ogromna wiêkszoœæ pacjentów to mieszkañcy Kwidzyna (3% z Prabut
przez siedem lat dzia³alnoœci). Wobec tej argumentacji, z
zastrze¿eniem, ¿e jest to tylko plan inwestycji, obejmuj¹cy
jednak szereg istotnych dla interesów powiatu pozycji (drogi, remonty szkó³, hale sportowe), radni, przy czterech g³osach „wstrzymuj¹cych” zaakceptowali uchwa³ê.
(informacja w³asna UMiG)

Tak siê sk³ada, ¿e przysz³o mi byæ adwokatem
przynajmniej we w³asnej sprawie, pozwolê sobie zatem nie zgodziæ siê z niektórymi przedstawionymi w
materiale opiniami.Twierdzenie, ¿e wniosek o zwiêkszenie subwencji drogowej mia³ szansê powodzenia
jest czysto hipotetyczne a okolicznoœci posiedzenia
przedstawi³em szczegó³owo radnym Rady Miejskiej
podczas wspólnego posiedzenie komisji. O tym, czy
wniosek mia³ szansê akceptacji, czy nie, wiedz¹ najlepiej uczestnicy posiedzenia komisji Rady Powiatu.
(dokoñczenie na str.4)
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(dokoñczenie ze str. 2-3)
Inna sprawa, ¿e mog³em „iœæ w zaparte” i mimo
wszystko konsekwentnie ten wniosek forsowaæ, co
przyzna³em. Uzyska³by 1 lub 2 g³osy „za” w 11 osobowym gronie. Poza wol¹ i determinacj¹, której mi
zabrak³o pozostaje jeszcze kwestia pewnej politycznej kultury, choæ mo¿e naiwnie to brzmi wobec powszechnych wydarzeñ w œwiecie wielkiej polityki.
W czasie, gdy powstawa³a koncepcja finansowa zagospodarowania pustostanów w sanatorium, my
biliœmy pianê na komisjach Rady Powiatu, broni¹c,
jak siê okaza³o, z góry przegranej sprawy. Tu nie zabrak³o woli i determinacji, zabrak³o natomiast trzeŸwej oceny sytuacji i dobrego kontaktu miêdzy nami i
samorz¹dem Prabut. Kalkulator p. Leœniewskiego,
wykonawcy koncepcji, okaza³ siê najskuteczniejszym
arbitrem w sprawie hospicjum.
Teraz kwestia aktywnoœci radnych. Niezmiernie
rzadko zdarzaj¹ siê sytuacje, by radny formu³owa³
wniosek „sam z siebie”. Kluczowe decyzje zapadaj¹
w zaciszach gabinetów starostów, burmistrzów i wójtów, po czym w najlepszym wypadku trafiaj¹ na posiedzenia wiêkszoœciowego klubu Rady, gdzie jeszcze
indywidualna aktywnoœæ radnych nikogo nie dziwi.
Dyskusje na komisjach Rady s¹ na ogó³ czyst¹ formalnoœci¹, nie mówi¹c o samych sesjach. Pozostaj¹
interpelacje, z których, jak mnie pamiêæ nie myli, nie
przyby³a nikomu ¿adna z³otówka. Radny, sk³adaj¹c
wniosek na komisji czy sesji ma na ogó³ za sob¹ poparcie „swojego” wójta albo burmistrza a wniosek
jest wczeœniej skonsultowany na „górze”. Tak czêsto
jest nie tylko w Radzie Powiatu.
Istota problemu polega, jak wczeœniej zaznaczono, na odmiennym rozumieniu roli powiatowego radnego w obu œrodowiskach. W powiecie przytacza siê
fragment roty œlubowania, który mówi, ¿e radny dzia³a na rzecz interesu ca³ego powiatu, w gminie natomiast oczekuje siê szczególnej dba³oœci o sprawy lokalne i zapewne, jak to w ¿yciu bywa, obie strony maj¹
swoje racje. Racje trudne jednak do pogodzenia, jak
wykazuj¹ opisane problemy, oba wszak ró¿ne, bo w
pierwszym przypadku pos³u¿ono siê argumentem si³y,
a w drugim si³¹ argumentów.
Niemo¿liwe jest tworzenie lobbingu na rzecz swego œrodowiska w pojedynkê lub we troje.I nic nie daje,
a nawet wrêcz przeszkadza fakt, ¿e prabucki radny
jest szefem najwa¿niejszej i najliczniejszej powiatowej komisji, bo albo tu, albo tam poddaje w w¹tpliwoœæ swoje kompetencje i wiarygodnoœæ. I na koniec:
jeœli ktoœ po tej lekturze zazdroœci mi funkcji radnego, niech startuje w nadchodz¹cych wyborach do powiatu. Bêdzie musia³ ³ykaæ tak¹ sam¹ ¿abê.
Marek Szulc

Co dalej ze „Œwitem”?
W wyniku starañ w³adz Prabut wszczêto dzia³ania,
zmierzaj¹ce do zagospodarowania obiektów Spó³dzielni Inwalidów Przemys³u Paierniczego „Œwit” w likwidacji.
Przypomnê, ¿e aktywnoœæ samorz¹du Prabut w tej kwestii wynika z troski o niszczej¹ce zabudowania, jak równie¿ z czysto ekonomicznych wzglêdów, poniewa¿ Prabuty uzyska³y status wierzyciela z tytu³u zaleg³oœci podatkowych (o czym pisaliœmy na naszych ³amach).
W porozumieniu z komornikiem w dniu 19 grudnia
odby³ siê pierwszy przetarg, (w obecnoœci przedstawiciela Urzêdu, wiceburmistrza Wojciecha Do³êgowskiego). W
wyniku przetargu sprzedano czêœæ nieruchomoœci prawie
wszystkim dotychczasowym dzier¿awcom. G³ówny jednak budynek spó³dzielni nie znalaz³ nabywcy, a jego pogarszaj¹cy siê stan musi budziæ niepokój. Tote¿ w dniu 12
stycznia 2005 r. na kolegium Burmistrza zaproszony zosta³ komornik prowadz¹cy sprawê oraz rzeczoznawca maj¹tkowy, który opracowa³ wycenê nieruchomoœci d³u¿nika. Rzeczoznawca potwierdzi³, i¿ nieruchomoœæ ulega
dalszej degradacji przy braku jakichkolwiek zabezpieczeñ,
co w konsekwencji doprowadziæ mo¿e do katastrofy budowlanej. Ustalono zatem, i¿ nale¿y wyst¹piæ do Komornika S¹dowego o przeprowadzenie korekty wyceny. Jednoczeœnie wyst¹piono do Likwidatora Spó³dzielni „Œwit”,
by poiformowa³ o poczynionych czynnoœciach zabezpieczaj¹cych budynki. W odpowiedzi na pismo Likwidator w
dniu 23.01.2006 r. z³o¿y³ informacjê z której wynika, i¿ w
jego ocenie tzw. „stara czêœæ” budynku nie budzi zastrze¿eñ natomiast czêœæ dobudowana nigdy nie by³a ogrzewana, co stanowi przyczynê przemarzniêcia zarówno dachu, jak i œcian. Podczas kolegium burmistrza w dniu
26.01.2006 r. podjêto decyzjê o powo³aniu komisji sk³adaj¹cej siê z pracowników tutejszego Urzêdu, do oceny faktycznego stanu technicznego nieruchomoœci.
Wed³ug najœwie¿szej informacji, uzyskanej od wiceburmistrza Prabut Wojciecha Do³êgowskiego, dokonano ju¿
zmiany wyceny g³ównego budynku, przy czym cenê znacznie obni¿ono (z pierwotnej kwoty ponad 500.000z³ do
187.000z³). Z tej sumy ewentualny oferent móg³by uzyskaæ
25% zni¿kê. Jak z tego wynika, obiekt o ogromnym metra¿u jest „do wziêcia” za oko³o 140.000z³. Oferty o sprzeda¿y
a potem
„na siê
lwach”...
g³ównej czêœci nieruchomoœci „Œwitu”
ukaza³y
w prasie
i trwa oczekiwanie na reakcjê ewentualnych zainteresowanych podmiotów.
W przypadku pojawienia siê konkretnego zainteresowania uruchomiona zostanie procedura drugiego przetargu.
Przypomnê, ¿e bud¿et gminy „wy³o¿y³” œrodki na zlecenie
wyceny, co by³o warunkiem koniecznym do rozpoczêcia
procedur zwi¹zanych ze sprzeda¿¹. Najprawdopodobniej
wyasygnowane œrodki wróc¹ do gminnej kasy ju¿ po pierwszym przetargu, po formalnym podpisaniu umów notarialnych.
Marek Szulc
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Spotkania, spotkania, spotkania...
W Gdañsku

27 lutego burmistrz Bogdan Paw³owski spotka³ siê
w Gdañsku z Marsza³kiem Województwa Pomorskiego
Janem Koz³owskim, Wicemarsza³kiem Miros³awem Górskim oraz dyrektorem Zarz¹du Dróg Wojewódzkich Zdzis³awem Jab³onowskim.
Rozmowy dotyczy³y inwestycji drogowych w 2006
roku, modernizacji drogi wojewódzkiej nr 522, mo¿liwoœci
utworzenia Kliniki przez prof. Talara w niezagospodarowanych obiektach Szpitala Specjalistycznego w Prabutach oraz mo¿liwoœci ustanowienia przez Sejmik Województwa Pomorskiego roku 2007 Rokiem Powiœla.

W Prabutach

Marsza³ek Górski wysoko oceni³ realizacjê programu restrukturyzacji szpitala, któr¹ przeprowadza dyrektor Andrzej Ka³u¿ny. Podkreœli³, ¿e wysokoœæ kontraktu daje
bezpieczeñstwo funkcjonowania szpitalowi oraz wyrazi³
wolê poparcia na posiedzeniu Zarz¹du Województwa Pomorskiego w sprawie przekazania gminie Prabuty niektórych nieruchomoœci wskazanych przez burmistrza w piœmie skierowanym ju¿ wczeœniej do Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomoœciami.
Marsza³ek poinformowa³ równie¿, ¿e Zarz¹d Województwa bêdzie czyni³ starania aby znaleŸæ inwestorów
na puste i czekaj¹ce na zagospodarowanie obiekty szpitala.

Spotkanie z marsza³kiem Górskim podczas sesji Sejmiku
Wojewódzkiego w dniu 13 marca.

Pamiêci Wielkiego Polaka
2 kwietnia br. mija pierwsza rocznica œmierci Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II. Samorz¹d lokalny Gminy Prabuty wyst¹pi³ z inicjatyw¹ upamiêtnienia naszego Wielkiego
Rodaka poprzez ustawienie przy Konkatedrze w Prabutach obelisku na Jego czeœæ.
Poszukiwania odpowiedniego g³azu, dziêki kontaktom z gmin¹ Miko³ajki Pomorskie skoñczy³y siê pomyœlnie, teraz intensywna praca czeka P. Leszka Kobyliñskiego, który wykona stosown¹ inskrypcjê.

20 stycznia na zaproszenie burmistrza przebywa³
w Prabutach Wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego zajmuj¹cy siê problemem lecznictwa zamkniêtego pan
Miros³aw Górski.
Rozmowy z marsza³kiem dotyczy³y kondycji finansowej szpitala, wysokoœci kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, zagospodarowania pustych pawilonów
szpitala oraz okreœlenia zasad przejêcia przez gminê zbêdnych szpitalowi nieruchomoœci zabudowanych i niezabudowanych znajduj¹cych siê w gestii w³adz województwa
pomorskiego.

G³az zainstalowany przy wejœciu do Konkatedry
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Rusza kanalizacja
Wkrótce rozpocznie siê budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Chodkiewicza i ul. £¹kowej w Prabutach. Przetarg na inwestycjê og³oszony zosta³ 10 sierpnia,
jego rozstrzygniêcie nast¹pi³o 3 paŸdziernika 2005 roku.
Do przetargu przyst¹pi³o 5 firm. Najkorzystniejsz¹ ofertê
z³o¿y³o Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Produkcyjne Budownictwa „Alfa” z Kwidzyna.
Niestety, rozpoczêcie inwestycji zosta³o wstrzymane w powodu wniesienia protestu do Zespo³u Arbitrów
Urzêdu Zamówieñ Publicznych w Warszawie przez firmê z Budzynia.
W zwi¹zku z niekorzystnym dla Prabut postanowieniem Zespo³u Arbitrów, prabucki samorz¹d z³o¿y³ skargê do S¹du Okrêgowego w Gdañsku.
W wyniku ostatecznej rozprawy, która mia³a miejsce 17 lutego 2006 r., S¹d oddali³ odwo³anie budzyñskiej
firmy i w ten sposób uzna³ prawid³owoœæ naszego wyboru
w postêpowaniu przetargowym.
Jest to ogromny sukces prabuckich w³adz samorz¹dowych, gdy¿ firma z Kwidzyna zaproponowa³a cenê
o ponad 800 tys z³ ni¿sz¹ ni¿ firma z Budzynia. W efekcie
udzia³ w³asny Prabut w inwestycji bêdzie ni¿szy o ok. 200
tys. z³.
Inwestycja wspó³finansowana bêdzie ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, œrodków Bud¿etu
Pañstwa oraz œrodków w³asnych Miasta i Gminy Prabuty. Wstêpne dofinansowanie inwestycji (na podstawie
kosztorysu) ze œrodków unijnych wynosi 2 mln z³.
W dniu 17 lutego zosta³a podpisana umowa z kwidzyñsk¹ firm¹ na realizacjê budowy kanalizacji.
Procedury przetargowe, dostosowane do standardów unijnych s¹ zmor¹ samorz¹dowców. W sytuacji, gdy pojawiaj¹ siê zewnêtrzne œrodki i nale¿a³oby skrupulatnie i szybko je wykorzystaæ, prawo umo¿liwia przegranym oferentom zaskar¿enie wyników
przetargu. Rozpoczynaj¹ siê korowody prawne, sprawy arbitra¿owe i s¹dowe, a przy znanej powszechnie
operatywnoœci polskich s¹dów cenny czas ucieka.
Pieni¹dze pozyskane tu i ówdzie czekaj¹ a inni beneficjenci ³ypi¹ na nie po¿¹dliwym okiem.
Prabucki samorz¹d mia³ i tak wyj¹tkowe szczêœcie, ¿e sprawa ci¹gnê³a siê „zaledwie” niespe³na 5
miesiêcy. Kluczowa dla inwestycji pula œrodków ze
ZPOR mog³a poczekaæ, ale o prolongatê dofinansowania z Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
trzeba by³o od nowa zabiegaæ wobec malej¹cej z roku
na rok wysokoœci funduszu i pokaŸnej kolejki chêtnych do podzia³u. Na szczêœcie wszystko wskazuje na
to, ¿e dotacja ta, powi¹zana z rozpoczynaj¹ca siê inwestycj¹ zostanie uchwalona podczas najbli¿szej sesji Rady Powiatu
MS

Œwietlice jak nowe w Szramowie i Sypanicy

Kultura pod strzechy...
Nie tyle pod strzechy, co pod nowe dachy, na nowe
posadzki i w ogrzewane wnêtrza. 13 stycznia odby³o siê
uroczyste otwarcie œwietlicy wiejskiej w Szramowie.
Jest to pierwsza zakoñczona inwestycja w gminie
Prabuty zrealizowana ze œrodków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. W ramach inwestycji
budynek zosta³ gruntownie wyremontowany: wymieniono
poszycie dachowe, stolarkê okienn¹ i drzwiow¹, po³o¿ono
now¹ posadzkê, docieplono budynek, po³o¿ono now¹ instalacjê elektryczn¹ oraz wykonano pozosta³e roboty wykoñczeniowe.
Dziêki inwestycji budynek bêdzie móg³ byæ ponownie u¿ytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, gdy¿
ze wzglêdu na swój fatalny stan techniczny wczeœniej grozi³
zawaleniem.
Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³ 110 500 z³, z tego
46 500 z³ to œrodki w³asne Miasta i Gminy Prabuty, 64 000
z³ zosta³o pokryte ze œrodków SPO.

Podczas uroczystego otwarcia symboliczn¹ wstêgê przecina³ so³tys Szramowa Marian Beta, Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Henryk Fedoruk oraz burmistrz Bogdan Paw³owski. Ceremoniê poœwiêcenia œwietlicy poprowadzi³ ks.
Infu³at Jan Oleksy.
Po oficjalnych uroczystoœciach mieszkañcy Szramowa wraz z goœæmi sprawdzili wytrzyma³oœæ nowej posadzki. Nie napiszê, do bia³ego rana, bo zimow¹ por¹
brzask póŸno nadchodzi, ale prawie, prawie...(i ja tam
by³em...)
Podobna uroczystoœæ, po³¹czona z karnawa³ow¹
zabaw¹ mia³a miejsce 10 lutego w Sypanicy. Œwietlica
wiejska w Sypanicy jest drugim obiektem w naszej gminie
wyremontowanym czêœciowo ze œrodków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.
W ramach inwestycji wymieniono stolarkê okienn¹
i drzwiow¹, po³o¿ono instalacjê elektryczn¹ oraz dokonano pozosta³ych prac remontowych wewn¹trz obiektu (m.
in. naprawê pod³ogi, malowanie œcian).
(dokoñczenie na str. 7)
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Œwietlice jak nowe w Szramowie i Sypanicy

Kultura pod strzechy...
(dokoñczenie ze str.6)
Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³ ok 40 000 z³, w
tym dofinansowanie ze œrodków unijnych wynios³o 25 940
z³.
W ubieg³ym roku ze œrodków finansowych Programu Odnowy Wsi Pomorskiej w œwietlicy wiejskiej w Sypanicy wyremontowano ca³kowicie poszycie dachowe.
Obecnie inwestycje w obiekcie zosta³y zakoñczone i œwietlica jest w pe³ni funkcjonalna i przystosowana do u¿ytkowania przez mieszkañców so³ectwa.

W uroczystoœci otwarcia udzia³ wziêli: burmistrz Prabut
Bogdan Paw³owski, ks. Infu³at Jan Oleksy, Prezes Banku
Spó³dzielczego w Prabutach Bo¿ena Thiel, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Henryk Fedoruk oraz mieszkañcy Sypanicy. Ceremoniê poœwiêcenia œwietlicy poprowadzi³ ks.
Infu³at Jan Oleksy.
Goœcinnoœæ obu so³ectw nie zna granic, niestety, nie mia³em okazji w „sypanickim” spotkaniu uczestniczyæ (a mo¿e i dobrze...)
www.prabuty.pl i Marek Szulc

W trakcie spotkania ustalono, ¿e w ci¹gu najbli¿szych 6 miesiêcy 2006 r. zostanie wykonana koncepcja
modernizacji 52-kilometrowego odcinka oraz wyznaczone zostan¹ etapy prac dotycz¹ce remontu i modernizacji.
Po ustaleniu wszystkich kosztów zwi¹zanych z koncepcj¹ Urz¹d Marsza³kowski zwróci siê do zainteresowanych samorz¹dów o partycypacjê w wysokoœci 25%
kosztów koncepcji. Pozosta³e 75% pokryje samorz¹d województwa pomorskiego.
Jednoczeœnie sygnatariusze listu intencyjnego wybrali jako swojego reprezentanta do kontaktów roboczych
z Urzêdem Marsza³kowskim burmistrza Prabut, bêdacego wspó³inicjatorem przedsiêwziêcia.
W dniu 29 marca w Starostwie Powiatowym w
Kwidzynie odbêdzie siê spotkanie zainteresowanych
przedstawicieli samorz¹dów w celu ustalenia parytetu podzia³u kosztów na wykonanie projektu tej inwestycji.
www.prabuty.pl i MS

Konwent w Prabutach

Razem ³atwiej...

Wspólnie o drogi
12 stycznia b.r. w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta i Gminy w Prabutach odby³o siê kolejne spotkanie robocze dotycz¹ce modernizacji dróg wojewódzkich nr 522
i 523 od miejscowoœci Górki pod Sztumem do miejscowoœci Gardeja.
W spotkaniu udzia³ wziêli Wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego Mieczys³aw Struk, dyrektor Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Gdañsku W³odzimierz Kubiak, Wicestarosta Powiatu Kwidzyñskiego Andrzej Fortuna, Starosta Powiatu Sztumskiego Zbigniew Zwolenkiewicz, Wójt Gminy Gardeja Jerzy Grabowski, Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor, Burmistrz Miasta i
Gminy Prabuty Bogdan Paw³owski oraz Radny Rady
Powiatu Marek Szulc.

30 stycznia na zaproszenie burmistrza odby³o siê w
Prabutach spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu kwidzyñskiego. Podczas spotkania omawiano problematykê
zwi¹zan¹ z finansowaniem inwestycji wysypiska odpadów
w Gilwie Ma³ej oraz op³at za jego korzystanie.
Przyjêto wspólne stanowisko, które zostanie skierowane do Marsza³ka Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego ws. ustanowienia roku 2007, rokiem
Powiœla i organizacji do¿ynek samorz¹dowo - diecezjalnych województwa pomorskiego.
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Uniwersytet seniora
W ostatnim okresie odnotowujemy szczególn¹ aktywnoœæ prabuckiego œrodowiska ludzi w wieku poprodukcyjnym. Wielokrotnie pisaliœmy na naszych ³amach o
spotkaniach i imprezach organizowanych z powodzeniem
przez lokalne ko³o Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, od kilku lat aktywnie dzia³a zespó³ wokalny emerytownych nauczycieli, uœwietniaj¹c okolicznoœciowe imprezy. Wychodz¹c na przeciw tej aktywnoœci burmistrz Prabut i dyrektor MGOK zainicjowali powstanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedsiêwziêcia ciesz¹cego siê sporym powodzeniem w wiêkszych oœrodkach miejskich.
Powa¿nie brzmi¹ca nazwa tej formy aktywnoœci seniorów niewiele ma wspólnego z instytucj¹ prawdziwej uczelni, tym niemniej inicjatywa ma na celu dostarczanie w przystêpnej formie wszelkiej wiedzy na tematy interesuj¹ce
starsze pokolenie prabucian. Wœród tematów spotkañ, które odbywaæ siê bêd¹ co dwa tygodnie znajd¹ siê zagadnienia z zakresu kultury, historii, literatury, ochrony zdrowia, rêkodzie³a artystycznego, bezpieczeñstwa i inne, które wynikn¹ z zapotrzebowania naszych „studentów”.
Inauguracja pierwszego semetru zajêæ mia³a miejsce w sobotê, 11 marca w sali MGOK. Na pierwszej prelekcji p.t. „Fakty i mity w literaturze”, prezentowanej przez
kwidzyñskiego dziennikarza i animatora kultury Jerzego
Majdê pojawi³o siê czterdziestoosobowe grono zaproszonych przez nas goœci. Po ciekawej pogadance odby³ siê
koncert s³owno - muzyczno - taneczny „Piknik pod gwiazdami”, przygotowany pod auspicjami Kwidzyñskiego Centrum Kultury w wykonaniu artystów amatorów z Kwidzyna, Prabut, Sztumu i innych s¹siednich miejscowoœci.
Do grona uniwersyteckich s³uchaczy do³¹czyli widzowie,
którzy zechcieli skorzystaæ z naszego zaprosznia w TV
kablowej (i tu znów wyra¿ê ubolewanie, ¿e zosta³o sporo
wolnych miejsc, a starannie przygotowany program autorstwa Jerzego Majdy zas³ugiwa³ na bardziej powszechna uwagê).
Pierwszy semestr zajêæ potrwa do koñca maja,
oznacza to, ¿e obejmowa³ bêdzie cykl szeœciu spotkañ, po
czym nast¹pi zas³u¿ona wakacyjna przerwa do jesieni.
Nastêpne spotkanie uniwersytetu odbêdzie siê 25 marca
a tematem zajêæ bêdzie postaæ Wielkiego Polaka Jana
Paw³a II, którego I rocznica œmierci przypadnie nied³ugo
póŸniej. Podczas spotkania odbêdzie siê prezentacja multimedialna filmu dokumentalnego poœwiêconego ¿yciu
Polskiego Papie¿a, poprzedzona wyst¹pieniem ksiêdza
Rados³awa.
Formu³a spotkañ seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest otwarta, uczestniczyæ w nich mog¹
wszyscy zainteresowani chêtni, tote¿ zapraszamy tych z
Pañstwa, którzy maj¹ chêæ po¿ytecznie i przyjemnie spêdziæ czas w gronie znajomych. Najbli¿sze spotkanie - 25
marca o godz. 14 w sali widowiskowej MGOK.
Marek Szulc

„Dziekan” pierwszego roku Jerzy Majda podczas inauguracyjnego wyk³adu.

Prawie 40-osobowe grono s³uchaczy pierwszego semestru s³ucha³o o „Kozietulskim i innych”...

Silne prabuckie trio: Edyta, Milena i Wioleta Kossakówny,
niezast¹pione solo, w grupie i w chórkach.

„Marina”, „Mexicana”, „Bella donna”, piêkne wokalistki i
tancerki prezentowa³y muzykê z lat 50-tych i 60-tych.
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z ¿ycia naszej parafii...(A.T. Klejnowski)
OJCIEC ANDRZEJ CZES£AW
KLIMUSZKO (1905 – 1980)
Oko³o 10 lat temu, na XVIII
Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej
w Prabutach, dniu 22 czerwca
1996 roku, Pan Bogus³aw Krasicki w imieniu œrodowiska kresowiaków i innych mieszkañców
naszego miasta zg³osi³ wniosek,
„aby przy nazewnictwie nowo
powsta³ych ulic, w przysz³oœci
uwzglêdniæ nazwê imieniem Ksiêdza Klimuszki”. W ostatnim czasie wniosek w w/w sprawie ponowiono.
Kim by³ Ksi¹dz Klimuszko? O. Kazimierz Koz³owski
OFMConv. w przedmowie „Zamiast wstêpu” do ksi¹¿ki O.
Andrzeja Klimuszki pt.: „Moje widzenie œwiata” (Wyd. Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum”, W-wa – 1990),
pisze: „Ojciec Andrzej”, „Ksi¹dz Klimuszko”, „Jasnowidz
z Elbl¹ga”, „Uzdrowiciel z Górki” – to najczêœciej u¿ywane
okreœlenia przez ludzi, którzy szukali pomocy u tego kap³ana franciszkañskiego, kiedy ju¿ wszystko zawiod³o”.
O. Andrzej Cz. Klimuszko przyszed³ na œwiat 23 sierpnia 1905 roku we wsi Nierosno pod Sokó³k¹ w województwie bia³ostockim. Uczy³ siê w Ró¿anymstoku i w Grodnie.
Maturê gimnazjaln¹ zdoby³ we Lwowie. Pod wp³ywem lektury „Rycerza Niepokalanej”, miesiêcznika wydawanego
przez œw. Maksymiliana M. Kolbego, wst¹pi³ do Zakonu
Ojców Franciszkanów Konwentualnych we Lwowie, gdzie
rozpocz¹³ studia filozoficzno-teologiczne, uwieñczone przyjêciem œwiêceñ kap³añskich w Krakowie w 1934 roku wraz
z imieniem „Ojca Andrzeja”. Do wybuchu wojny pe³ni³ s³u¿bê
duszpastersk¹ w Warszawie, a nastêpnie, podobnie jak wielu ksiê¿y, zmuszony by³ ukrywaæ siê przed gestapo. Pracowa³ m. in. w Kaliszu, £odzi, Wierzbicy, Przy³êku i Cieplewie.
Jego przyjaciel i najbli¿szy wspó³pracownik oraz sekretarz, O.Lucjusz Chodukiewicz relacjonuje: „Podczas
wojny i okupacji wskutek ci¹g³ego zagro¿enia i napiêcia
nerwowego O. Andrzej poznaje w sobie nieznane dotychczas si³y i mo¿liwoœci. Intuicyjnie poznaje gro¿¹ce niebezpieczeñstwo. Dziêki temu unika aresztowania przez gestapo w Kaliszu, uchodzi w porê przed napadem bandy rabusiów. Po wojnie osiada w Prabutach, gdzie oprócz pracy
duszpasterskiej rozwija nietypow¹ i niezwyk³¹ dzia³alnoœæ:
na podstawie fotografii osoby zaginionej orzeka, czy ona
¿yje i gdzie siê znajduje. Przecie¿ wiemy, ¿e by³ to czas
ogólnego poszukiwania siê osób rozdzielonych zawieruch¹
wojenn¹. Ojciec Andrzej zadziwia trafnoœci¹ orzeczeñ, o
czym przekonuj¹ siê po pewnym czasie zainteresowani.
Przerywa tê dzia³alnoœæ w latach stalinowskich, by powróciæ do niej sporadycznie w latach nastêpnych”.
W Prabutach O. Andrzej przebywa³ w latach 1945 –
1948. Tu, na proboszczowskiej placówce ujawniaj¹ siê
z ca³¹ ostroœci¹ paranormalne zdolnoœci O. Andrzeja, których pewne sygna³y da³y o sobie znaæ ju¿ wczeœniej – jak

ju¿ powiedziano – g³ównie w okresie wojny. W Prabutach
powstaje coœ w rodzaju „biura osób zaginionych”, którego
s³awa œci¹ga do naszego grodu tysi¹ce ludzi. Wielu z nich
dziêki pomocy O. Andrzeja odzyska³o swoich bliskich, wielu zdoby³o informacje o ich œmierci, czy miejscu spoczynku.
W grudniu 1948 roku, zapewne spodziewaj¹c siê
aresztowania przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa, opuœci³ w „tajemniczy” sposób Prabuty i osiad³, jak siê potem okaza³o,
na po³udniu Polski, w Lubomierzu, niedaleko Rabki, u¿ywaj¹c przybranego nazwiska Czes³aw Kiewlicz. Tylko bracia zakonni znali jego przesz³oœæ. Nastêpnie przebywa³ w
Kwietnikach, Wyszogrodzie i Nieszawie, sk¹d dotar³ we
wrzeœniu 1961 roku do Elbl¹ga. – oczywiœcie, po okresie
koniecznej konspiracji, O. Andrzej wróci³ do w³asnego imienia i nazwiska.
Bêd¹c w Elbl¹gu, zas³yn¹³ wkrótce jako cudowny
lekarz – zielarz, niezawodny diagnosta – potrafi¹cy odczytaæ stan pacjenta ze zdjêæ. W okresie elbl¹skim, po raz
wtóry, dopadnie go niechciana s³awa. Powstanie tu praca
„Moje widzenie œwiata”– spisane doœwiadczenia, spostrze¿enia i przemyœlenia, zwi¹zane z praktyk¹ w dziedzinie
zjawisk paranormalnych, a dotycz¹cych w znacz¹cy sposób wielu dziedzin nauki. Drug¹ prac¹, ukoñczon¹ na kilka miesiêcy przed œmierci¹ jest popularny przewodnik zielarski – Herbarium, tj. „Powrót do zió³”, w której O. Andrzej opisa³ swoje doœwiadczenia jako zielarza wraz z receptami zio³owymi.
„Zmar³ 25 sierpnia 1980 roku o godzinie 15.30 w
szpitalu garnizonowym w Elbl¹gu”. – Jak podaje dalej O.
Kazimierz Koz³owski – O. Andrzej Klimuszko „umiera³ w
atmosferze powszechnej wdziêcznoœci”… Za jego dobre
serce i d³onie Rada Miejska w Elbl¹gu w czasie wiosennej sesji w 1988 roku na wniosek naszego klasztoru nada³a jednej z ulic jego imiê. Ulica Ksiêdza Klimuszki znajduje siê na nowo wznoszonym osiedlu w pobli¿u koœcio³a
franciszkañskiego Œw. Paw³a Ap. A wspó³bracia zakonni
jego imieniem nazwali nowy budynek katechetyczny –
„Dom im. O. A. Klimuszki”. Te wyrazy serdecznoœci bêd¹
przypominaæ nam cz³owieka, który ods³oni³ jak¹œ cz¹stk¹
prawdy o sobie i swoim dziele, zawsze godnym uwagi”.
„Bêd¹ przypominaæ” Elbl¹gowi! A Prabutom? Ulica, apteki, Zespó³ Szkó³, hala sportowa…?
Osoba O. Andrzeja Klimuszki jest celem studiów
wielu zainteresowanych. Na przestrzeni lat ukaza³o siê na
Jego temat sporo artyku³ów w prasie; wydano te¿ publikacje ksi¹¿kowe. Jednym z autorów jest Pan Krzysztof
Kamiñski z Krosna, któremu osobiœcie wyra¿am podziêkowanie za nades³anie mi wraz z dedykacj¹ autorsk¹
dwóch egzemplarzy ksi¹¿kowych. Dziêki zachêcie Pana
Krzysztofa, rozmawia³em z wieloma mieszkañcami naszego miasta na temat pobytu O. Andrzeja Klimuszki w
Prabutach. Materia³, który zgromadzi³em, przedstawiê
Pañstwu w nastêpnym numerze „Gazety Prabuckiej”.
Antoni Tadeusz Klejnowski
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z ¿ycia naszej parafii...(A.T. Klejnowski)
Sakrament Chrztu
Chrzciæ oznacza „zanurzaæ” w wodzie. Kto jest
ochrzczony, zostaje zanurzony w œmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe
stworzenie” (2 Kor 5,17). Okreœlany jest tak¿e jako „obmycie odradzaj¹ce i odnawiaj¹ce w Duchu Œwiêtym” (TT 3,5)
i „oœwiecaj¹ce”, poniewa¿ ochrzczony staje siê „synem
œwiat³oœci” (Ef 5,8).
Na podstawie ksiêgi ochrzczonych rzymskokatolickiej parafii w Prabutach, w roku 2005 – 131 dzieci przyjê³o
sakrament chrztu œwiêtego. Oto one: Jan Andrzej Furman –
15.01., Aleksandra Zasowska – 22.01., Jakub Chojnowski
– 23.01., Mateusz Si³akowski – 29.01., Mateusz Czerkas –
29.01., Szymon Klonowski – 5.02., Konrad Karczmarczyk
– 20.02., Micha³ Kwiatkowski – 5.02., Micha³ Jerzy Pawelec 26.03., Joanna Monika Wawrznowicz – 26.02., Oliwia
Pasternak – 20.02., Kornelia Kierepka – Julian Górtatowski
19.03., Kacper Kozakiewicz – 12.03., Aleksandra Jadwiga
Murawska – 27.03., Sandra Trawiñska – 12.03., Paulina
Trawiñska – 12.03., Jacek Urbanowicz – 27.03., Rados³aw
Zaparucha – 26.03., Jakub Sebastian Król – 27.03., Agata
£oziñska – 27.03., Nikola Patrycja Krzy¿anowska – 19.03.,
Monika Paszowska – 27.03., Dominika Rolbiecka – 26.03.,
Natalia Szewczyk (Szewczak) – 27. 03., Maciej Firgolski
27.03., Robert Sadowski – 26.03., Anastazja Iwona Czerkas – 27.03., Weronika Orzechowska – 9.04., Jan Fedoruk
– 9.04., Marcel Pawe³ Jasiewicz – 17.04., Aleksandra Strzelczyk – 1.05., Szymon Kazimierz ¯e³ak – 15.05., Julia Klimek – 1.05., Jakub Przyby³a – 21.05., Martyna Racieniewska – 30.04., Ksawier Miros³aw Pakulski – 24.04., Nikola
Natalia Ga³kowska – 7.05., Kacper Marcin Liœkiewicz –
8.05., Dawid Hinz – 14.05., Maciej Sarbinowski – 14.05.,
Szymon Jakub Wêgrecki – 21.05., Szymon Karol Tul –
29.05., Jakub Warumzer 16.05., Nikola Jakubowska –
28.05., Piotr Kluka – 15.05., Patryk Golankowski – 4.06.,
Maja Moczad³o – 4.06., Igor Majewski – 18.06.,Alan Piotr
Dwornik – 29.05., Karol Wilary – 18.06., Alicja Warchlewska – 25.06., Dominik Ochocki – 11.06., Tomasz Marcin
Gorczyca – 3.07., Dominika Kordalska – 12.06., Zofia Przy³ucka – 2.07., Patryk Jastrzêbski – 18.06., B³a¿ej Szymon
Kwolek – 9.07., Dominika M¹czyñska – 18.06., Szymon
Staniewicz 26.06., Kacper Meller – 21.08., Jakub Pêczak –
3.07., Bartosz Kacper Kamiñski – 13.08., Oskar Marcel
Obia³a – 3.07., Kacper Micha³ Dybich 9.07., Szymon Orzechowski – 7.08., Adam Pietkiewicz – 10.07., Julia Aleksandra Piotrkowska – 24.07., Kamila Andrzejewska – 17.07.,
Szymon Piotr Pajewski – 31.07., Patrycja Markowska –
27.07., Iga Stefañska – 24.07., Oktawia Koniszewska 30.07.,
Miko³aj Orzechowski – 13.08., Robert Jakub Konopacki –
6.08., Pawe³ £azarczyk -20.08., Anna Gasiñska – 14.08.,
Zofia Œwiechowicz – 14.08., Miko³aj Wawel – 10.09., Oliwia Anna Reszka – 6.08., Wiktoria Julia Gadecka 21.08.,
Marcel Narolski – 27.08., Micha³ Soko³owski – 17.09.,
Miko³aj Baranow – 3.09., Mi³osz Kacper Drogosz – 17.09.,
Maciej Kurjata 18.09., Alicja Szel¹g – 25.09., Alicja Strzeœniewska – 4.09., Emilia K³osiñska – 17.09., Oliwia K³uba –
10.09., Pawe³ Górtatowski – 10.09., Agata Strzelec – 18.09.,
Amelia Sosnowska – 25.09., Mi³osz Pisarek – 25.09., ¯aneta

Maria Lechowska 2.10., Julia Miko³ajków – 2.10., Natalia
Pacocha – 2.10., Wiktoria Zakrzewska – 8.10., Oliwia Dominika Waszewicz – 8.10., Marcin Kozielec – 23.10., Klaudia Marczyk – 30.10., Izabela Przybysz – 29.10., Weronika
Baran – 30.10., Mateusz Józef Wandzel – 5.11., Natalia Szerejka – 22.10., Dominik Maciej Korzepa – 12.11., Patryk
Nikolas Dembowski – 12.11., Maciej Krzysztof Ko³tek –
13.11., Maciej Stru¿yñski – 12.11., Amelia Do³êgowska –
11.11., Paulina Marianna G³ogowska – 19.11., Klara Maria
Kapica – 18.12., Klaudia Ulatowska – 25.12., Oliwia Weronika Jakubowska – 18.12., Martyna Marzec – 25.12., Maciej Chmielecki – 25.12., Dawid G³owienka – 10.12., Wiktoria Lewandowska – 25.12., Konrad Koœcielski – 25.12.,
Oliver Aleksander Grabka – 25.12., Zuzanna Chuderska –
25.12., Aleksandra Anna Rucka – 18.12., Karolina Ponikowska – 25.12., Patryk Wojciech K³uba – 25.12.,Wiktoria Nowiñska 25.12., Pawe³ Laskowski – 10.12., Wiktoria Pudlak
– 25.12., Nadia Leokadia Wajs – 25.12., Micha³ Julina –
25.12., Szymon Szpeflik – 25.12., Martyna Dudalska –
25.12..
Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym by³a g³oszona Ewangelia i którzy mieli mo¿liwoœæ proszenia o ten sakrament ( Kompendium KKK – 261).
Wszystkim P.T. w/w Ochrzczonym ¿yczymy dobrego
zdrowia oraz opieki Bo¿ej i Niepokalanej. Szczêœæ Bo¿e!
Opracowa³: Antoni T. Klejnowski

Sakrament Ma³¿eñstwa
Bóg, który jest Mi³oœci¹ i stworzy³ cz³owieka z mi³oœci, powo³a³ go tak¿e do mi³oœci. Stwarzaj¹c mê¿czyznê i
kobietê, powo³a³ ich w ma³¿eñstwie do g³êbokiej wspólnoty
¿ycia i mi³oœci, tak ¿e „ju¿ nie s¹ dwoje, lecz jedno cia³o”
9Mt 19,6). B³ogos³awi¹c im, Bóg powiedzia³: „B¹dŸcie p³odni
i rozmna¿ajcie siê” (Rz 1,28).
Na podstawie ksiêgi ma³¿eñstw rzymskokatolickiej
parafii œw. Wojciecha w Prabutach, w roku 2005 – 39 par
zawar³o sakramentalny zwi¹zek ma³¿eñski. Oto one: 1. S³awomir Marek Urbañski – Ewa Kozaczuk, 4.06.; 2. Marcin
Strzelec – Agnieszka Szostek, 27.03.; 3. Adam Rebeszko –
Wioletta K³osiñska,9.04.; 4. Tomasz Gosik – Ewa Zakrzewska, 4.06.; 5. Rafa³ Marut – Magdalena Pilewska, 11.06.; 6.
Pawe³ Piotr Malec – Katarzyna Chmielewska, 4.06.; 7.
Marian Sekœciñski – Jadwiga Michewicz, 4.06.; 8. Micha³
Krystian Jab³oñski – Sylwia £ukaszewska, 25.06.; 9. Emil
Mariusz Raciniewski – Aniela Kozibska, 18..06.; 10. Luka
Rizioli – Kinga Maliszewska, 19.06.; 11. Mariusz Orczykowski - Aneta Ma³gorzata Braszkowska, 25.06.; 12. Mieczys³aw Jurewicz – Krystyna Machura-Istel, 25.06.; 13.
Leonard Konrad Ro¿niak – Krystyna Anna Jasiñska, 1.07.;
14. Marcin Nowiñski – Karolina Bernadeta Urbanowicz,
2.07.; 15. Marcin Edeñski – Aneta Katarzyna Mierzyñska, 2.07.; 16. Piotr Lange – Magdalena Danuta Wysoka,30.07.; 17. Zbigniew Andrzej Buraczyñski – Renata
Edyta Ormowska, 30.07.;18. Arkadiusz Pa³ys – Agnieszka
Rychlik, 6…08.; 19. Dariusz Pawe³ Leicht – Aneta Maria
Sza³as, 6.08.; 20. Krzysztof Jaros³aw Goraj – Ilona Daleka,
13.08.; 21. Adam D¹browski – Beata Kamieñska, 13.08.;
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Sakrament Ma³¿eñstwa (c.d.)

22. Bogdan Supiñski – Wanda Urszula Cholewa, 16.08.; 23.
Jacek Dudalski – Agnieszka Kwolik, 20.08.; 24. Marcin Jan
Duch – Agnieszka Mariola Braszkowska, 27.08.; 25. Damian W³adys³aw Narolski – Bo¿ena Durkiewicz, 27.08.; 26.
Micha³ Tatara – Sylwia Traskowska, 3.09.; 27. Mariusz
Wawel – Joanna Baran, 10.09.; 28. Marcin Mankowicz –
Patrycja Aneta M¹czyñska, 17.09.; 29. Marcin Wiktor Liœkiewicz – Anna Strzelczyñ, 17.09.; 30. Zbigniew Kondel –
Beata Szczotka, 17.09.; 31. Zbigniew Marcin Zubel – Magdalena El¿bieta Sasin, 24.09.; 32. Rados³aw Zubel – Anna
Napiórska, 24.09.; 33. Benoit Auzannet – Joanna Jarzynka,
24.09.; 34. Piotr Michalski – Sylwia Katarzyna Staniewicz,
1.10.; 35. Damian Golankowski – Monika Kondel, 1.10.;
36. Krzysztof Pazdan – Anna Braszkowska, 15.10.; 37. Janusz Wysoki – Justyna Niczyporuk,19.11.; 38. Daniel Wasiewicz – Patrycja Stêpieñ, 25.12.; 39. Arkadiusz Marek
Nadolski – Iwona Dedañska, 25.12.
Wszystkim P.T. w/w Parom Ma³¿eñskim ¿yczymy
du¿o mi³oœci, zdrowia i d³ugich lat wspólnego, szczêœliwego ¿ycia !
Opracowa³: Antoni T. Klejnowski

Pogrzeb chrzeœcijañski
Dzieñ œmierci jest dla chrzeœcijanina, po zakoñczeniu
jego ¿ycia, dope³nieniem jego nowego ¿ycia rozpoczêtego
na chrzcie, wzmocnionego przez bierzmowanie i karmionego Eucharysti¹, bêd¹c¹ antycypacj¹ uczty niebieskiej. Chrzeœcijañski sens œmierci ukazuje siê w œwietle Œmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, nasz¹ jedyn¹ nadziejê; chrzeœcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza cia³o i
staje w obliczu Pana”(1 Kor 5,8).
W ksiêdze zmar³ych rzymskokatolickiej parafii œw.
Wojciecha w Prabutach, wpisano w 2005 roku 100 zgonów: Miros³aw Józef Ja³oszyñski, ur.1951, zm.30.12.2004r.;
Jadwiga Olszewska, ur.1922, zm.30.12.2004 r.; Roman
Wójcik, ur.1961, zm.11.01.; Czes³aw Lech, ur.1956,
zm.12.01.; Beata Kulmanowska, ur.1972, zm.18.01.; Marian ¯elazowski, ur.1926, zm.19.01.; Agnieszka Domañska,
ur.1925, zm.20.01.; Gra¿yna Demczyñska, ur.1951,
zm.23.01.; Teodor Buszkiewicz, ur.1926, zm.23.01.; Piotr
Wójcie, ur.1973, zm.9.01.; Henryk Mendalka, ur.1926,
zm.3.02.; Bogus³awa Hinz, ur.1960, zm.8.02.; Lech Henryk Go³êbiowski, ur.1951, zm.10.02.; Stanis³aw Milewski,
ur.1945, zm.13.02.; Eudokia Mazurkiewicz, ur.1910,
zm.13.02.; Jadwiga Sowa, ur.1927, zm.14.02.; Zygmunt
Jerzy Gorczyca, ur.1924, zm.15.02.; Bronis³awa Babraj,
ur.1922, zm.27.02.; Kazimierz Budner, ur.1926, zm.2.03.;
Marianna Podpasek, ur.1910, zm.12.03.; Teodor Bernard
Reks, ur.1955, zm.116.03.; Jan Gumiñski,ur.1922,
zm.24.03.; Katarzyna Nadolska, ur.1977, zm.26.03.; Tadeusz Witkowski, ur.1921, zm.26.03.; Teresa Krystyna Andrzejewska, ur.1943, zm.29.03.; Krystyna Janina Kowalska,ur.1936, zm.28.03.; Barbara Korzepa, ur.1953,
zm.24.03.; Jan Skóra, ur.1941, zm.1.04.; Weronika Giedrys, ur 1920, zm.3.04.; Rudolf Budrewicz ur.1923,
zm.7.004.; Helena Okrzymowska, ur.1914, zm.16.04.; Je-

rzy Stanis³aw Gosz, ur.1946,, zm.19.04.; Janina Dymidowska, ur.1924, zm.24.04.; Józefa Jêdrzejowska, ur.1931,
zm.25.04.; Bronis³awa Brodowska, ur.1922, zm.26.04.;
Erika Kwiatkowski, ur. 1951,zm.8.04.; Emilia Bomba,
ur.1928, zm.30.04.; Ryszard Tadeusz Krajeñski, ur.1954,
zm.14.05.; Marta Helena Budrewicz, ur.1928, zm.22.05.;
Marta Dudalska, ur.1912, zm.3. 06.; Irena Barbara Kuriata, ur.1935, zm.8.06.; Jerzy Rydzyñski,ur.1936,
zm.10.06.; Wac³aw Kozakiewicz, ur. 1935, zm.12.06.;
Bronis³awa Go³êbiewska, ur.1915, zm.22.06.; Jerzy Laskowski, ur.1929, zm.23.06.; Zygmunt Chrobot, ur.1944,
zm.24.06.; Ryszard Józef Anglik, ur.1951, zm.28.06.; Henryk Turowicz, ur.1937, zm.3.07.; Helena Brzozowska,ur.1923, zm.2.07.; Marian Witold £ukiañski, ur.1930,
zm.5.07.; Krzysztof Widomski, ur.1967, zm.6.07.; Janina
Dyc, ur.1972, zm.2.07.; W³adys³aw Sygnarski, ur. 1914,
zm.6.07.; Stanis³aw ¯mijewski, ur.1952, zm.7.07.; Genowefa Lech,ur.1910, zm.8.07.; Ryszard Staszczak, ur.1949,
zm.8.07.; Ewa Halina Daroszewska, ur.1950, zm.11.07.;
Mieczys³aw Szyszkowski, ur.1943, zm.17.07.; Ryszard
Lech, ur.1939, zm.21 (27). 07.; W³adys³aw Grzegorczyk,
ur.1933, zm.22.07.; Jerzy Socha, ur.1943, zm.23.07.; Wies³aw Dom¿alski, ur.1952, zm.25.07.; Irena Romanowska,
ur.1921, zm.21.07.; Alicja Bernadeta Liziñska, ur.1950,
zm.29.07.; Józef Romañski, ur.1954, zm.6.08.; Wincenty
Kolejko, ur.1927, zm.8.08.; Zdzis³awMakowski, ur,1938,
zm.10.08.; Czes³aw Radomski, ur.1950,zm.10.08.; Piotr
Palczak, ur.1976, zm.15.08.;Halina Moœciska, ur.1916,
zm.12.08.; Anna Markowicz,ur.1928, zm.24.08.; Mieczys³aw Krajnik, ur.1935, zm.26.08.; Stanis³aw Koszalski,
ur.1937, zm.30.08.; Leonard Gunajew, ur.1924, zm.1.09.;
Mieczys³aw Zaremba, ur.1935, zm.8.09.; Czes³aw Kalinowski,ur.1925, zm.17.09.; Wiktoria Soko³owska, ur.1922,
zm.23.09.; Krystyna Jadwiga Pilarska, ur.1940, zm.26.09.;
Józef Serafinowicz, ur.1925, zm.29.09.; Sylwestra Szkop,
ur.1923, zm.4.10.; W³adys³awa Ga³czyñska, ur.1922,
zm.9.10.; Apolinary B³achewicz, ur.1935, zm.14.10.; Tadeusz Sibila, ur.1927, zm.23.10.; Jan Wodniak,ur.1957,
zm.26.10.; Edward Wisiñski,ur.1957, zm.29.10.; Jadwiga
Markowska, ur.1939, zm.29.10.; Bronis³aw Kowalski,
ur.1930, zm.3.11.; Klemens Suwiñski, ur.1914, zm.6.11.;
Helena Jurys,ur.1926, zm.21.11.; Helena Guban, ur.1930,
zm.25.11.; Zofia Wysoka, ur.1925, zm.26.11.; Karolina
£ukaszewska, ur.1949, zm.29.11.; Stanis³awa Kruszczyñska, ur.1933, zm.30.11.; Józef Michniewicz, ur.1921,
zm.2.12.; Kazimiera Œlipska, ur.1927, zm.4.12.; Kazimiera Kuœ, ur.1936, zm.6.12.; Janina Barañska, ur.1929,
zm.8.12.; Anna Bobowska, ur.1932, zm.17.12.; Lech Nowakowski, ur.1946, zm.27.12.; Aurelia Tatara, ur.1932,
zm.28.12..
Obrzêdy pogrzebu, mimo ¿e uwzglêdniaj¹ sytuacje
i tradycje ró¿nych regionów, wyra¿aj¹ paschalny charakter œmierci chrzeœcijañskiej w nadziei zmartwychwstania
i sens jednoœci ze zmar³ym, szczególnie przez modlitwê i
oczyszczanie jego duszy (Kompendium KKK-355).
Rodzinom w/w Œ.P. Zmar³ych sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i szczerego ¿alu, ³¹cz¹c siê z Nimi w
cichej modlitwie.
opracowa³ Antoni T. Klejnowski
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O ligowe punkty na hali?
Rozmawiam z radnym Sebastianem Czaj¹ o nowej
sportowej inicjatywie
Marek Szulc: S³ysza³em o nowym sportowym przedsiêwziêciu, zwi¹zanym z funkcjonowaniem hali sportowej. Wiem te¿, ¿e zaanga¿owa³eœ siê w te dzia³ania.
Na czym one polegaj¹?
Sebastian Czaja: Wspólnie ze znajomymi, z którymi przez
wiele lat graliœmy razem w koszykówkê doszliœmy do wniosku, ¿e warto by³oby, korzystaj¹c z wybudowania hali sportowej w Prabutach, utworzyæ dru¿ynê koszykarsk¹. I tak
siê zaczê³o, zebraliœmy chêtnych do tego przedsiêwziêcia
i efektem jest funkcjonuj¹cy, od pocz¹tku tego roku, klub
koszykarski o nazwie PTK „Gryf” Prabuty.
M.S.: Zatem macie ju¿ w³adze klubu?
S.C.: Koledzy obdarzyli mnie zaufaniem i zosta³em wybrany prezesem klubu, w sk³ad zarz¹du wesz³y znane i
doœwiadczone w tej materii osoby; wiceprezesem zosta³
Krzysztof Papis, doœwiadczony organizator imprez sportowych, a sekretarzem Robert Budka nauczyciel WF-u w
Gimnazjum w Prabutach. Sk³ad Komisji Rewizyjnej
tworz¹: Przemek Galiniewski, Piotr Pietryga oraz Przemek Sawicki.
M.S.: Czy liczysz na powstanie zespo³u o charakterze wyczynowym, ulokowanym w oficjalnej hierarchii ligowej?
S.C.: Poniek¹d ju¿ jest to w jakiœ sposób klub wyczynowy, trenujemy regularnie trzy razy w tygodniu, a w paŸdzierniku tego roku przystêpujemy do rozgrywek Okrêgowej Ligi Seniorów w koszykówce (odpowiednik IV ligi).
M.S.: To musicie mieæ jakiegoœ trenera, który by
Was odpowiednio przygotowa³ do rozgrywek?
S.C.: Tak, obecnie zatrudniamy doœwiadczonego trenera,
który na co dzieñ pracuje równie¿ z m³odzie¿¹ w Baskecie Kwidzyn, Pana Gracjana Galickiego. Przypomnê tylko, ¿e dru¿yna seniorów Basketu Kwidzyn wystêpuje w I
lidze, a wiêc jest to najlepsza wizytówka naszego doœwiadczonego trenera.
M.S.: Sk¹d klub bêdzie czerpa³ œrodki na swoje utrzymanie?
S.C.: Z tym s¹ najwiêksze problemy. Na dzieñ dzisiejszy
p³ace trenera pokrywamy z w³asnych sk³adek cz³onkowskich. Prowadzimy rozmowy z kilkoma przedsiêbiorcami
z terenu Prabut, którzy mogliby nas ewentualnie wesprzeæ
finansowo i umo¿liwiæ dalszy rozwój klubu. Liczymy równie¿ na pomoc miasta.
M.S.: Jakie macie plany zwi¹zane z dalszym rozwojem klubu?
S.C.: Na prze³omie marca - kwietnia zostanie utworzona
przy klubie szkó³ka koszykarska dla ch³opców ze szkó³
podstawowych w dwóch grupach wiekowych, która bêdzie mia³a za zadanie szkolenie m³odzie¿y od podstaw i
przygotowanie ich do rozgrywek w lidze wojewódzkiej.

W ramach szkó³ki mamy zamiar równie¿ organizowaæ dla
zawodników wyjazdy na mecze I ligi oraz na basen do
Kwidzyna, jako formê zorganizowania wolnego czasu dla
m³odzie¿y.
M.S.: Co powiedzia³byœ innym osobom, które chcia³yby równie¿ utworzyæ klub sportowy w Prabutach?
S.C.: Przede wszystkim - „odwagi”. Mamy piêkny obiekt
sportowy w postaci hali, ona zosta³a wybudowana miêdzy
innymi po to, by sport w Prabutach od¿y³. Mamy wielu
trenerów, nauczycieli, którzy s¹ w stanie doprowadziæ sport
do bardzo wysokiego poziomu. M³odzie¿ w Prabutach jest
naprawdê utalentowana i trzeba jej pomóc siê rozwijaæ,
najlepszym tego przyk³adem jest Paulina Urbanowicz, br¹zowa medalistka Mistrzostw Polski w biegu na 1500m z
przeszkodami. Tylko dlaczego ten medal by³ zdobyty w
barwach Rod³a Kwidzyn? Trenerze Krasiñski – ODWAGI!!!!!!
M.S.: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê powodzenia, cheerleaderki ju¿ æwicz¹!

Silni ludzie na hali
W dniu 10.02.2006 w Miejskiej Hali Sportowej w
Prabutach odby³y siê zawody „si³aczy” w wyciskaniu
sztangi na ³aweczce poziomej le¿¹c. W zawodach wystartowa³o 18 zawodników w trzech kategoriach. Oto
wyniki:
W kat. do 75 kg: Im. Marcin K³osiñski - 105 kg, IIm. Mariusz Warchlewski - 95 kg, IIIm. Marcin Crostek - 90 kg
W kat. do 90 kg: Im. Wojciech Kropid³owski - 120 kg,
IIm. Marek Kosek - 115 kg, IIIm. Rafa³ Grabara - 110 kg
W kat. powy¿ej 90 kg: Im. Andrzej Stosik - 180 kg, IIm.
Artur Grabara - 170 kg, IIIm. Mariusz WoŸniak - 130 kg
W zawodach tych jako goœcie udzia³ brali:
Tomasz i Marcin Lenarciakowie, medaliœci Mistrzostw
Œwiata w wyciskaniu z ³aweczki oraz Jaros³aw Dymek, i
Wojciech Szymkowiak.

Na hali te¿ kopali
28.01.2006 odby³ siê turniej pi³ki no¿nej radnych i urzêdników powiatu kwidzyñskiego. W turnieju zwyciê¿y³o tradycyjnie mocne Ryjewo, wyprzedzaj¹c gospodarzy oraz
dru¿yny z Kwidzyna i Gardeji.
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rozmaitoœci...
Horoskop na wiosnê
BARAN Wygrasz w totka trzy i pó³ miliona. Bardzo, ale to
bardzo ucieszy to blisk¹ Ci osobê, która odziedziczy te pieni¹dze, jako ¿e ty dostaniesz zawa³u zaraz po losowaniu.
BYK Wiosn¹ bêdziesz tak ciê¿ko pracowaæ, ¿e zorientujesz
siê o co tak w³aœciwie chodzi w ¿yciu dopiero pod kroplówk¹.
BLIZNIÊTA W tym miesi¹cu zakocha siê w Tobie osoba o
jakiej tylko marz¹ inni. Kiedy zdecydujesz siê ju¿ z ni¹ zostaæ i spalisz za sob¹ wszystkie mosty oka¿e siê, ¿e ta zjawa
jest, niestety, bezdennie g³upia i na dodatek nie sposób jej siê
teraz pozbyæ.
RAK Doskona³y czas na za³o¿enie w³asnego interesu. Raki
w³aœnie w kwietniu s¹ pod wp³ywem szczêœliwej gwiazdy.
Warto po¿yczyæ z banku dziesiêæ milionów i zainwestowaæ
je. W maju natomiast k³opoty finansowe - bank poprosi o
sp³atê raty i odsetek.
LEW Lew, królewskie zwierze, powinien bardzo powa¿nie
zastanowiæ siê nad karier¹ polityczn¹. Niech wiec nie zwlekaj¹c zacznie przygotowywaæ siê do tej roli poprzez grzebanie w brudach, k³amanie osobom najbli¿szym i to koniecznie w ¿ywe oczy, obrzucanie b³otem s¹siadów, naci¹ganie
na pieni¹dze rodziny, i kiedy bêd¹ mu pluli w twarz niech
odpowie, ze to deszcz pada. Czekaj na bliskie wybory.
PANNA Dla osób spod tego znaku spokojny miesi¹c - tak
jak poprzedni i tak jak nastêpny. Trochê emocji pod koniec
maja, kiedy uœwiadomi¹ sobie, ¿e najbli¿sza zmiana w ich
¿yciu, to emerytura i to bez wzglêdu na lata, jakie im jeszcze
do niej zosta³y.
WAGA Rodzina nareszcie doceni Twe wysi³ki. W konsekwencji ich przejrzenia na oczy, w ci¹gu tygodnia, zostaniesz sam, jak palec.
SKORPION Upragniony, luksusowy samochód stanie siê
Twoj¹ w³asnoœci¹. Ale pamiêtaj, abyœ w trakcie pilnowania
go przywi¹za³ siê ³añcuchem do ko³a na wypadek zaœniêcia.
B¹dŸ te¿ przezorny i kup broñ, bo mafia potrafi byæ teraz
bardzo brutalna.
STRZELEC Tak d³ugo oczekiwany wyjazd na wczasy wreszcie siê urealni. Po powrocie pamiêtaj, ¿eby robiæ zakupy tu¿
przed zamkniêciem „Biedronki”, bo wtedy czerstwy chleb
jest przeceniany.
KOZIOROZEC Wiele mi³ych wizyt. Nawet pieniêdzy nie
bêdziesz musia³ wydawaæ, bo goœcie przyjd¹ z w³asnym
alkoholem i zak¹skami. Pod koniec miesi¹ca poproœ lekarza, ¿eby Esperal wszy³ ci w poœladek, a nie pod pach¹ pod pach¹ strasznie uwiera.
WODNIK Przejdziesz metamorfozê. Bliska ju¿ wiosna ca³kowicie Ciê odmieni - zarówno psychicznie, jak i fizycznie.
Patrz¹c rano w lustro nie krzycz za g³oœno: „Tato, a co ty
robisz w mojej ³azience!”, bo obudzisz rodzinê i ona te¿
zacznie krzyczeæ.
RYBY Wreszcie uwolnisz siê od problemu, jaki towarzyszy
Ci ju¿ od d³u¿szego czasu. Dlatego lepiej, ¿ebyœ ju¿ teraz
zacz¹³ uczyæ siê grypsery. Przypomnij swojemu obroñcy,
aby wyraŸnie podkreœla³, ¿e dzia³a³eœ w afekcie i bêd¹c chwilowo niepoczytalnym.

127
Okno, kraty,
czarna mg³a,
przecieram rzêsy,
mg³a jaœnieje.
Na trawniku
rybitwy, kawki.
Razem wo³aj¹:
Jagoda, Jagoda
Kochaj go!
Sen to
czy jawa?
Bóg jedynie to wie...
Nadzieja samotnego
Mi³oœæ marzeniem ka¿dego
Marzeniem moim równie¿
Dziewczyno moich snów
szarych i kolorowych,
rzeczywistych i nierealnych...
Nadziejo, b¹dŸ spe³nieniem
Leszek £ukaszewski
Grudzi¹dz 10.10.05 spacerniak wiêzienny

Oto oryginalne cytaty z arkuszy ocen pracownika:
Wnosi du¿o radoœci, kiedy wychodzi z pokoju.
*
Podarowa³ nauce swój mózg zanim go zacz¹³ u¿ywaæ.
*
Ma dwa mózgi, jeden siê zgubi³, a drugi poszed³ go szukaæ.
*
Jeœli mu dasz grosz za myœlenie, dostaniesz jeszcze resztê.
*
Niektórzy pij¹ ze Ÿród³a wiedzy; on tylko wyp³uka³ gard³o.
*
Zatrudniaj¹c go pozbawiliœmy jak¹œ wioskê lokalnego g³upka.
*
Ta m³oda dama sprawia wra¿enie dok³adnej. I tylko sprawia wra¿enie.
*
Jest p³ytszy ni¿ ka³u¿a na parkingu
*
Du¿o czasu zabiera mu nie dojœcie do ¿adnych wniosków
*
Je¿eli by³by jeszcze trochê g³upszy, musia³by byæ podlewany dwa razy w tygodniu.
*
Trudno uwierzyæ, ¿e kiedyœ pokona³ tysi¹ce innych plemników
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dziœ o mieszkaniach...

Komunalka? By³o kiedyœ coœ takiego...
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zwane potocznie „komunalk¹” to zamierzch³a
przesz³oœæ, o czym zdaj¹ siê nie wiedzieæ niektórzy mieszkañcy Prabut. I nie o zmianê nazwy tu chodzi (w miêdzyczasie by³o jeszcze Gospodarstwo Pomocnicze d/s GKiM),
istniej¹ca od wielu lat spó³ka ZGM - Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej ma zupe³nie inne zadania i kompetencje
ni¿ dawna „komunalka”, wynikaj¹ce z kolejnych zmian
prawnych dotycz¹cych gospodarki mieszkaniowej.
Dzisiejsza spó³ka ZGM jest administratorem substancji mieszkaniowej, któr¹ zarz¹dza w imieniu gminy,
bêd¹cej w³aœcicielem czêœci zasobów a tak¿e w imieniu
prywatnych w³aœcicieli mieszkañ, tworz¹cych wraz z gminnymi lokatorami wspólnoty mieszkaniowe. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ZGM wykonuje na rzecz wspólnot œwiadczenia
zwi¹zane z zarz¹dzaniem i dodaæ nale¿y, ¿e nie musi byæ
w tym zakresie monopolist¹, bowiem zarz¹dzanie substancja mieszkaniow¹ podlega normalnym prawom rynku.
Piszê te oczywiste, wydawa³oby siê rzeczy dlatego, ¿e spotykamy siê czêsto jeszcze z niezrozumieniem
roli administratora. Petenci domagaj¹ siê nieraz daleko
id¹cych œwiadczeñ remontowych, omijaj¹c instytucjê
wspólnoty mieszkaniowej, która jako jedyna jest w³adna
podejmowaæ wa¿ne decyzje, zwi¹zane z utrzymaniem
budynku we w³aœciwym stanie. Wspólnotê mieszkaniow¹
tworz¹ w³aœciciele lokali mieszkalnych, ka¿dy z prawem
swojego g³osu oraz przedstawiciel gminy, w³aœciciela mieszkañ nie wykupionych, tak¿e z jednym g³osem, niezale¿nie
od iloœci gminnych mieszkañ w budynku. Z tego wynika,
¿e generalnie prywatni w³aœciciele stanowi¹ we wspólnocie wiêkszoœæ i mog¹ przeforsowaæ ka¿d¹ uchwa³ê, któr¹
uwa¿aj¹ za stosown¹. Koszty finasowe takich decyzji
ponosz¹ proporcjonalnie do swojego udzia³u w powierzchni
budynku. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e dwóch w³aœcicieli mieszkañ przeg³osuje „gminê”, choæby mia³a w danym budynku
wiêcej mieszkañ. W konkluzji: nie ma sensu wydeptywaæ
œcie¿ek do Prezesa Edmunda Krawczyka czy burmistrza
Prabut z wnioskami o remont poszycia dachowego, wymianê instalacji, remont klatki schodowej czy ocieplenia
budynku. Wystarczy w tej sprawie podj¹æ uchwa³ê na
corocznym zebraniu wspólnoty lub zwo³anym na ¿¹danie
zebraniu nadzwyczajnym, analizuj¹c przedtem swoje bankowe wydruki. Administrator na ¿¹danie wspólnoty za³atwi stosowne projekty i znajdzie wykonawcê, a swoj¹ czêœæ
kosztów pokryje z czynszów, p³aconych przez lokatorów .
Czego zatem mo¿emy oczekiwaæ od zarz¹dcy,
oprócz rozliczania kosztów zarz¹du i us³ug zewnêtrznych
oraz gromadzenia œrodków ze sk³adek remontowych na
oddzielnych kontach wspólnot? W³aœciciele mieszkañ rzetelnoœci i racjonalnoœci w gospodarowaniu wp³acanymi przez nich pieniêdzmi i zadawalaj¹cego poziomu us³ug,
lokatorzy mieszkañ gminnych - okreœlonych œwiadczeñ,
wynikaj¹cych z obowi¹zku w³aœciciela pobieraj¹cego

czynsz. Zakres tych œwiadczeñ jest œciœle okreœlony przez
ustawy sejmowe i uchwa³y Rady Miejskiej.
Nie ma tu miejsca na szczegó³ow¹ informacjê dotycz¹c¹ zakresu powinnoœci w³aœciciela wobec lokatorów
komunalnych i wykazu prac i remontów, które lokator
winien wykonaæ na w³asny rachunek. W tej sprawie odsy³am zainteresowanych do zarz¹dcy lub do „mieszkaniówki” w MGOPS. Wiedza na ten temat pozwoli unikn¹æ wielu
nieuzasadnionych roszczeñ, psuj¹cych krew lokatorom i
pracownikom samorz¹dowym. Powszechnie wiadomo, ¿e
gminna substancja mieszkaniowa w wyniku wieloletnich
zaniedbañ jest mocno zdegradowana. Zarz¹dca dysponuje okreœlon¹ pul¹ œrodków z wp³acanych (a czasem nie
wp³acanych) czynszów i w ramach tych œrodków mo¿e
œwiadczyæ swoje wobec lokatorów powinnoœci. Aby unikn¹æ ba³aganu i œmiertelnego dla spó³ki ujemnego bilansu
rokrocznie sporz¹dzany jest plan remontów, uwzglêdniaj¹cy skalê potrzeb ale równie¿ mo¿liwoœci w³aœciciela. Jak
siê znaleŸæ w gronie szczêœciarzy objêtych planem? Z praktyki samorz¹dowej wiem, ¿e im wiêcej lokator jest w stanie wyasygnowaæ w³asnych si³ i œrodków na remont, tym
prêdzej i wiêcej mo¿e oczekiwaæ od w³aœciciela. Molestowanie administratora o urwan¹ klamkê czy zepsuty kran,
gdy w domu jest mê¿czyzna o zdrowych rêkach na pewno sprawy nie u³atwia. I nie zapominajmy, ¿e administrator te¿ cz³owiek, a ju¿ zazdroœciæ mu nie ma czego, za
¿adne pieni¹dze bym nie chcia³...
Marek Szulc

Szansa na mieszkanie
Informujemy Pañstwa, ¿e prowadzone s¹ intensywne prace projektowe budynku, który powstanie we wspó³pracy z Towarzystwem Budownictwa Spo³ecznego. Budynek, zlokalizowany przy ul. Mickiewicza zasiedlony zostanie przez pierwszych lokatorów najpóŸniej w 2007r.
W styczniu otrzymaliœmy informacjê, ¿e przyznany zosta³ kredyt na budowê drugiego budynku! Jest wiêc
szansa, ¿e kolejne rodziny bêd¹ mog³y w krótkim czasie
otrzymaæ mieszkanie, decyzja o rozpoczêciu inwestycji
uzale¿nina jest jednak od liczby chêtnych osób. Zapraszamy zainteresowanych do z³o¿enia odpowiednich wniosków.
Druki i nformacje otrzymaæ mo¿na w MGOPS,
(pok. nr 15a tel. 0-55-2782029) lub w Biurze Obs³ugi Ludnoœci UMiG (parter, tel. 0-55-2782001). Szczegó³owe informacje - TBS Kwidzyn (tel.0-55-2799980). Termin sk³adania wniosków - do 31.03.2006. Wprawdzie termin ten
jest, z uwagi na opóŸniony cykl wydania gazety, doœæ napiêty, ale towrzone s¹ równie¿ listy rezerwowe na wypadek wycofania siê któregoœ z chêtnych. Zachêcamy Pañstwa do przyjrzenia siê ofercie TBS, wydaje siê ona najprostsz¹ i stosunkowo najtañsz¹ drog¹ do rozwi¹zania powszechnych problemów mieszkaniowych.
(wg informacji UMiG - MS)
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rozmaitoœci...

ZUS-u nie naci¹gniesz...

Uwaga na oszustów!

Mieszkanka Prabut onegdaj stawa³a przed komisj¹
ZUS-owsk¹ w Elbl¹gu. W celu skompletowania dokumentów pobra³a z archiwum naszego szpitala swoje zdjêcie
RTG. Pani orzecznik wnikliwie spogl¹da³a raz na zdjêcie,
raz na nasz¹ pani¹, pisa³a coœ w swoich papierach. Po
kilku dniach przysz³a decyzja odmowna. Gdy niedosz³a
rencistka próbowa³a przejrzeæ jeszcze raz komplet dokumentów, zauwa¿y³a ze zgroz¹, ¿e na jej zdjêciu rentgenowskim widniej¹ mêskie genitalia. Okaza³o siê, ¿e pacjent z Kisielic o tym samym nazwisku mia³ te¿ zdjêcie w
archiwum...Skarga do ZUS-u i zapowiedŸ pisma procesowego nie spotka³a siê z ¿adn¹ reakcj¹ ZUS-u. Kobieta,
której nie by³o staæ na cywilne procesy s¹dowe odpuœci³a
sobie. Zdjêcie zachowa³a na pami¹tkê. No có¿, w opinii
pani orzecznik, posiadanie mêskich atrybutów przez kobietê nie jest uznawane za inwalidztwo. Chyba lepiej, jak
ktoœ ma za du¿o ni¿ za ma³o...
MS

Mia³em informacje, ¿e zamieszczone niegdyœ ostrze¿enie w „Gazecie Prabuckiej” uchroni³o kilka osób przed
oszustami dzia³aj¹cymi w sieci telefonów stacjonarnych.
Dlatego przeczytajcie to.
„Tu Era Omnix. Wygra³eœ w naszym konkursie zestaw kina domowego, aby potwierdziæ odbiór nagrody
wyœlij SMS o treœci 668xxxxxx na numer 1120”
„Z okazji urodzin ERA otrzyma³eœ 20 darmowych
minut! Aby potwierdziæ wyœlij 9-cyfrowy kod 696xxxxxx
na numer 1120”.
Takiej treœci SMS-y otrzymuj¹ abonenci sieci Era.
Jeœli na nie odpowiadaj¹, do³adowuj¹ komórki oszustom.
Jak to mo¿liwe? Oszuœci wykorzystali wprowadzon¹
latem us³ugê, która umo¿liwia proste do³adowanie (10 lub
20 z³) innego telefonu na kartê (tzw. pre-paida) za pomoc¹ SMS-a. Wystarczy podaæ numer telefonu, który
chcemy do³adowaæ (oszuœci podaj¹ swój) oraz wys³aæ
SMS-a na czterocyfrowy numer operatora (1110 lub 1120),
który kwotê doliczy do rachunku. Us³uga jest bardzo przydatna i popularna: np. rodzice mog¹ zasiliæ komórkowe
konto dziecka.
Pisaliœmy ju¿ kiedyœ o podobnych formach oszustw
telefonicznych, które mog¹ naraziæ nieostro¿nych abonentów na ogromne straty. Dobra rada: jak nie jesteœmy pewni,
kto dzwoni, odk³adajmy s³uchawkê, a w ¿adnym razie nie
wybierajmy jakichkolwiek numerów, choæby obiecywano
z³ote góry.
MS

Dyrekcja szpitala dziêkuje
W niedzielê, 29 stycznia w prabuckim szpitalu mia³a miejsce powa¿na awaria - do starej kot³owni i kana³u
ciep³owniczego dosta³o siê oko³o 1500 m3 wody. Na pomoc przyby³y 3 sekcje OSP, z Prabut, Sypanicy i Szramowa. Nie bacz¹c na weekendow¹ porê stra¿acy przez 4
godziny wypompowywali wodê. Dyrektor Andrzej Ka³u¿ny poprosi³ mnie o publiczne podziêkowanie, co z przyjemnoœci¹ niniejszym czyniê.

Badanie wzroku
Okazuje siê, ¿e lepiej s³yszymy, ni¿ widzimy. Ostatnie badania wzroku nie „wystarczy³y” dla wszystkich chêtnych, dlatego firma „Visus” organizuje drug¹ turê badañ
w dniu 4 kwietnia w godz. 10-15 w MGOK. Samo badanie-20z³, z zamówieniem szkie³ lub oprawek - darmowe.

Wspomnienia z zimowych igrzysk

Kiedyœ akcje, dziœ obligacje...

Akcja prabuckiej fabryki cukru z 1 lipca 1883r (dziœ „Hydroster”), wartoœci ówczesnych 1000 marek. Wydano 800
sztuk. Na niemieckiej internetowej gie³dzie ktoœ chce za
ten papier 180 Euro. Taka kasa...Nasz Piotr nie kupi...

Z³e wyjœcie z progu...
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z naszej historii...(J. Stêpka)

Wizyta u praŸród³a - cz. IV
Dalszy ci¹g pracy historycznej P. Joanny Stêpki. W ostatnim numerze zaczêliœmy rozdzia³ p.t. „Ustrój
Prabut”. Kontynuujemy temat z nadziej¹, ¿e czwarty
odcinek wzbudzi dalsze zainteresowanie czytelników.
Co to jest wilkierz? Wiedzieliœcie? Bo ja nie...

Ustrój Prabut (c.d.)
Wilkierz
Wilkierze wydawane by³y przez w³adze miejskie.
Wydawano te¿ inne akty prawne, mniejszej rangi, np. ordynacje i rozporz¹dzenia. W wilkierzach zawarte by³y prawa i obowi¹zki mieszczan.
B. Groicki poda³ najpe³niejsz¹ definicjê wikierza
„Plebiscitum, Wilkierz, który miasta czyni¹ na te siê œci¹ga, którzy nañ przyznawaj¹ albo którzy go sobie stawi¹ za
prawo. A gdy siê uka¿e, ¿e tak przed tym s¹dzono albo go
zwierzchni pan potwierdzi, tedy go powinni dzier¿yæ ci, co
nañ przyzwalaj¹ a co pod tym prawem siedz¹. Boby to
mia³o siê œci¹gaæ na inne, ju¿ by to by³ nie Wilkierz, ale
prawo, a osoby, które nie reprezentuj¹ publicam personam, tedy prawa stawiæ nie mog¹”.(Tu siê wtr¹cimy, bo
powy¿sze wyjaœnienie nic w istocie nie wyjaœnia. Wilkierz to po prostu dzisiejsza uchwa³a rady miejskiej,
dotycz¹ca prawa miejscowego)
W 1394 roku zosta³ ustanowiony wzorzec wilkierza
dla miast pruskich. W³adz¹, która by³a zobowi¹zana do
powiadomienia mieszczan o treœci wilkierzy, by³a rada
miejska. Celem publicznego odczytywania tekstu wilkierza by³o zapoznanie mieszczan z obowi¹zuj¹cym prawem,
aby postêpowali zgodnie z nim. Nale¿a³o to czyniæ corocznie. Tekst wilkierza odczytywa³ burmistrz. Po ustnym
opublikowaniu jego tekstu, rada miejska poleca³a wpisaæ
tekst wilkierza do ksi¹g miejskich.
Celem wydawania wilkierzy w miastach pruskich
by³o uzupe³nienie luk istniej¹cych w zwyczajowym prawie che³miñskim. Akcja wydawania wilkierzy w miastach
pruskich by³a zjawiskiem powszechnym i trwa³a od pocz¹tku ich lokacji. Delegacjê do wydawania wilkierzy miejskich zawiera³o prawo che³miñskie i przywileje lokacyjne.
Pocz¹tkowo wydawano tylko wilkierze pojedyncze, zapisywane na tabliczkach woskowych lub luŸnych kartkach,
a od XIV wieku przepisywano je do specjalnie zaprowadzonych ksi¹g wilkierzy. Od 1394 roku wydawanie zbiorów wilkierzy sta³o siê przejawem œwiadomej polityki legislacyjnej w³adz miejskich.
Zawartoœæ merytoryczna zbiorów wilkierzy obejmowa³a przepisy prawne, normuj¹ce ró¿norodne stosunki
spo³eczne. Najwiêcej postanowieñ dotyczy³o spraw gospodarczych, zakresu i rodzaju wykonywania zawodów
mieszczañskich, g³ównie rzemios³a, handlu, pracy najemnej, zajêæ rolniczych i pokrewnych. Sporo miejsca zajmowa³y przepisy z zakresu prawa s¹dowego, g³ównie karnego. Mniej by³o postanowieñ z zakresu prawa finansowego i publicznego.

Jak ka¿de miasto, tak i Prabuty, mia³y swój wilkierz.
Wilkierz by³ zatwierdzany przez biskupa. K.J. Kaufmann
wymienia wilkierz dotycz¹cy Prabut, który pochodzi z czasów biskupich z XV wieku i zawiera 4 artyku³y.
Treœæ wilkierza obejmowa³a wszystko to, co dotyczy³o miejskiego porz¹dku – zawiera³a prawa i obowi¹zki
mieszczan, informacje jak mo¿na uzyskaæ prawo obywatelskie, nabyæ posiad³oœæ ziemsk¹ w mieœcie, regulowa³y
nadzór nad ober¿ami, znajdowa³y siê w nich zapisy dotycz¹ce wy¿ywienia ludnoœci (szczególnie dotyczy³y piekarzy, rzeŸników, w³aœcicieli browarów i ich wyrobów). Zawiera³y przepisy policyjne, budowlane, zarz¹dzenia dotycz¹ce zapobieganiu po¿arom, utrzymania porz¹dku na targach.
Podstawowym obowi¹zkiem obywateli by³a obrona fortyfikacji miejskich – murów i bram, troska o wyposa¿enie w broñ. Obywatelem móg³ zostaæ tylko cz³owiek
pracy, honorowy. Tylko obywatel móg³ piastowaæ urz¹d
w mieœcie, byæ rzemieœlnikiem lub przej¹æ dziedzictwo.
Za ciê¿kie przewinienie lub niegodny czyn grozi³a kara
utraty obywatelstwa. Prusacy i Polacy nie mogli w Prabutach otrzymaæ obywatelstwa.
Istnia³y te¿ przepisy dotycz¹ce ¿ycia towarzyskiego. Nikt nie powinien graæ o wy¿sz¹ stawkê, ni¿ ma przy
sobie pieniêdzy. Nie wolno by³o przegrywaj¹cemu odbieraæ ubrania lub zamkn¹æ go do wiêzienia. Wszelkie gry
by³y zakazane w dni œwi¹teczne. W dni œwi¹teczne grajkowie nie powinni przed msz¹ gwizdaæ, bêbniæ lub ha³asowaæ, a s³u¿¹ce nie powinny, bez pozwolenia swoich
pañstwa, iœæ na tañce.
Za uprowadzenie panny lub inne nieprzyzwoite czyny w stosunku do niej grozi³y surowe kary. Gdy panna
wysz³a za m¹¿ bez zgody rodziców, nie mog³a wtedy dostaæ od nich ¿adnej rzeczy.
Nikt nie móg³ organizowaæ ¿adnych zbiórek. Nie
wypada³o udaæ siê konno do s¹du z wiêksz¹ liczb¹ przyjació³ ni¿ 9. Dzieñ targowy nie móg³ wypaœæ w niedzielê.
Kupcy i kramarze nie mogli sprzedawaæ swoich towarów
przy koœciele lub w koœciele.
Istnia³y te¿ rozporz¹dzenia dotycz¹ce sposobu ubierania siê. Cz³onek rady miejskiej móg³ nosiæ ko³nierz z futra, d³ugi p³aszcz, srebrny pasek i szpadê. Tak samo mogli
ubieraæ siê kupcy, mogli te¿ nosiæ z³oty pierœcieñ. ¯ony
kupców mog³y nosiæ zamszowe czepki, czego nie wolno
by³o ¿onom rzemieœlników.
Pieczêcie i herby Prabut
Prabuty posiada³y swój w³asny herb. Herb ten zaliczany jest do tzw. herbów mówi¹cych, poniewa¿ zosta³
utworzony od niemieckiej nazwy miasta Riesenburg.
Herb umieszczony jest w tarczy. Wyobra¿a on olbrzyma (Riese) w bramie zamkowej (Burg). Olbrzym
dzier¿y w d³oni maczugê. Herb ten widzimy ju¿ na najstarszej pieczêci miejskiej z XV wieku.
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Wizyta u praŸród³a - cz. IV
(c.d. ze str. 12)
K.J. Kaufmann pisze, i¿ na pieczêci, która powsta³a wkrótce po za³o¿eniu miasta, znajdowa³ siê wizerunek
anio³a. Zwraca tak¿e uwagê na ewolucjê herbu od postaci rycerza stoj¹cego pod bram¹ do postaci olbrzyma z
maczug¹. Olbrzym, jako postaæ w herbie, pojawia siê dopiero w XV wieku, odziany jest w koszulê i stoi pod bram¹.
W herbie wystêpuje tak¿e postaæ nagiego olbrzyma z przepask¹ na biodrach.

(Tu pozwoli³em sobie poszperaæ w internecie, mog³y
te herby wygl¹daæ tak w³aœnie- red.)
Wizerunek herbu zachowa³ siê na pieczêciach. Najstarsz¹ zachowan¹ pieczêci¹ jest pieczêæ na dokumentach z lat 1405 i 1407. Pieczêæ ta przedstawia olbrzyma –
rycerza z he³mem na g³owie, odzianego w kolczugê i nios¹cego miecz na ramieniu. Rycerz stoi pod arkad¹ miêdzy
2 wie¿ami, które posiadaj¹ po 3 du¿e okna i oparte s¹ na
pó³okr¹g³ych ska³ach. W otoku pieczêci znajduje siê napis
„SIGILLVM x CIVIVM x IN x RISINBVRG”.
Pieczêæ z XV wieku jest gotycka, równie¿ wyobra¿a olbrzyma, który stoi w bramie zamkowej, ale ten olbrzym jest dziki i nagi W otoku pieczêci znajduje siê napis
„ s * sigillum * civitatis * reßenburg”.
Herb powy¿szy pozosta³ i na póŸniejszych pieczêciach w zasadzie niezmieniony. Pieczêæ z XVI wieku tak¿e przedstawia olbrzyma w portalu. W otoku pieczêci znajduje siê napis „SIGILLVM x CIVITATIS x RISENBVRG”. Identyczne wyobra¿enie oraz napis znajdujemy
i na pieczêciach z XVII i XVIII wieku.
Prabuty posiada³y równie¿ pieczêæ sekretn¹. Pieczêæ ta przedstawia olbrzyma odwróconego w lew¹ stronê, który dzier¿y w podniesionej rêce maczugê. Olbrzym
stoi pod baldachimem, opartym na 4 kolumnach z wie¿yczkami. W otoku pieczêci znajduje siê napis „S` SECRETVM CIVITATIS RESENBVRG”.
W Prabutach, tak jak i w innych miastach, oprócz
pieczêci miejskich istnia³y równie¿ pieczêcie ³awnicze (scabinorum) oraz wójtowskie (advocati). Pieczêcie ³awnicze
zwykle posiada³y w swym wizerunku czêœæ herbu miasta,
a wójtowskie herb zupe³nie odmienny.

(pominê rozdzia³ o planie miasta i przedmieœæ, gdy¿
przyda³yby siê tu ryciny, a aktualnie ich nie mam, wrócimy do tego tematu w nastêpnej edycji -red)

Zabudowa miasta
Domy
Domy, jeszcze w XV wieku, zbudowane by³y przewa¿nie z drewna lub muru pruskiego, a dachy pokryte s³om¹
albo gontami.
Sta³y jeden obok drugiego, cechowa³a je ciasna i zwarta zabudowa, wolnych placów nie by³o. Usytuowane by³y
m.in. przy murze w ca³ej jego rozci¹g³oœci. Domy wokó³
rynku i przy drogach wjazdowych zamieszkane by³y przez
zamo¿niejszych mieszczan, charakteryzowa³y siê one solidniejsz¹ budow¹. Pojawia³y siê tak¿e domy dwupiêtrowe.
Wid³owe rozga³êzienie ulic, biegn¹ce od bram do rynku, a
tak¿e tworz¹ce bloki (place), które ograniczone by³y ulicami, pozwala³y na budowê domów prostok¹tnych, co dawa³o oszczêdnoœæ miejsca. Bloki domów mieszkalnych posiada³y wewnêtrzne, prowadzone prostopadle do g³ównych
ci¹gów ulicznych uliczki gospodarcze.
Obok domów mieszkalnych, jeszcze w XVII wieku,
znajdowa³y siê stodo³y i zabudowania gospodarcze dla byd³a. Do ka¿dego domu obywateli nale¿a³ okreœlony kawa³ek
ziemi uprawnej.
Wydawane by³y odpowiednie zarz¹dzenia, dzia³aj¹ce
przeciwko kupowaniu domów po zbyt wysokiej cenie oraz
przeciwko spekulowaniu nimi. Kto kupowa³ dom, bêd¹cy
czyj¹œ w³asnoœci¹ dziedziczn¹, a nie zamieszka³ w nim w
przeci¹gu roku, powinien ten dom odst¹piæ temu, kto rzeczywiœcie zamieszka³by w nim.

Ulice
Ulice by³y zak³adane w sposób regularny, o ile pozwoli³o na to ukszta³towanie terenu, tworz¹c szachownicê.
Prawie wszystkie ulice prowadzi³y na rynek (g³ówny plac
miasta), którego œrodek zajmowa³ ratusz. Niedaleko znajdowa³ siê drugi plac, na którym sta³ koœció³ parafialny, gdzie
równie¿ uchodzi³y niektóre ulice.
Ulice by³y w¹skie, jeszcze niewybrukowane. Jedynie
rynek posiada³ nieco utwardzone pod³o¿e. Ulice by³y bardzo zaniedbane, pe³no by³o na nich brudu i œmieci. Wszystkie bowiem odpady i nieczystoœci wyrzucano na ulice. Ponadto w tym brudzie tarza³y siê zwierzêta (œwinie). Chlewy
dla œwiñ i ustêpy znajdowa³y siê czêsto przy ulicach.
Aby drogi uczyniæ mo¿liwe do przejœcia i przejezdne, k³adziono wzd³u¿ domów drewniane k³adki oraz obk³adano strony dróg darnin¹. W punktach skrzy¿owania ulic i
w miejscach przejœæ k³adziono du¿e kamienie, które u³atwia³y przemieszczanie siê.
K.J. Kaufmann jednak w¹tpi w to. Uwa¿a, ¿e w celu
u³atwienia przemieszczania siê mieszkañcom, k³adziono na
skrzy¿owaniach ulic i ich zakoñczeniach kamienne mostki,
czyli w¹skie wybrukowane przejœcia, tak jak by³o to stosowane w innych miastach.
(dokoñczenie na str. 14)
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Wizyta u praŸród³a - cz. IV
(dokoñczenie ze str. 13)
Rada miejska mia³a obowi¹zek dbaæ o czystoœæ ulic,
ale w panuj¹cych warunkach by³o to nie do wykonania.
Brak by³o oœwietlenia ulic.
Zastanawiaj¹cy jest fakt, ¿e do wieku XV w zarz¹dzeniach ani jednym s³owem nie wspominano tematu
oczyszczania ulic, gdy w zarz¹dzeniach innych miast mo¿na
spotkaæ zarz¹dzenia w tym temacie. Wynika z tego, ¿e w
Prabutach nie by³o obowi¹zku wywo¿enia œmieci. Potwierdzaj¹ to skargi, i¿ mieszkañcy wyrzucaj¹ œmieci i inne nieczystoœci do rowu przy jeziorze Liwieniec, oraz rozkaz
ksi¹¿êcej komisji do rady miejskiej z 1575 roku, zobowi¹zuj¹cy radê do podjêcia œrodków zaradczych odnoœnie
utrzymania czystoœci w mieœcie. Dopiero jednak w XVIII
wieku ulice by³y 2 razy w tygodniu (w œrody i soboty)
oczyszczane. Nie wiadomo jednak, kto siê tym zajmowa³.

Mury obronne i wie¿e
Budowê muru obronnego poprzedza³o zwykle wytyczenie jego linii w terenie. By³a to jedna z najwa¿niejszych czynnoœci przy zak³adaniu miasta, po³¹czona w œredniowieczu z poœwiêceniem obwodu. Wielka waga aktu
za³o¿enia murów miejskich, okreœlenie ich przebiegu, by³a
jedyn¹ czynnoœci¹ planistyczn¹, pozostaj¹c¹ przy zak³adaniu miasta w gestii jego feudalnego w³aœciciela.
Wytyczenie linii fortyfikacji by³o czynnoœci¹ miernicz¹, spe³niaj¹c¹ zadania funkcjonalne, wyra¿aj¹c¹ okreœlon¹ myœl planistyczn¹. Przebieg murów obronnych wykazuje wyraŸn¹ tendencjê do regularnoœci. Rozplanowanie oœrodka lokacyjnego czêœciowo tylko wi¹za³o siê z
obwodem murów, poniewa¿ miêdzy rynkiem z przyleg³ymi blokami zabudowy a lini¹ obwarowañ pozostawa³a
zwykle wolna przestrzeñ, dopiero póŸniej zagospodarowywana.
W pañstwie zakonnym prostok¹tny lub kwadratowy narys obwarowañ oraz centralnie planowana akcja
zak³adania miast, najpe³niej wyra¿a³y osi¹gniêcia planistyczno – urbanistyczne œredniowiecza. Wi¹za³a ogólny
narys linii obronnej z przyjêtym systemem fortyfikacji
murowanej, z szachownicowym modelem miasta.
Do budowy murów obronnych u¿ywano kamienia
lub ceg³y na zaprawie wapiennej. Do pocz¹tku XV wieku
wystêpowa³ jeden funkcjonalno – architektoniczny typ
muru o masywnej strukturze, zwieñczony blankowanym
krenela¿em. Mur ten by³ zapor¹ dla napastników i os³on¹
dla obroñców.
Pocz¹tkowo miasto otoczone by³y wa³em ziemnym.
Mury prawdopodobnie zosta³y zbudowane w pierwszej po³owie XIV wieku. Prabuty obj¹³ pierœcieñ murów, prowadzony nieregularnie, co uwarunkowane by³o naturaln¹
rzeŸb¹ terenu, uk³adem wewnêtrznym i lini¹ brzegow¹
wód. Mur miejski przebiega³ na po³udniu w linii prostej, z
pozosta³ych stron by³ dopasowany do spadzistoœci terenu.

Szczególnie umocniona by³a strona po³udniowa miasta, gdy¿ posiada³a najs³absze naturalne warunki obronne.
W górnej czêœci muru gruboœæ jego wynosi³a 3 kamienie, a wysokoœæ 6,5 m. Zbudowany zosta³ z cegie³ wypalanych o wymiarach 8,5cm x 15 cm x 32 cm. Mury
wzmocnione zosta³y wie¿ami o szerokoœci 9,5 m i wystêpie 1,8 m, które rozmieszczone by³y co 24 m po stronie
pó³nocnej i po³udniowej, a co 53 m po stronie wschodniej
i zachodniej. Przewy¿sza³y mur o 1,5m.
Wie¿e by³y jedynymi punktami linii obwarowañ,
przystosowanymi do obrony aktywnej. St¹d wynika koniecznoœæ rozmieszczenia ich na ca³ym obwodzie. By³y to
prostok¹tne, trzyœcienne obiekty, otwarte w kierunku miasta i ca³kowicie wysuniête na zewn¹trz linii murów. Stanowi³y w planie wystêp muru, utworzony przez czterokrotne jego za³amanie pod k¹tem prostym.
Wie¿e stanowi³y wzmocnienie ci¹gu obronnego i nie
odgrywa³y samodzielnej roli w systemie warownym. Stanowi³y zamkniête punkty oporu i punkty obserwacyjne.
Od XVI wieku do muru miejskiego na stronie
wschodniej i po³udniowej dobudowywano tzw. chaty kwaterunkowe lub podkurki, którym mur s³u¿y³ jako tylna œciana
domu. Mieszkaj¹cych tam mieszczan zobowi¹zano do
konserwacji muru lub nowej zabudowy.
W XIX wieku mur by³ jeszcze w przewa¿aj¹cej
czêœci zachowany, jednak by³ w bardzo z³ym stanie. Do
dzisiejszych czasów zachowa³a siê jedynie znikoma czêœæ
dawnego muru miejskiego przy Bramie Kwidzyñskiej oraz
od strony jeziora Liwieniec.

Bramy
Bramy mia³y du¿e znaczenie funkcjonalno – militarne i ideowe w uk³adzie fortyfikacyjnym. Pe³ni¹c rolê
wjazdu do miasta musia³y te¿ zapewniæ jego obronê. Ich
usytuowanie by³o istotne, ustalono to ju¿ przy wytyczaniu
obwodu.
Pierwotnie miasto posiada³o trzy du¿e bramy. Na
pó³nocy znajdowa³y siê Brama Wysoka oraz Brama Królewiecka, a od strony po³udniowej Brama Kwidzyñska,
inaczej zwana Szpitalna. Ponadto od zachodu by³a jeszcze furta w murze. K.J. Kaufmann podaje, ¿e oprócz trzech
du¿ych bram dochodzi³a jeszcze od strony po³udniowej co
najmniej jedna bramka w murze.
W Prabutach wejœcia do bramy prowadzi³y z poziomu ziemi od strony miasta schodami w gruboœci muru samej wie¿y bramnej.
Brama Kwidzyñska zosta³a zbudowana na kwadratowej podstawie o wymiarach 8,62 m, wysuniêta przed
mur miejski o 4,20 m. Parter wie¿y bramnej stanowi³ tylko
przejazd, zamykany przez dwuskrzyd³owe wrota. Od strony
zachodniej prowadzi³y schody, od których jeszcze jedne
boczne prowadzi³y na pierwsze piêtro wie¿y. Wie¿a mia³a
piêæ kondygnacji, na które mo¿na by³o siê dostaæ tylko za
pomoc¹ drabin. Nie by³o te¿ drzwi ³¹cz¹cych wie¿ê z
murem miejskim. Brama opatrzona by³a od zewnêtrznej
strony krat¹ spuszczan¹ w razie niebezpieczeñstwa. (cdn)
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og³oszenia UMiG...
G³êbokim smutkiem nape³ni³a mnie wieœæ
o œmierci
Pana JANA SKIERKI
Cz³owieka wielkiej prawoœci, d³ugololetniego
nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleñ m³odzie¿y
£aczê siê w ¿alu z jego znajomymi
i przyjació³mi a Rodzinie
sk³adam wyrazy szczerego wspó³czucia
Bogdan Paw³owski
Burmistrz Prabut

Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyñskiego
og³asza rekrutacjê uczestników:
na zdobycie uprawnieñ do kierowania pojazdami wg kat.
C+E oraz kat. D wraz z modu³em jêzykowym do przeszkolenia na zdobycie uprawnieñ spawacza wg PN 87/
M-69008.
Szkolenia s¹ bezp³atne i dotycz¹ mieszkañców powiatów
kwidzyñskiego, malborskiego i sztumskiego.Wprawdzie
termin pierwszej rekrutacji up³yn¹³ 22 lutego, ale TRPK
zapowiada na swojej stronie internetowej, ¿e przewiduje
dodatkow¹ ankietyzacjê. Podajemy nr tel. kontaktowego:
0-55-2797079, 0507923833.
Szanowni Pañstwo!
W zwi¹zku ze stwierdzonym przypadkiem groŸnej
dla cz³owieka mutacji ptasiej grypy H5N1 na terenie
naszego kraju proszê o zachowanie szczególnej ostro¿noœci i dostosowanie siê do nastêpuj¹cych wskazówek:
Ka¿dy przypadek pad³ego dzikiego ptactwa proszê zg³aszaæ do Urzêdu Miasta i Gminy Prabuty pod numer telefonu 055 2782001, 2782002, 2624152, 2624157, 2624145
Nie dotykaæ martwego ptactwa.
Ptactwo domowe trzymaæ bezwzglêdnie w zamkniêciu.
Teren gminy Prabuty jest szczególnie nara¿ony na wyst¹pienie choroby ptasiej grypy z zwi¹zku z istnieniem Rezerwatu Ptactwa Wodnego na Jeziorze Liwieniec.
Jednoczeœnie przypominamy, ¿e choroba ptasiej
grypy nie jest chorob¹ ludzi!
¯eby jej unikn¹æ nale¿y przestrzegaæ higieny sanitarnej. Zarazki ptasiej grypy gin¹ w temperaturze 70 st.C.
Szef Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Prabuty
Bogdan Paw³owski

Nieruchomoœæ od zaraz
W trosce o rozwój gminy i pozyskanie inwestorów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, ¿e na terenie
miasta Prabuty znajduje siê nieruchomoœæ zabudowana
przeznaczona do sprzeda¿y.

Nieruchomoœæ oznaczona jest w ewidencji gruntów, jako
dzia³ka nr 36/11 o pow. 1.810 m 2 zabudowana budynkiem administracyjno-produkcyjnym o pow. u¿ytkowej
2.370,40 m 2 stanowi¹ca w³asnoœæ Spó³dzielni Inwalidów
Przemys³u Papierniczego „Œwit” w likwidacji KW17176.
Nieruchomoœæ po³o¿ona przy ul.Wojska Polskiego 20 w
s¹siedztwie zabudowy mieszkaniowej i produkcyjnej w
pobli¿u stacji dworca PKP (bezpoœrednie po³¹czenie kolejowe na trasie Warszawa-Gdynia). Pe³ne uzbrojenie techniczne: instalacja wodoci¹gowa, instalacja kanalizacyjna
sanitarna, instalacja c.o., instalacja telefoniczna, instalacja elektryczna 380/220 V. Nieruchomoœæ wyceniona zosta³a na kwotê 186.811,00 z³ i nabyta mo¿e zostaæ w drodze licytacji przeprowadzonej przez Komornika S¹dowego Rewiru II przy S¹dzie Rejonowym w Kwidzynie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:
Wojciech Do³êgowski - Wiceburmistrz Miasta i Gminy Prabuty, tel. (55) 262-41-42.
Krzysztof Nizia³ek - Referent ds. Podatków i Op³at Lokalnych, tel. (55) 262-41-66.
Sekretariat Komornika S¹dowego Rewiru II przy S¹dzie
Rejonowym w Kwidzynie, tel. (55) 279-25-79.

Jeœli masz problem z dzieckiem
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty oraz Kierownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Prabutach informuj¹, ¿e zosta³y zorganizowane ogólnodostêpne konsultacje psychologiczne dla rodziców dotycz¹ce problemów
wychowawczych zwi¹zanych z wiekiem dorastania dzieci i m³odzie¿y.
Psycholog bêdzie oczekiwa³ na rodziców w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Prabutach, ul. Reymonta 1 w godz. od 15.00
do 16.00.
Wszyscy zainteresowani proszeni s¹ o wczeœniejszy kontakt telefoniczny z Poradni¹ nr tel. 0 55 27 82 116. Najbli¿szy termin przyjêæ psychologa to 6 kwietnia 2006 r.

Skarbówka
Urz¹d Miasta i Gminy Prabuty informuje, ¿e przedstawiciel Urzêdu Skarbowego bêdzie przyjmowa³ zeznania podatkowe za 2005 r. w ka¿dy pi¹tek w godz. 9.00 - 13.00 w
sali nr 1 tutejszego urzêdu pocz¹wszy od 3 marca do 30
kwietnia 2006 r.

„W samotnoœci i ¿alu pociech¹ jest
œwiadomoœæ tego, ¿e ktoœ dzieli z nami
ból i smutek...”
Wszystkim uczestnicz¹cym
w uroczystoœciach pogrzebowych

Jana Skierki
serdeczne podziêkowanie sk³adaj¹
¿ona i córka z rodzin¹
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rozmaitoœci...
Rozk³ad jazdy autobusów
z przystanku Dworzec PKP Prabuty
(aktualny od 1.04.2006)
I£AWA przez SUSZ 8.05XF 14.35CU 14.35F
KISIELICE p. PÓLKO 6.40F 13.10F 16.00F
KISIELICE p. P£AWTY WIELKIE, KLIMY 15.15F
KWIDZYN Dw. PKS 6.00U 6.55S 7.05 7.05S 8.05A
8.35S 9.05U 10.05F 11.05U
12.05F 14.00S 14.30A 15.00S
15.40 16.40U 17.40U 18.40Un
19.40U 20.50Un 23.00
KWIDZYN p. WANDOWO 10.30F
KWIDZYN PLATI, LOTNICZA 5.00 13.00 21.00
PRABUTY SANAT.
4.27 5.27U 647# 6.48S 7.47A
8.47U 9.47F 10.47U 11.47F
12.27 13.47A 14.17S 14.47S
14.47# 15.47U 16.47U 18.47U
19.47 22.47
SUSZ RYNEK p. JAWTY WIELKIE 7.00F
LEGENDA
A - nie kursuje w niedziele i œwiêta
C - kursuje w soboty, niedziele i œwiêta
F - kursuje w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku
S - kursuje w dni nauki szkolnej, pierwszeñstwo przejazdu
dla m³odzie¿y szkolnej
U - Nie kursuje 25.XII, 1.I i w pierwszy Dz. Wielkanocy
6 - kursuje w soboty
n - nie kursuje 24, 31 grudnia i w sobotê przed Wielkanoc¹
# - w wakacje, ferie kursuje w soboty, niedziele i œwiêta
Sprzedam piec c.o., wêglowy, w bardzo dobrym stanie,
po rocznym u¿ytkowaniu, pompkê, grzejniki, rury. Cena
do uzgodnienia.
Tel. 0603 668 387

O Pakcie Stabilizcyjnym

Trzej Muszkieterowie
Jeden du¿y, drugi ma³y,
trzeci mocno ogorza³y,
swego czasu u³o¿yli sobie plan.
I tak chodzi mi po g³owie,
¿e to trzej muszkieterowie,
tylko, gdzie jest w tej historii d`Artagnan?
Ano jest, lecz w innej opcji,
bo siê coœ nie lubi¹ ch³opcy,
wielki Donald do szermierki a¿ siê rwie
za nim pe³en animuszu
w aksamitnym kapeluszu
sam kardyna³ Mistrz Jan Maria Richelieu
Có¿, wszak ¿ycie, to nie powieœæ,
k³óc¹ siê muszkieterowie,
wci¹¿ ten ma³y na du¿ego marszczy brew,
a ten czarny nasz kole¿ka,
co to tak nie lubi Leszka
te¿ ma³emu czêsto lubi zepsuæ krew.
Mniejszy z bohaterów naszych
stale pozosta³ych straszy:
„Ty Andrzejek, nie podskakuj lepiej mi!
tobie, Romek, jeszcze trochê
i zostanie tylko moher
na pami¹tkê tych „stabilnych”, piêknych dni!”
No i tak znaczenie traci
has³o muszkieterskiej braci:
„za jednego wszyscy, jeden za nas trzech”
Gorzej, ¿e zza kulis dworu
cyrk przenosi siê na forum
lecz w milczeniu na to patrzy sam król Lech...
Gdzie jest dzisiaj, ja siê pytam
czwarta rzeczypospolita?
Tanie pañstwo i to ca³e bla, bla bla...
Mo¿e lepsza bêdzie pi¹ta
ale trzeba wpierw posprz¹taæ
po balandze, co na naszych oczach trwa...
Marek Szulc
Prezes Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Prabutach za naszym poœrednictwem sk³ada serdeczne podziêkowanie Panu Piotrowi Smaroniowi za solidne i ekspresowe wykonanie remontu mieszkañ i klatki
schodowej po po¿arze budynku przy ul. Zamkowej 9.
Szczególne zaanga¿owanie wykonawcy pozwoli³o na
szybkie ponowne zasiedlenie budynku.
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