
1920 - 2005

Droga jak nowa

Stańkowo, 6 grudnia - Wicemarszałek Pomorski Mieczysław Struk przecina
symboliczną wstęgę podczas uroczystego otwarcia zmodernizowanego odcin-
ka drogi 521. Więcej o tej inwestycji i dalszych planach na str. 2 i 3

Prezent „pod choinkę” od pomorskiego samorządu

Opadły już niedawne wyborcze
emocje ale z kronikarskiego obowiąz-
ku publikujemy wybraną garść infor-
macji o wyborczych rozstrzygnięciach
w naszym mieście i gminie.

Frekwencja odbiegała nieco od
średniej krajowej i wojewódzkiej
i wyniosła 38,6%. Najwięcej upraw-
nionych do głosowania pozostało
w domach w okręgu wyborczym Tru-
miejki (frekwencja - 24%), najchęt-
niej do urn pośpieszyli wyborcy z okrę-
gu SP2 (50%).

Przytłaczające zwycięstwo na
obszarze miasta i gminy odniosła Plat-
forma Obywatelska, otrzymując 55%
głosów. Na PO najczęściej głosowali
wyborcy okręgu Brzozowa - 61%, naj-
mniejsze poparcie PO uzyskała w Ob-
rzynowie - 32%. Prawo i Sprawiedli-
wość zebrało ogólnie 23% głosów, do-
minując w Obrzynowie - 44%. Naj-
niższe poparcie PiS odnotował w okrę-
gu SP2 - 18%.

PO cieszyła się większym po-
parciem na terenie miasta - 59%,
wobec 43% na terenie wiejskim, na-
tomiast w przypadku PiS-u było od-
wrotnie, odpowiednio 20,5% i 28,5%.

Z pozostałych ugrupowań Le-
wica i Demokraci  - 10% głosów
w mieście i gminie, Polskie Stronnic-
two Ludowe - 5,7%, Samoobrona -
2,1%, Liga Polskich Rodzin - 1,3%

Na dobry wynik PO w dużej
mierze zapracował nasz kandydat
Bogdan Pawłowski, który otrzymał
ogółem 3.650 głosów, co w poprzed-
nich wyborach dałoby mu mandat sej-
mowy.

W ostatnich wyborach mandat
gwarantował wynik około 10.000 gło-
sów.                       oprac. M. Szulc

I po wyborach...
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wieści z ratusza...

Droga jak nowa

Stan nawierzchni drogi wojewódzkiej 521 na od-
cinku od jeziora Sowica do granicy województwa stano-
wił dotąd dyżurny temat interpelacji i wszelkiej krytyki,
kierowanej pod rozmaitymi adresami, często niewłaści-
wymi. Dotychczasowe remonty dróg wojewódzkich w sa-
mym mieście i na jego obrzeżach realizowane z inicjaty-
wy samorzaądu Prabut w ramach programu Wspólnych
Inwestycji Drogowych, przy częściowym (czytaj: sym-
bolicznym) udziale gminnego budżetu nie były inwesty-
cjami relatywnie wysokobudżetowymi. Tym razem wła-
ściciel drogi musiał liczyć się z poważnymi nakładami, kil-
ka kilometrów drogi, zwłaszcza od Stańkowa do granicy
województwa przypominało rajdowy odcinek specjalny.
Podczas wizyt w Prabutach marszałkowie pomorscy po-
twierdzali wolę i konieczność przebudowy drogi, burmistrz
Prabut ustawicznie nie pozwalał im o problemie zapomnieć,
wreszcie znalazły się potrzebne miliony, a było ich w pier-
wotnym planie ponad sześć (6.200.000). W trakcie pro-
cedury przetargowej i samej realizacji inwestycji kwota
urosła do wartości 8.100.000 zł z uwagi na zwyżkujące
ceny materiałów budowlanych i usług. Kiedy wreszcie
stare przydrożne lipy położyły się pokotem na poboczach,
odetchnęlismy z ulgą - realizacja inwestycji stała się fak-
tem. Dziś, po zakończeniu inwestycji, granica między
województwami jest niemal niezauważalna, a jeśli już, to
na korzyść naszego odcinka drogi. Jak napisała Magda
Majewska w „Kuriurze Iławskim” - niegdyś niebezpiecz-
na droga z powodu złego stanu nawierzchni, dziś dlatego,
że kusi, by depnąć na pedał gazu...

Oddanie do użytku przebudowanego odcinak drogi
(w dniu 6 grudnia - świetny prezent na „mikołajki”) zbie-
gło się z podpisaniem deklaracji współfinansowania ko-
cepcji modernizacji dróg: 522 (Sztum - Górki - Prabuty -
Jaromierz) i 523 (Jaromierz - Gardeja) przez gminy Gar-
deja, Mikołajki Pomorskie, Sztum i Prabuty oraz staro-
stwa w Kwidzynie i Sztumie. O ile przebudowa drogi 521
była dużą inwestycją, to modernizację dróg 522 i 523 jest
przedsięwzięciem kolosalnym, według bardzo ogólnych
szacunków pochłonie bowiem około 30-40 mln zł.

Samo opracowanie koncepcji kosztuje około
500.000zł  (nie mylić z projektem, którego koszt będzie

liczbą siedmiocyfrową). Z tej sumy samorząd wojewódz-
twa wyasygnuje 75%, pozostałe 25% pokryją zaintereso-
wane samorządy proporcjonalnie do „udziału” w 54 kilo-
metrowym odcinku obu dróg. Podczas ostatniej sesji Rady
Powiatu Kwidzyńskiego w dniu 10 grudnia podjęliśmy
uchwałę o przekazaniu kwoty 100.000zł z budżetu powia-
towego dla samorządu pomorskiego na ten cel.

Inwestycja, zapisana w priorytetowych przedsię-
wzięciach Zarządu Dróg Wojewódzkich, z uwagi na swoją
złożoność i ogromny koszt będzie realizowana wieloeta-
powo. Zainteresowane gminy mają wskazać odcinki dróg
lub newralgiczne punkty (przejazdy, mosty, skrzyżowania)
planowane do przebudowy w pierwszej kolejności. Wła-
dze Prabut za priorytetowe uznały skrzyżowanie przy sta-
cji paliw „Orlen”, odcinek ul. Kisielickiej do rozjazdu na
Kołodzieje oraz skrzyżowanie w kierunku Obrzynowa przy
cmentarzu. Do września 2008 r. ma powstać pierwszy
projekt, dotyczący skrzyżowania przy CPN, który w cało-
ści (ok. 80.000 zł) sfinansuje gmina. Oznacza to, że są
poważne szanse na rozwiązanie problemu bezpieczeństwa
w tym rejonie miasta. Nikt nie chce powiedzieć tego gło-
śno, ale takiej sumy nie wykłada się po to, by projekt na
kilka lat spoczął w szufladzie urzędniczego biurka.

Podpisanie deklaracji, wiceburmistrz Wojciech Dołęgow-
ski łapie się za głowę: „takie pieniądze...”

Wicemarszałek Pomorski Mieczysław Struk z przychyl-
nością kontynuuje inicjatywę swego poprzednika Marka
Biernackiego i burmistrza Prabut.
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Droga jak nowa

Jest się z czego cieszyć... Na tle nowiutkiej trasy
od lewej: burmistrz Prabut Bogdan Pawłowski, marszałek
pomorski Mieczysław Struk, dyrektor Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich Włodzimierz Kubiak, burmistrz Sztumu Leszek
Tabor, starosta kwidzyński Jerzy Godzik i starosta sztum-
ski Piotr Stec. Satysfakcji inwestorów nie zmąciło nawet
prawie 2 milionowe przekroczenie kosztów inwestycji...

Samorząd Miasta i Gminy Prabuty
pragnie wyrazić ogromną wdzięczność
władzom województwa pomorskiego
w osobach Marszałków: Jana Kozłow-
skiego, Mieczysława Struka i Leszka
Czarnobaja oraz dyrekcji Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku: PP. Włodzi-
mierzowi Kubiakowi i Zdzisławowi Ja-
błonowskiemu za przychylność i sku-
teczność w realizacji przebudowy od-
cinka drogi 521.

Trwający od kilku lat, dzięki życz-
liwości władz wojewódzkich i osobi-
stemu zaangażowaniu Panów, proces
popraw y infras truktur y drogow ej
w mieście i gminie Prabuty nie tylko
zwiększa bezpieczeństwo i komfort
uczestników ruchu drogowego, ale rów-
nież przyczynia się do wzrostu atrak-
cyjności i znaczenia gminy w kontek-
ście jej rozwoju gospodarczego.

                                                               Marek Szulc

Przenieść grządki...

Teren między t.zw. placem buracznym a ul. Jagieł-
ły doskonale nadaje się na inwestycje pod działalność usłu-
gową, handlową lub drobną, nieuciążliwą produkcję. Chod-
nik przy tym odcinku ulicy przylega do ogródków działko-
wych, w sporej części nie użytkowanych. Władze Prabut,
poszukując terenów pod wspomniany rodzaj działalności,
przed opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego podjęły rozmowy z Okręgowym Za-
rządem PZD w Gdańsku w sprawie przejęcia terenu.
O ile stanowisko Zarządu PZD w Prabutach było od po-
czątku przychylne, to w Gdańsku pojawiły się trudności.
4 grudnia w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego
Związku Działkowców w Gdańsku odbyło się kolejne spo-
tkanie prabuckiej delegacji z przedstawicielami zarządu
związku. Tym razem starania prabuckich władz wsparli
osobiście członkowie prabuckiego Zarządu PZD, Bole-
sław Turek, Mirosław Stępka i Henryk Fedoruk. W za-
mian za przekazanie terenów burmistrz zobowiązał się do
poprawy infrastruktury wodociągowej ogrodów przy ul.
Czarnieckiego oraz budowę placu zabaw. Po przedsta-
wieniu naszych argumentów Zarząd Okręgowy zobowią-
zał się do rozważenia propozycji burmistrza na stycznio-
wym posiedzeniu. Wydaje się, że wsparcie trójki naszych
działkowców (którym w tym miejscu burmistrz składa
serdeczne podziękowanie) przyniesie pożądany skutek.MS
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a potem „na lwach”...

wieści z ratusza...

„W dniu 27 listopada burmistrz Prabut spotkał się
w Gdańsku z pomorskimi kuratorami oświaty, Zdzi-
sławem Szudrowiczem oraz Markiem Strociakiem. Spo-
tkanie dotyczyło przygotowania przedszkoli miejskich
w Prabutach do przekształcenia w przedszkola nie-
pub liczne . Omawian o również problemy bieżące
oświaty oraz nisk ie nak łady wynikające z subwencji
oświatowej.”

Hasło „przekształcenie” budzi zwykle niepokój za-
interesowanych, toteż poprosiłem Panią Palmirę Trzcińską
- Kowalską, pełnomocnika burmistrza d.s. oświaty, kultu-
ry, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi
o sprecyzowanie zamiarów władz gminy wobec przed-
szkoli.
M.S.: Co jest powodem próby przekształecenia przed-
szkoli publicznych na niepubliczne?
P.T-K.: Główny powód, to stale rosnące koszty utrzyma-
nia przedszkoli. Przypomnę, że prowadzenie przedszkoli
a w szczególności realizacja w tych placówkach naucza-
nia przedszkolnego jest zadaniem gminy. Na utrzymanie
szkół dostajemy subwencję z budżetu państwa, na prowa-
dzenie przedszkoli nie. Część kosztów pokrywają rodzice
w formie opłaty stałej, wynoszącej obecnie 80 zł miesięcz-
nie. Do tego dochodzą wydatki na „komitet rodzicielski”
oraz różne kulturalne i rekreacyjne przedsięwzięcia (spek-
takle, wycieczki itp.). Istotnym powodem zamiaru prze-
kształcenia przedszkoli w placówki niepubliczne jest rów-
nież dążenie do zapewnienia wszystkim dzieciom jedna-
kowego poziomu nauczania. Dziś mamy do czynienia
z sytuacją, gdy bardziej zamożni rodzice wykupują swoim
dzieciom zajęcia z języka angielskiego czy rytmiki, niektó-
rych zaś na to nie stać. Kłóci się to z ideą równego dostę-
pu dzieci do wiedzy i umiejętności.
M.S.: Niepubliczne, czyli prywatne, a to pojęcie po-
wszechnie kojarzy się z uwolnieniem kosztów. Czy opła-
ty stałe wzrosną, a jeśli tak, to czy podżwigną je rodzi-
ce przeszkolaków?
P.T-K.: Opłaty stałe i tak muszą nieco wzrosnąć, nieza-
leżnie od formy funkcjonowania placówek.. W wizyto-
wanych przez nas okolicznych przedszkolach niepublicz-
nych opłata stała jest wyższa, w zamian za to wszystkie
dzieci mają równy dostęp do form kształcenia i zabawy.
Pragnę zaznaczyć, że gmina nie próbuje uwolnić się od
dotowania przedszkoli, ustawa nakłada na nas obowiązek
pokrywania co najmniej 75% kosztów utrzymania placó-
wek i w przypadku przekształcenia, w takiej samej pro-
porcji dotacja będzie przekazywana. Nie stać nas jednak
na ciągły wzrost kosztów utrzymania przedszkoli.  Po-
wstrzymanie wzrostu kosztów pozwoli nam na skierowa-
nie środków na remonty placówek, które przecież pozo-
staną naszym mieniem, wydzierżawionym podmiotom pro-
wadzącym działalność w formie niepublicznej.

Przedszkola inaczej?
Na stronie internetowej Prabut ukazał się krótki

komunikat:

M.S.: A co w przypadku, gdy rodziców nie będzie stać
na wyższe opłaty?
P.T-K.: Uruchomiona zostanie pomoc instytucjonalna ze
środków opieki społecznej. Nie może być sytuacji, że dziec-
ko nie realizuje obowiązku przedszkolnego, bo rodziców
na to nie stać.
M.S.: Czy oba przedszkola mają być przekształcone?
P.T-K.: Chcemy wprowadzić zdrową konkurencję, więc
proponujemy przekształcenie obu placówek, w których
znajdą się dzieci przedszkolne i uczniowie „zerówek”.
M.S.: Jak dalece zaawansowana jest realizacja kon-
cepcji?
P.T-K.: Uchwały intencyjne Rady Miejskiej w tej sprawie
dotarły do pomorskiego kuratora oświaty. Nie są one
w żadnym stopniu wiążące, sugerują jedynie nasz zamiar.
Jeśli kurator go zaakceptuje, radni będą mieć czas do końca
lutego, by podjąć stosowne uchwały. Ewentualne prze-
kształcenie nastąpiłoby z początkiem nowego roku szkol-
nego 2008/2009 a osoby prowadzące niepubliczne placówki
wyłoniłby konkurs.
M.S.: Dziękuję za wyjaśnienia.
                                                        Marek Szulc

Wyprawki od Fundacji
„Projekt”

6 grudnia 2007 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
w Prabutach kwidzyńska Lokalna Fundacja Filantropijna
,,Projekt” z Kwidzyna kolejny raz obdarowała dzieci ze
szkół podstawowych miasta i gminy Prabuty wyprawka-
mi szkolnymi w ramach projektu ,,Zaczarowany ołówek”.

W tym roku prezes Fundacji Mieczysław Dzikowski wrę-
czył 31 plecaków wyposażonych w przybory szkolne. Do
prezesa dołączył burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Bog-
dan Pawłowski, który obdarował dzieci słodyczami z oka-
zji dnia św. Mikołaja.

Na uroczystość przybyły dzieci ze szkół podstawo-
wych z Obrzynowa, Rodowa i Prabut w towarzystwie
nauczycielek: Anny Ciesińskiej i Anny Staniszewskiej oraz
dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie Stanisła-
wa Gostomczyka.                              wg.www.prabuty
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Każda okazja jest dobra... rozmowa burmistrza z Dyr.
ZDW Zdzisławem Jabłonowskim.

Budynek TBS gotowy
Trwają ostatnie prace kosmetyczne w budynku TBS

przy ul. Mickiewicza. Obiekt, w którym zamieszkają 22
rodziny wybudowano w ekspresowym tempie. Zarówno
zewnątrz, jak i w środku nie ma czego wytknąć wyko-
nawcy, iławskiej firmie IPB. Jeszcze przed świętami bu-
dynek zostanie zasiedlony, we wtorek, 18 grudnia nastąpi
jego uroczyste otwarcie.

Tak wyglądał teren budowy w kwietniu b.r.

A tak dziś...ładny domek, prawda?
Gmina Prabuty miała swój udział w przedsięwzię-

ciu kwidzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego. Przekazano inwestorowi teren i sfinansowano koszt
dozoru. W najbliższym czasie TBS zacznie (i zapewne
równie szybko skończy) budowę drugiego budynku, o po-
łowę mniejszego, dla 12 rodzin, który stanie na terenie
pomiędzy ul. Obrońców Westerplatte i Kisielicką, nieopo-
dal bloku Jagiełły 2. Łączna wartość udziału gminnego bu-
dżetu w obu inwestycjach mieszkaniowych szacuje się na
kwotę około 1,5 mln zł. Wysokość czynszu w nowo odda-
wanym bloku TBS określa się w granicach 10,50 zł za
metr kwadratowy (z ogrzewaniem i uśrednionym zuży-
ciem wody i energii elektrycznej). Zatem za 50 metrowe
mieszkanie koszt nie przekroczy 600 zł. A lokale są na-
prawdę o wysokim standardzie, o czym mogłem się prze-
konać, obserwując prace wykończeniowe we wnętrzu.
Tylko budować i zasiedlać, o ile gmina znajdzie dalsze środki
na wspomożenie inwestora...                                 M.S.

Święto Niepodległości - fotomigawki
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„Rypińska” w czołówce
Projekt przebudowy ulicy Rypińskiej w Prabutach

zajął wysokie miejsce w konkursie „Najlepsza Przestrzeń
Publiczna Województwa Pomorskiego 2007”. Była to druga
edycja konkursu ogłoszonego  przez Zarząd Wojewódz-
twa Pomorskiego. Organizatorzy liczą, że konkurs przy-
czyni się do promocji dobrych wzorców zagospodarowa-
nia przestrzeni publicznej oraz uhonoruje gminy, na tere-
nie których stworzono wysokiej jakości miejsca wspólne.
Inicjatywa ma ponadto spowodować wzrost zaintereso-
wania społecznego potrzebą dbania o estetykę przestrze-
ni publicznej. Do konkursu zgłoszono przedsięwzięcia po-
legające zarówno na rewaloryzacji, jak i utworzeniu no-
wych wartości. Działania musiały zostać ukończone po-
między 1 stycznia 2005 roku a 31 grudnia 2006 roku.

Przedmiotem konkursu były zatem przedsięwzię-
cia już zrealizowane, ponieważ tylko takie inwestycje pod-
dawane były ocenie zarówno pod kątem jakości, a więc

Zawiązana przed ponad dziesięciu laty współpraca
ze szwecką gminą Tingsryd po wejściu Polski do Unii
Europejskiej przekształciła się we współdziałanie trójstron-
ne, do tandemu Prabuty - Tingsryd dołączyła przygranicz-
na rosyjska gmina Mamonowo. Od trzech lat trwają kon-
takty między instytucjami zaprzyjaźnionych gmin, opiera-
jące się głównie na wymianie doświadczeń instytucji gmin-
nych, zajmujących się ogólnie pojmowaną problematyką
społeczną.

W końcu listopada odbyłoło się trzecie spotkanie
przedstawicieli z gmin Tingsryd - Szwecja, Mamonowo -
Rosja oraz gminy Prabuty. Spotkanie dotyczyło programu
współpracy pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej w
zakresie pomocy rodzinom z problemami wychowawczy-
mi. Nasi goście odwiedzili między innymi obiekty eduka-
cyjne w naszej gminie, ośrodki wychowawcze i dom dziec-
ka w Kwidzynie. W ramach wizyty odbyło się również
spotkanie w sali konferencyjnej prabuckiego urzędu z bur-
mistrzem Bogdanem Pawłowskim. Było to spotkanie pod-
sumowujące wspólnie realizowany projekt. Dwa poprzed-
nie spotkania odbyły się kolejno w Szwecji oraz Rosji.

Współpraca trwa od wachlarza kryteriów estetyki i walorów użytkowych
po wpływ, jaki wywierają na poprawę jakości życia miesz-
kańców, wzmocnienie lokalnej tożsamości i rozwój gospo-
darczy.

Do konkursu przystąpiło 30 zrealizowanych inwe-
stycji, modernizacja ul. Rypińskiej zajęła szóste miejsce.
                                            wg. www.wrotapomorza

Nowe stawki podatków
Podajemy wybrane informacje o wysokości podat-

ków, uchwalonych przez Radę Miejską podczas ostatniej
sesji w dniu 28 listopada.
Dot. podatku rolnego
Obniża się średnią cenę skupu żyta, będącego podstawą
naliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Pra-
buty na 2008 rok do kwoty:  50,00 zł za 1kwintal

Dot. podatku od nieruchomości
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków od 1 m2 powierzchni: 0,71 zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni: 3,74 zł
c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego od 1 m2 powierzchni: 0,35 zł
d) pozostałych od 1 m2 powierzchni: 0,17 zł
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej: 0,59 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
od 1 m2 powierzchni użytkowej: 19,01 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od
1 m2 powierzchni użytkowej: 8,86 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej: 3,84 zł
e) gospodarczych służących do celów bytowych od 1 m2
powierzchni użytkowej: 4,10 zł
f) garaży i pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej: 6,37 zł
3. Od budowli: 2% ich wartości
Dot. posiadania psów:
Podatek od 1 psa wynosi 30 zł rocznie, płatne do 31 mar-
ca.
Dot. środków transportu: (zmiany)
za śr. transportu pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 566 zł
autobusy poniżej 15 miejsc: 770 zł
autobusy od 15 do 30 miejsc włącznie: 822 zł
autobusy pow. 30 miejsc: 874 zł
Szczegółowe informacje zawarte są na stronach interne-
towych: www.bip.prabuty.pl
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świąteczne tradycje...

Składniki na kutię : szklanka. pszenicy, szklanka maku,
szklanka miodu, szklanka  posiekanych orzechów włoskich
oraz migdałów, pół szklanki rodzynek, 15 deko daktyli, 15
deko fig, 3/4 szklanki mleka, 1 łyżka płatków migdałowych
Co z tym zrobic?:

Dzień przed sporządzeniem kutii należy opłukać
i zamoczyć pszenicę w przegotowanej wodzie. Następ-
nego dnia kilkakrotnie wymieniamy wodę ze zboża i gotu-
jemy na wolnym ogniu do uzyskania miękkości. Miękką
pszenicę dokładnie odsączamy. Mak zalewamy ciepłym
mlekiem, zagotowujemy i odstawiamy na około 3 godziny.
Po odstaniu trzykrotnie (!) przepuszczamy go przez ma-
szynkę. Miękką pszenicę, łączymy z drobno zmielonym
makiem, dodajemy pokrojone w paski bakalie, posiekane
orzechy oraz migdały. Całość polewamy roztopionym,
gorącym miodem. Kutię schładzamy i podajemy udekoro-
waną płatkami migdałów. Prawda, że łatwe? Trzeba mieć
tylko ładnych parę wolnych godzin na jedną tylko potra-
wę, a gdzie pozostałych 11?...
A teraz potrawa, będąca symbolem poplątania z pomie-
szaniem: groch z kapustą.
Składniki: 25 deko grochu (niełuskanego), 4 łyżki oliwy,
pieprz, sól, 3 ziarna ziela angielskiego, 1 listek laurowy, 55
deko kiszonej kapusty

Dzień przed sporządzeniem potrawy należy zamo-
czyć groch w zimnej wodzie. Następnego dnia wymienia-
my wodę z grochu i gotujemy na wolnym ogniu do uzy-
skania miękkości. W drugim naczyniu gotujemy drobno
poszatkowaną kapustę przyprawiając ją solą, pieprzem,
zielem angielskim oraz listkiem laurowym. Kapustę pole-
wamy oliwą i co jakiś czas dolewamy do niej odrobinę
wody. Dusimy około godziny. Ugotowany groch miesza-
my z kapustą, ewentualnie doprawiamy raz jeszcze do
smaku. Potrawę podajemy gorącą na stół wigilijny.

Oczywiście, nie odkryłem tu prochu, niektóre pra-
buckie gospochy mogą nawet czuć się zdegustowane, że
piszę tak oczywiste i znane rzeczy. Ale założę się, że kutia
pojawia się na wigilijnym stole tylko gdzieniegdzie, a groch
z kapustą jest jedynie symbolem bałaganu, nie tylko kuli-
narnego. A gdzie są takie potrawy jak żur wigilijny, kapu-
śniak galicyjski, karp po żydowsku, makówczaki z mle-
kiem makowym (ki diabeł?) czy łamańce z makiem? Tak
czy owak warto powrócić czasem do starej tradycji i od-
mienić wigilijne menu, daktyli ci u nas dostatek....Swoją
drogą kutia musi być obrzydliwie słodka... Smacznego
           wybrał: M. Szulc, dyplomowany kucharz dyletant

Może trochę zapomniane?...

Wśród 12 wigilijnych potraw
Na ogół panie domu doskonale wiedzą, co podać

na wigilijny stół. Ale bywa też, że w naszej świadomości
funkcjonują potrawy, których nazwy pamiętamy z trady-
cji, a przez nieobecność w ostatnich latach w wigilijnym
menu nieco bywają zapomniane. Spróbuję przypomnieć:
co to jest kutia na przykład?

Drzewko bożonarodzeniowe pojawiło się w XVI
wieku, lecz prawdopodobnie już wcześniej występowało
jako rajskie „drzewo dobrego i złego” w misteriach o Ada-
mie i Ewie, wystawianych w wigilię Bożego Narodzenia.
Jest to związek bardzo luźny i trudny do ustalenia, podob-
nie jak odwoływanie się do drzewa Krzyża z Golgoty, któ-
re jak głosi legenda, zbito z rajskiego drzewa życia.

Natomiast w wielu kulturach drzewo, zwłaszcza
iglaste, jest uważane za symbol życia i odradzania się, trwa-
nia i płodności. W Biblii nawiązaniem do drzewka bożo-
narodzeniowego może być tekst proroka Izajasza (60, 12):
„Chluba Libanu przyjdzie do ciebie: razem cyprysy, wiązy
i bukszpan, aby upiększyć moje miejsce święte”.

Tradycja choinek narodziła się w Alzacji, gdzie wsta-
wiano drzewka i ubierano je ozdobami z papieru i jabłkami
(nawiązanie do rajskiego drzewa). Wielkim zwolennikiem
tego zwyczaju był Marcin Luter, który zalecał spędzanie
świąt w domowym zaciszu. Choinki więc szybko stały się
popularne w protestanckich Niemczech. Nieco później
obyczaj ten przejął kościół katolicki, rozpowszechniając
go w krajach Europy Północnej i Środkowej.

W XIX wieku drzewko zawitało do Anglii i Francji,
a potem do krajów Europy Południowej. Od tej pory jest
najbardziej rozpoznawanym symbolem świąt Bożego Na-
rodzenia. Do Polski przenieśli go niemieccy protestanci
na przełomie XVIII i XIX wieku, ale spotykany był wów-
czas jedynie w miastach. Na wsiach - i to niezbyt często -
choinka pojawiła się dopiero w latach 20-tych XX wieku.
Wyparła tradycyjną polską ozdobę, jaką była podłaźnicz-
ka. Niedługo potem choinka zaczęła być ozdabiana.

Dawniej na wsiach przyniesienie choinki do domu
miało cechy kradzieży obrzędowej: gospodarz rankiem w
Wigilię udawał się do lasu, a wyniesiona z niego choinka
czy gałęzie, „ukradzione” innemu światu, za jaki postrze-
gany był las, miały przynieść złodziejowi szczęście. Tra-
dycja przynoszenia żywego drzewa do domu być może
ma swe korzenie w praktykowanym dawniej stawianiu w
czasie adwentu przystrojonego drzewka w przedsionku
kościoła.

Dawnymi, tradycyjnymi zdobieniami choinkowymi
były ciastka, pierniczki (wypiekane często w kształcie
serc), orzechy, małe, czerwone tzw. rajskie jabłuszka, wła-
snoręcznie wykonywane w czasie adwentu ozdoby z bi-
buły, kolorowych papierów, piórek, wydmuszek, słomy i
źdźbeł traw, kłosów zbóż itp. Na gałązkach w wieczór
wigilijny zapalano świeczki i tzw. zimne ognie. Współcze-
śnie, w zależności od kraju, ubiera się je nieco inaczej.
Dekoruje się choinkę bombkami, cukierkami, papierowy-
mi ozdobami (jak dawniej), srebrnymi i złotymi włosami
anielskimi. W większości krajów drzewko ubiera wspól-
nie cała rodzina w dzień wigilijny. W krajach znajdujących
się pod wpływem tradycji angielskiej i amerykańskiej
drzewko ubiera się wcześniej.                  wg. wikipedii

Choinko, skąd się wzięłaś?
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baju - baj... z książki Agnieszki Korol

Bajka o smoku podróżnym
i złym czarowniku

W czasach bardzo dawnych, bo bajkowych, w kra-
inie smoków, żył sobie zły czarownik. Nazywał się Kara-
fel. Dniami i nocami knuł on, by dokuczać i rzucać złe
uroki. Wymyślał coraz to nowe zaklęcia. Na przykład za-
mienił psa w kota, kota w myszkę, myszkę w serek a se-
rek w wielbłąda. Dalej jednak nic nie wychodziło. Na sku-
tek tych czarów miał w swojej zagrodzie masę wielbłą-
dów.

Pewnego razu pewien smok podróżny o dźwięcz-
nym imieniu Czamp przybłąkał się w pobliże zamku Kara-
fla. Był to młody, niedoświadczony jeszcze smok, który
ledwie wyleciał spod skrzydeł mamy smoczycy. Miał on
zaledwie 216 lat i niewiele jeszcze wiedział o czarowni-
kach. Kiedy zobaczył Karfla, od razu zapragnął się z nim
zaprzyjaźnić i wyruszyć z nim w drogę pełną przygód i
niespodzianek.
- Dzień dobry dziwny człowieku w spiczastej czapce.
- Dzień dobry smoku, widzę, że jesteś bardzo dobrze wy-
chowany i mówisz „dzień dobry” starszym.
- Dziękuję. Czy mógłbym zatrzymać się tu na kilka dni?
- Owszem, mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy
- Ja również – rzekł smok i zasnął, gdyż był utrudzony
długim lotem. Wówczas zły czarownik zapragnął wypró-
bować swoje zaklęcie na smoku. Wyciągnął księgę cza-
rów, odnalazł właściwe słowa i rzekł:
         „Bilu, bilu, balu – dzisiaj jestem w gaju
           Bilu, bilu, lelku – łupie mnie w bioderku
           Bilu, bilu, bąbku – nie mam już rozsądku
           Hu, hu, ha – zamień się w psa”

I Karafel dotknął czarodziejską różdżką smoka
Czampa. Zamiast jednak zamienić się w psa, smok doro-
bił się drugiej głowy, która jednak również spała. Czarow-
nik zdziwił się bardzo i wymówił jeszcze raz to samo za-
klęcie. Wówczas Czampowi doszły jeszcze dwie śpiące
głowy.
- Co robić, co robić... – rzekł pod nosem Karafel. – Kiedy
smok się obudzi, zobaczy co się stało i będzie miał do mnie
słuszne pretensje. Tymczasem Czamp ziewnął czterema
paszczami i przekręcił się na drugi bok. Karafel gorącz-
kowo zaczął wertować księgę czarów, szukając zaklęcia,
które przywróciłoby poprzedni wygląd smoka. Nareszcie
natrafił na nie i rzekł:
     „Niechaj przeszłość wróci i złe czary zrzuci”.

I dotknął smoka czarodziejską różdżką. Czamp
wrócił do pierwotnego wyglądu. Ale od tych czarów obu-
dził się.
- Śniło mi się, że miałem cztery głowy – zawołał – a może
pięć? – i szybko zaczął liczyć na pazurkach. Jeśli dobrze
obliczyłem, było ich cztery. To bardzo dziwne uczucie.
- Śpij smoku i niech tym razem przyśni ci się ładniejszy
sen.

- Dziękuję dziwny człowieku w spiczastej czapce.
- Mam na imię Karafel
- Miło mi, a ja Czamp – i podał mu swoją wielką łapę. Po
chwili smok znów spał a Karafel zagłębił się w swojej
księdze czarów.
- No tak – rzekł – niewiele tu czarów o smokach... ale,
ale, jest tu zaklęcie zamieniające smoka w smyka. A więc:
   „Smoku, smoku, zmień literkę, „o” zamień na „y”
     zamiast smoka z pazurkami, chcę mieć zaraz
     chłopca smyka z k rótkimi spodniami”

Czarodziej dotknął różdżką Czampa. Tym razem
smok zmienił kolor niebieski na niesłychanie różowy. Cza-
rodziej oniemiał ze złości.
- Zaraz podepczę i utopię tą wstrętną i kłamliwą księgę
czarów! Ale, ale, nie posiadam przecież żadnej innej. Po-
szukajmy...I znalazł zaklęcie, które zamienia różowe smo-
ki w żaby:
       „czary mary, tra la la, żabką zaraz będziesz
       i kumkać masz smoku gdy w bajorku siędziesz”

Kiedy je wymówił i dotknął różdżką Czampa, smok
zamienił swą różową łuskę na pomarańczową sierść. „Ta-
kie kosmetyczne zmiany mnie nie interesują” – pomyślał
Karafel. „Muszę poszukać innego zaklęcia”. Wówczas
podszedł do niego jego nadworny czarny kot, który kie-
dyś, przed zaklęciem przez czarodzieja był psem i przy-
niósł mu wyrwaną skądś kartkę. Było na niej napisane:

„Ala ma kuku bo lulu puku
i moku tulu holololulu”
Z braku laku – że się tak wyrażę – czarodziej wy-

mówił te słowa na głos i dotknął smoka różdżką, zacieka-
wiony, co się teraz wydarzy. Smok zaczął się skręcać,
zwijać, przepoczwarzać i ciągle nie mógł się zdecydować,
w co się zamienić. Był bowiem i psem i kotem, papugą,
żółwiem, krasnoludkiem, muchomorkiem, sarenką, lwem,
słoniem i myszką. Ostatecznie zmienił się w biedronkę,
tak dużą jak smok. Po tych gwałtownych przemianach
biedronka, która jeszcze przed chwila była smokiem, obu-
dziła się i zawołała:
- Jakie dziwne miałem sny. Najpierw śniło mi się, że mam
cztery głowy. Trzy nadliczbowe głowy zniknęły, ale za to
cały zrobiłem się różowy, następnie pomarańczowy i fu-
terkowy, a potem... zacząłem się przepoczwarzać, żeby
wreszcie zostać biedronką. Całe szczęście, że się obudzi-
łem.
- Biedny smoku – rzekł Karafel – może się zdziwisz, co ci
powiem, ale ty rzeczywiście zamieniłeś się w biedronkę.
- Co? Co takiego!? – i Czamp wzbił się w powietrze, by
znaleźć odpowiedniej wielkości jezioro, w którym mógłby
się przejrzeć. Kiedy takowe odnalazł, cały struchlał, gdyż
ujrzał w nim swoje odbicie.
- Jak to się stało?! – zawołała wielka biedronka – czy
przypadkiem nie wspomniałeś, że jesteś czarodziejem?
- Owszem, jestem nim – odparł Karafel – ale ostatnio
moje czary mi się nie udają.
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- Czy przypadkiem przez pomyłkę nie zamieniłeś mnie w
biedronkę?
- Masz rację, biedny smoku. Pomyłkowo wymówiłem nie-
właściwe zaklęcie.
- Jeśli tak, to odczaruj mnie.
- Obawiam się, że to niemożliwe – odparł Karafel
Naiwny smok Czamp zdziwił się, nie sądził, że ludzie mogą
być tak niedobrzy. Czamp nie był jednak gapą i zawołał:
- Natychmiast przemień mnie z powrotem w smoka, do-
brze ci radzę!
Czarodziej wiedział, że z taką wielką biedronką nie ma
żartów i wymówił zaklęcie:
     „Niechaj przeszłość wróci i złe czary zrzuci”
I dotknął różdżką smoka.
- Jestem już smokiem! – zawołał radośnie pomarańczo-
wy, futerkowy smok. – Ale, ale, nie jestem błękitny jak
niebo, gdzie nikt nie może mnie zauważyć. Jestem poma-
rańczowy i w dodatku nie mam łuski, która mnie ochroni!
- Zaraz smoku! – zawołał czarodziej – zaraz i to odwrócę
– i rzekł:
      „Niechaj przeszłość wróci i złe czary zrzuci”

I dotknął różdżką smoka. Smok odzyskał łuskę, lecz
we wściekle różowym kolorze.
- Cóż to! – zawołał smok – Co to za paskudny kolor, pręd-
ko, zmień to! Wówczas Karafel rzekł:
„Niechaj przeszłość wróci i złe czary zrzuci” i dotknął
różdżką smoka. Dopiero wtedy smok wrócił do swojego
poprzedniego wyglądu.
- Widzę, - rzekł smok – że nic mi się nie przyśniło. Wyko-
rzystałeś mnie do swoich niecnych, czarnoksięskich eks-
perymentów. Okazuje się, ze nie każdemu na tym świecie
można zaufać. Daruję ci, gdyż przywróciłeś mnie do mo-
jego właściwego stanu. Nie licz już jednak na moją przy-
jaźń. Odlatuję i więcej, mam nadzieję, się nie spotkamy.
Żegnaj.- I smok odleciał w nieznanym dla Karafela kie-
runku. Niedługo potem odnalazł prawdziwego przyjacie-
la. teraz podróżuje z nim i przeżywa nowe przygody.
                                                       Agnieszka Korol

działo się...

Nasi pilni studenci...
Mało która uczelnia może się poszczycić taką fre-

kwencją. Słuchacze naszego Uniwersytetu II Wieku są
pod tym względem wzorowi.

Pilnie uczą się na kursie komputerowym. I robią galopują-
ce postępy...

Raz w miesiącu jeżdżą do Kwidzyna na wykłady Klubu
Małej Ojczyzny Kwidzyńskiej.

Uczestniczą w naszych imprezach kulturalnych (tu na
koncercie poezji śpiewanej w wykonaniu Klubu Dobrej
Piosenki, prowadzonego przez prezesa Fundacji „Projekt”,
Mieczysława Dzikowskiego. Oby tak dalej, Panie i Pano-
wie Studenci.                                                        M.S.
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trochę rozrywki...

KRZYŻÓWKA

Dawno nie było...na początek więc taka niewielka i nie
trudna. Litery z ponumerowanych w prawym dolnym rogu
pól utworzą rozwiązanie, które należy nam dostarczyć, by
wziąc udział w losowaniu 3 nagród książkowych. Wystar-
czy na karcie pocztowej napisać hasło i przesłać na adres
: MGOK, ul. Łąkowa 22 82-550 Prabuty. Można też roz-
wiązanie dostarczyć osobiście.
Poziomo: 1. Nowy wzdłuż ul. Rypińskiej (przydałby się
do jeziora...), 7. Z niej piękny motyl, 8. Legendarny król,
władca zamku Camelot, 9. Figura lub przyrząd gimnastycz-
ny, 10. Powódź Sienkiewicza, 12. Jedna z przyczyn prze-
ziębienia, 13. Kwiaty rodem z Japonii i Chin, 14. W kości
(ale nie gra), 19. Odmiana jazzu, 20. Bez niej nie wytniesz
choinki w lesie (siekiera? nic podobnego...), 21. MGOK
ul. Łąkowa 22, 22. Talizman, 23. Radny niegdyś, 24. De-
likatna potrawa dla malucha, 25. Placówka dyplomatycz-
na (nie ambasada i nie konsulat, zresztą nie pasuje...)
Pionowo: 2. W piosence „z cicha na trzy czwarte rżnie”,
3. Z wkładem (a nie książeczka oszczędnościowa...), 4.
W składzie orkiestry dętej, 5. Rodzaj zupy lub trunku, 6.
Element herbu Prabut, 11. Spikerka, 15. Studencki na spóź-
nienie, 16. Gdy nadmiar bakterii, 17. Herbatka z mlekiem
(ohyda...), 18. Na szkle - Krawczyka (nie Edmunda...).

No i tyle, więcej roboty z ułożeniem niż rozwiązy-
wania, myślę, że czytelnicy zasypią nas hasłami.       MS

Żona wyjechała w delegację. Mąż rankiem bierze
dzieciaka i wiezie do przedszkola.
- To dziecko do nas nie chodzi- mówi przedszkolanka.
Jadą do drugiego.
- Nie znamy pana synka - słyszy w drugim.
Jadą do trzeciego, czwartego... wszędzie tak samo. Nie
znają dzieciaka. W końcu chłopiec nie wytrzymał:
- Tato, zaliczmy jeszcze tylko jedno przedszkole, bo się w
końcu na ostatnią lekcję spóźnię.

@
Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wy-

sokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...
- No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie...
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się,
sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, ciągną,
ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły!
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:
- Ale to nie moje buciki....
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu
szarpie się z butami... Zeszły!
Na to dziecko :
-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je
nosić.
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż prze-
staną jej się trząść, i znowu pomaga dziecku wciągnąć
buty. Wciągają, wciągają..... weszły!.
- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rę-
kawiczki?
- W bucikach.

@
Pewien fotograf dostał od swej redakcji zlecenie

wykonania zdjęć pożaru lasu. Gdy przyjechał na miejsce,
okazało się, że zasięg pożaru jest tak ogromny, że zdjęcia
z ziemi nie oddadzą ogromu katastrofy. Zadzwonił więc
do przełożonych i poprosił o załatwienie jakiegoś samolo-
tu. Po kilku minutach redaktor naczelny oddzwonił i pole-
cił fotografowi, by udał się na okoliczne lotnisko, gdzie
miał na niego czekać już samolot. Pojechał więc szybko
na lotnisko, wybiegł na pas startowy i wskoczył do niedu-
żej awionetki, krzycząc do pilota: „Ruszamy!”.

Gdy znaleźli się już w powietrzu, fotograf instru-
ował dalej pilota:
- Podleci pan do płonącego lasu od strony północnej, po
czym obniży pan pułap lotu o kilkadziesiąt metrów.
- Ja? Ale po co? - zapytał zdziwiony pilot;
- Ponieważ zamierzam zrobić zdjęcia płonącego lasu! Je-
stem fotografem, a fotograf robi zdjęcia! - krzyknął zde-
nerwowany pasażer;
Po dłuższej chwili milczenia pilot zapytał nieśmiało:
- To pan nie jest instruktorem latania?

Uśmiechnij się...
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Jak dzielić kasę unijną...
W dniu 25 października odbyło się posiedzenie po-

wiatowego zespołu roboczego do spraw podziału alokacji
środków finansowych w 8 osi priorytetowej Regionalne-
go Programu Operacyjnego.

Zespól roboczy, w skład którego wchodzą przed-
stawiciele władz samorządowych gmin z powiatu kwidzyń-
skiego, przyjął stanowisko nowego podziału procentowe-
go środków unijnych przeznaczonych na lokalną infrastruk-
turę.

Otwarcie skweru im. Jana Pawła II

Gościem uroczystości oddania do użytku wyremon-
towanego skweru wcentrum Prabut był Maciej Płażyń-
ski, poseł na Sejm RP kilku kadencji, były Marszałek Sej-
mu, nasz sprawdzony sojusznik w wielu ważnych dla mia-
sta i gminy sprawach. W ostatnim dniu przed ciszą wy-
borczą gościł właśnie u nas. Po uroczystej Mszy Świętej
wraz z burmistrzem Prabut przeciął symboliczną wstęgę
„przy lwach”.

Uroczystości towarzyszył program muzyczny w
wykonaniu dzieci i młodzieży, przygotowany przez Księ-
dza Radosława i Marcina Kruszyńskiego. Mimo chłodu,
na prabucki Rynek przyszło wielu mieszkańców Prabut
(jak na taką porę...)

działo się...

Ustalono, że 65% ogólnych środków zostanie przekaza-
nych na infrastrukturę drogową a 35% na infrastrukturę
ochrony środowiska. Stanowisko to zostanie przekazane
w najbliższym czasie wicemarszałkowi województwa po-
morskiego Mieczysławowi Strukowi.

Sodoma i...reszta

A ta reszta, to około stu załóg samochodów terenowych.
Leszek Sodoma, tytularny patron imprezy i Paweł Wasic-
ki „Wasior” zorganizowali kolejne spotkanie miłośników
sportów samochodowych. Patrząc na poniższe zdjęcie,
chciałoby się powiedzieć - ekstremalnych... „Sodomiada”
przebiegała po wertepach okolicznych lasów, baza rajdu
była w Orkuszu. Powoli stajemy się liczącym ośrodkiem
dla fanów czterech zabłoconych mocno kół...
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rozmaitości...

Hala Sportowa w Prabutach
oferuje:

zajęcia w siłowni
Wtorek 16.00 – 18.00 i 20.00 – 21.30
Czwartek 16.00 – 18.00 i 20.00 – 21.30
Piątek16.00 – 18.00 i 20.00 – 21.30
                        Sobota       10.00 – 12.00
zajęcia w sali fitness
Wtorek  19.00
Czwartek  19.00
kąpiele w saunie
Poniedziałek – Piątek  15.00 – 21.00
Sobota                         10.00 – 17.00
Niedziela                     14.00 – 17.00
tenis stołowy
Poniedziałek  16.00 – 19.00 (młodzież)
                    19.00 – 21.00 (dorośli)
Wtorek  16.00 – 19.00 (młodzież i dorośli)
Środa  16.00 – 19.00 (młodzież i dorośli)
Czwartek  16.00 – 19.00 (młodzież i dorośli)
Piątek  16.00 – 19.00 (młodzież i dorośli)
Sobota  10.00 – 14.00 (młodzież i dorośli)
Niedziela  14.00 – 16.00 (młodzież i dorośli)
darmowe zajęcia na hali
Sobota     16.00 – 18.00
Niedziela 14.00 – 16.00

Cennik usług
Wynajęcie hali  1 godz. 50 zł
Kąpiel w saunie  1 godz. 25 zł
Wejście do siłowni                5 zł (jednorazowe)
Miesięczny karnet do siłowni
            4 wejścia w tygodniu                    -           50 zł
            2 wejścia w tygodniu                    -           25 zł

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
zapraszamy:
Program „Ikonka” - dostęp do internetu
wtorek           12.00 - 16.00, 18.00 - 20.00
środa             14.00 - 20.00
czwartek        14.00 - 20.00
piątek             12.00 - 16.00
sobota            10.00 - 14.00
Tenis stołowy
poniedziałek    16.00 - 20.00
wtorek            14.00 - 16.00   18.00 - 20.00
środa              16.00 - 20.00
czwartek         16.00 - 20.00
piątek              14.00 - 16.00   18.00 - 20.00
sobota             10.00 - 14.00
Otwarte zajęcia muzyczne i wokalne
czwartek         16.00 - 20.00 (po uprzednim zgłoszeniu)
Koło rzeźbiarskie
wtorki, środy    16.00 - 18.00

Gwiazdy nie mają nic do tego, to pory roku...

Wierzyć horoskopom?
Astrologia jest zwykle traktowana jako nieszkodli-

wy przesąd, ale naukowcy odkryli, że data urodzin może
mieć wpływ na nasze późniejsze życie. Nie ma to jednak,
według nich, nic wspólnego z pozycją gwiazd i znakami
zodiaku. Badania wykazały, że to pora roku, w której przy-
chodzimy na świat, może mieć znaczenie dla osobowości,
zdrowia, a nawet płci człowieka.

Na półkuli północnej kobiety urodzone w maju będą
przejawiać bardziej impulsywne zachowania, a te z listo-
pada będą bardziej refleksyjne. Mężczyźni urodzeni na
wiosnę są bardziej wytrwali niż urodzeni w zimie.

Inne badania wskazują, że ludzie urodzeni jesienią
będą mieli skłonność do fizycznej aktywności i wyróżnią
się w piłce nożnej, natomiast urodzeni na wiosnę to raczej
intelektualiści, predysponowani bardziej do gry w szachy.

Urodzeni między wrześniem a grudniem są bardziej
podatni na ataki lęku, a coraz więcej jest dowodów, że
schizofrenią najbardziej zagrożone są osoby urodzone
późną zimą i wczesną wiosną. Na drugiej półkuli ziem-
skiej uwarunkowania mają odwrotny charakter.

Profesor John Eagle, psychiatra z Aberdeen Uni-
versity badał związki pory urodzin ze zdrowiem psychicz-
nym. „Dwa główne czynniki to dieta i sezonowe zmiany
w sposobie odżywiania się oraz wzrost liczby infekcji zimą.
Ale rolę odgrywają też inne czynniki środowiskowe oraz
genetyczne, więc czas narodzin nie decyduje o wszyst-
kim” – mówi on. Astrologowie uznali te zależności za do-
wód, że osobowość człowieka kształtowana jes t przez
znak zodiaku, i traktują to jako usprawiedliwienie dla mi-
lionów ludzi, którzy codziennie analizują swe horoskopy.

Ale naukowcy twierdzą, że za tym wpływem kryją
się fundamentalne przyczyny natury biologicznej, a nie po-
zycja gwiazd i ruch planet. Profesor Jayanti Chotai z uni-
wersytetu Umea w Szwecji powiedział, że poziom hor-
monów produkowanych przez kobietę w ciąży zmienia się
w zależności od pory roku i to może decydować o ce-
chach osobowości płodu.

Na hormony te wpływa temperatura, infekcje, eks-
pozycja na światło oraz zmiany sposobu życia i odżywia-
nia się. Profesor Chotai podkreśla: „To zróżnicowanie da
się wyjaśnić zmianami w naszym systemie słonecznym.
Na przykład w zimie mamy mniej światła, niższą tempe-
raturę i częstsze infekcje wirusowe”. Data urodzin ma
wpływ również na zdrowie dzieci urodzonych w lecie, które
są mniej podatne na astmę, ale częściej bywają krótkowi-
dzami.

Astrologowie nie znajdą jednak pociechy w bada-
niach nad związkami uczuciowymi przeprowadzonymi
przez profesora Manchester University,  Davida Voasa.
W swoich analizach uwzględnił on 20 milionów mężów i
żon z Anglii i Walii, ale nie znalazł żadnego dowodu na
przyciąganie się określonych znaków zodiaku. wg. onet
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            urząd informuje...
Oto wykaz stanowisk i telefonów aktualnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach. Zakres kompetencji
działów znajdziecie Państwo na str. www.prabuty.pl Pod odnośnikiem „w Urzędzie” jest Poradnik Klienta.
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Wydawca: MGOK 82-550 Prabuty  ul. Łąkowa 22 tel. (055) 2782319,
Redaktor Marek Szulc; e-mail: kulturaprabuty@op.pl. Druk: Dru-
karnia „W&P” Malbork ul. Akacjowa 29 tel. (055) 2722585. Za treść
ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja
zastrzega sobie prawo skracania i opracowania materiałów nie zamó-
wionych.

Rozmaitości

Iława przez Susz    8.05F 14.35* 14.35F
Kisielice przez Pólko   6.40F 15.50F
Kisielice przez Pławty, Klimy 15.20F
Kwidzyn D.A.   6.00U 6.57S 7.05 7.05S 8.05A 8.35S
                    9.05U 10.05F 11.05U 12.05F 14.00S 14.30A
                 15.00F 15.40 16.40U 17.40U 18.40Un 19.40U
                20.30AH 20.50S 23.00
Kwidzyn Jabil, IP    4.55Sz 12.55Fz 20.55Sz
Kwidzyn Plati Lotnicza 5.00 13.00 21.00
Prabuty sanatorium   4.27 5.27U 6.48CH 6.48S 7.52A
                  8.47U 9.47F 10.47U 12.27 13.47A
                 14.17S 14.48F 14.48C 15.47U 15.50Fz 16.47U
                18.47U 19.47 22.48
Susz Rynek 16.20
 Legenda:
A - nie kursuje w niedziele i święta
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
S - kursuje w dni nauki szkolnej, pierwszeństwo przejazdu
dla młodzieży szkolnej
U - Nie kursuje 25.XII, 1.I i w I Dzień Wielkanocy
n - nie kursuje 24, 31 grudnia i w sobotę przed Wielkanocą
* - kursuje w niedziele i święta

Rozkład jazdy PKS Kwidzyn
z przystanku Prabuty Dw. Kolejowy

(według strony internetowej PKS Kwidzyn, ostatnia
aktualizacja - 12 października 2007)

ROZKŁAD  JAZDY  POCIĄGÓW
     STACJA  PRABUTY – ODJAZDY

(aktualny 08.12.07 - 20.06.08)
BIELSKO BIAŁA   9.38 Ex(12)
CZĘSTOCHOWA  20.41 TLK(14)
GDYNIA Gł./TCZEW  3.01, 8.10 TLK (2), 8.37 TLK
(3), 9.20 TLK (5), 9.52 (6), 14.19 TLK (7), 21.00 (8),
21.16 Ex (9), 21.20 TLK (10)
IŁAWA Gł. 1.14, 5.44 TLK (10), 6.18, 7.13 (11), 8.49,
9.38 Ex (12), 12.45 TLK (7), 14.12 (6), 14.59 (D), 15.59,
17.02, 19.05, 19.48 TLK (13), 20.41 TLK (14), 21.05
TLK (1)
KIELCE 1.14
KATOWICE  9.38 Ex (12), 20.41 TLK (14)
KOŁOBRZEG/KOSZALIN  3.01, 9.20 TLK (4)
14.19TLK (7)
KRAKÓW  1.14, 20.41 TLK (14), 21.05 TLK (1)
LUBLIN  5.44 TLK (10)
MALBORK 3.01, 5.49, 6.47, 8.10 TLK (2), 8.37 TLK
(3), 9.20 TLK (5), 9.52 (6), 12.42, 14.19 TLK (7), 15.26
(D), 16.29, 18.53, 21.00 (8), 21.16 Ex (9), 21.20 TLK
(10)
OLSZTYN 7.13 (11), 14.12(6)
WARSZAWA/ DZIAŁDOWO 1.14, 5.44 TLK (10),
9.38 Ex (12), 12.45 TLK (7), 19.48 TLK (13), 20. 41
TLK (14), 21.05 TLK (1)
ZAKOPANE 20.41 TLK (14), 21.05 TLK (1)

Legenda:
Wytłuszczone - pociągi pospieszne, expresy i TLK
Ex – Ekspres
TLK –  Tanie Linie Kolejowe - obowiązuje dopłata
(D) – kursuje od poniedziałku do piątku oraz 1XI, oprócz
świąt, 24, 31 XII, 2 V
(1) – kursuje tylko  11 – 13, 18, 19 I, 8 II
(2) – kursuje tylko 12, 13, 15, 19, 20, 27 I
(3) – kursuje codziennie oprócz 25 XII, 9 II, 24 III
(4) – kursuje tylko w soboty oraz  24, 31 XII, 1, 22 V
(5)– kursuje tylko w poniedziałki i soboty oraz 24, 27, 31
XII, 2 I, 25 III, 1, 22 V,  oprócz 24 III(6) – kursuje co-
dziennie oprócz 24, 25 XII, 23 III, 3 V
(7) – kursuje codziennie oprócz 25 XII, 23 III
(8) – kursuje codziennie oprócz 23 – 25, 30 XII, 23 III, 1,
2 V
(9) – kursuje tylko w  niedziele oraz 1 I, 24 III, 2, 23 V,
oprócz 23 III
(10) – kursuje od poniedziałku do piątku  oprócz 24 – 26,
31 XII, 1 I, 24 III, 1, 2, 22, 23 V
(11) – kursuje codziennie oprócz  24 – 26, 31 XII, 24 III, 2,
3 V
(12) – kursuje tylko w soboty oraz  31 XII, 1, 22 V
(13) – kursuje tylko w piątki i niedziele oraz 26 XII, 1 I,24
III, 30 IV, 2, 21, 23V
         oprócz 23 III
(14) – kursuje codziennie oprócz 24 XII, 26 I, 23 III

Pan pomidor wlazł na tyczkę...

Kolejny program muzyczny dla najmłodszych przedstawi-
li w sali MGOK artyści z bydgoskiej opery „Nova”. Cykl
„Mała opera” cieszy się wśród dzieci dużą popularnością,
nic dziwnego, tym razem śpiewały i bawiły się na kanwie
znanych wszystkim wierszy Jana Brzechwy.
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