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Jak w kalejdoskopie...
Pisanie o aktualnej sytuacji pra-

buckiego szpitala przypomina wró¿e-
nie z fusów. Nikt nie jest w stanie prze-
widzieæ, czy napisany dziœ materia³
bêdzie aktualny za kilka dni, gdy ga-
zeta sp³ynie z maszyn malborskiej dru-
karni. Ostatnim oficjalnym akcentem
tocz¹cej siê debaty na temat struktu-
ry lecznictwa zamkniêtego w powie-
cie kwidzyñskim by³a sesja nadzwy-
czajna Rady Powiatu, zwo³ana na
nasz wniosek w dniu 17 kwietnia b.r.

Bezpoœrednim przyczynkiem
do wniosku o zwo³anie sesji by³o spo-
tkanie radnych Rady Miejskiej Prabut
z wicemarsza³kiem pomorskim Lesz-
kiem Czarnobajem i prezesem kwi-
dzyñskiej spó³ki „Zdrowie” Wojcie-
chem Kowalczykiem w dniu 31 mar-
ca, podczas którego dr Kowalczyk
przedstawi³ koncepcjê funkcjonowa-
nia obu szpitali w powiecie. Zaprezen-
towany materia³ uœciœla³ prezentowa-
ne miesi¹c wczeœniej za³o¿enia ogól-
ne, przy czym by³ wysoce niepokoj¹-
cy zarówno dla prabuckich samorz¹-
dowców jak i obecnych na spotkaniu
reprezentantów za³ogi szpitala, zak³a-
da³ bowiem ca³kowit¹ likwidacjê chi-
rurgi, bloku operacyjnego i oddzia³u in-
tensywnej opieki medycznej w Pra-
butach. Wed³ug opracowania, szpital
specjalistyczny w Prabutach funkcjo-
nowa³by jedynie jako oddzia³ chorób
p³uc z torakochirurgi¹ „wyjazdow¹”,
wykonywan¹ w kwidzyñskim szpita-
lu na zasadzie wynajmu bloku opera-
cyjnego od spó³ki „Zdrowie”. Koncep-
cja zak³ada³a równie¿ przeniesienie do
Prabut powiatowej interny i kardiochi-
rurgii, prowadzonej przez spó³kê
„Zdrowie”.              c.d. na str.2-3

Majowe uroczystoœci

Podczas tradycyjnej uroczystoœci 3-cio Majowej przedstawiciele Prabuckiego
Stowarzyszenia Kresowiaków umieœcili urnê z ziemi¹ z Wilna w fundamen-
tach Pomnika Pamiêci. Foto - relacja z obchodów 217 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja na str.3

Po po³udniu zacz¹³ siê „majówkowy” festyn. Na estradzie dziewczêta z zespo-
³u „Elfy”, dzia³aj¹cego przy MGOK. Relacja na str. 8
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wieœci z ratusza...

Podczas dyskusji nad przed³o¿onym projektem po-
jawi³y siê g³osy krytyczne. Ordynator prabuckiego oddzia³u
chorób wewnêtrznych dr. Waldemar Templin wskazywa³
na powa¿ne zagro¿enie ¿ycia i zdrowia pacjentów wszyst-
kich oddzia³ów, pozbawionych OIOM-u i bloku operacyj-
nego.

Samorz¹dowców prabuckich zaniepokoi³ spo³eczny koszt
proponowanych zmian, z ponad 130 osób przewidzianych
do zwolnienia jedynie oko³o 50 otrzyma³oby propozycjê
pracy w spó³ce „Zdrowie”. Autorom projektu zarzucano
brak konsultacji ze œrodowiskiem medycznym obu placó-
wek i preferowanie jedynie ekonomicznych wzglêdów
proponowanych zmian.

Zarzuty o zbyt arbitralne rozstrzygniêcie problemu odpie-
ra³ marsza³ek Leszek Czarnobaj, twierdz¹c, ¿e ¿adne de-
cyzje jeszcze nie zapad³y, a Zarz¹d Województwa jedynie
zapozna³ siê z opracowaniem.

Po up³ywie kilku dni od spotkania do burmistrza
Bogdana Paw³owskiego zg³osili siê chirurdzy z prabuc-
kiego szpitala dr Piotr Wysocki i dr Dariusz Preis, którzy
w obecnoœci zaproszonych przez burmistrza wspó³pracow-
ników i radnych powiatowych przedstawili alternatywne
opracowanie, zak³adaj¹ce, ogólnie rzecz ujmuj¹c, dalsze
funkcjonowanie oddzia³u chirurgii klatki piersiowej w pra-
buckim szpitalu w ramach spó³ki pracowniczej. Z wyli-
czeñ autorów wynikaæ mia³o, ¿e korzystny tegoroczny
kontrakt z NFZ na procedury torakochirurgiczne pozwo-
li³by spó³ce nie tylko na zbilansowanie siê, ale równie¿ na
czêœciow¹ obs³ugê zad³u¿enia, przy czym skala zwolnieñ
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Jak w kalejdoskopie...
nie by³aby tak dotkliwa, jak w koncepcji dr Kowalczyka.
Burmistrz, poproszony o pomoc w dotarciu z koncepcj¹
do krêgów decyzyjnych rozpocz¹³ niezw³oczne dzia³ania,
m.in. nawi¹za³ kontakt z pomorskim NFZ i Urzêdem Mar-
sza³kowskim. Radni powiatowi (ni¿ej podpisany i Jêdrzej
Krasiñski) zadeklarowali zwo³anie sesji Rady Powiatu,
a tak¿e wspólne posiedzenie powiatowej i gminnej Komi-
sji Zdrowia, podczas których lekarze mogliby zaprezento-
waæ swoj¹ koncepcjê na szerszym forum. Dzia³ania bur-
mistrza przynios³y efekt ju¿ po kilku dniach. Przy okazji
imprezy sportowej, na której goœci³ wicemarsza³ek Leszek
Czarnobaj, burmistrz zorganizowa³ krótkie spotkanie mar-
sza³ka z lekarzami, podczas którego przedstawili oni ogól-
ne za³o¿enia swego opracowania. Marsza³ek Czarnobaj
nie wykluczy³, ¿e koncepcja mia³aby szansê realizacji pod
warunkiem prawid³owoœci i rzetelnoœci wyliczeñ finanso-
wych skutków propozycji oraz skutecznych konsultacji ze
zwi¹zkowcami.

14 kwietnia w sali konferencyjnej UMiG w Prabutach
odby³o siê wspólne posiedzenie komisji zdrowia Rady Po-
wiatu i Rady Miejskiej Prabut z udzia³em prezesa spó³ki
„Zdrowie” dra Wojciecha Kowalczyka, dyrektora prabuc-
kiego szpitala Paw³a Chodyniaka, chirurgów, autorów kon-
cepcji prywatyzacji szpitala (Piotr Wysocki, Dariusz Pre-
is, S³awomir Kosmalski) i przedstawicieli zwi¹zków za-
wodowych szpitala.

Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu, poœwiêcona w ca³o-
œci tematyce powiatowego lecznictwa ze szczególnym
uwzglêdnieniem planów restrukturyzacji prabuckiego szpi-
tala odby³a siê trzy dni póŸniej, 17 kwietnia.
                                         (dokoñczenie na str. 3)
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W sesji, oprócz radnych uczestniczy³ wicemarsza-
³ek pomorski Leszek Czarnobaj, burmistrz Prabut Bogdan
Paw³owski, kierownictwo spó³ki „Zdrowie”, lekarze i pie-
lêgniarki prabuckiego szpitala. Przewodnicz¹cy Rady An-
drzej Zwolak uwzglêdni³ wniosek prabuckich radnych
i umo¿liwi³ dr Piotrowi Wysockiemu przedstawienie kon-
cepcji spó³ki pracowniczej. Dr Wojciech Kowalczyk za-
prezentowa³ równie¿ ogólne za³o¿enia swego opracowa-
nia. Leszek Czarnobaj zapewni³, ¿e obie koncepcje s¹ po-
wa¿nie rozpatrywane przez Zarz¹d Województwa. Obec-
ny na sesji dr Waldemar Templin ponowi³ swój apel
o uwzglêdnienie wa¿nych aspektów etyki i sztuki lekar-
skiej przy wyborze dalszej drogi restrukturyzacji. W trak-
cie spotkania marsza³kowi Leszkowi Czarnobajowi wrê-
czono list protestacyjny z podpisami mieszkañców Kwi-
dzyna przeciwko takim dzia³aniom i przekszta³ceniom, które
mog³yby pogorszyæ sytuacjê lecznictwa i opieki zdrowot-
nej na naszym terenie.

Najbli¿sze dni przynios¹ zapewne kluczowe roz-
strzygniêcia. Marsza³ek Leszek Czarnobaj zapowie-
dzia³, ¿e decyzje musz¹ zostaæ podjête w maju. W swo-
ich wyst¹pieniach podkreœla³, ¿e Zarz¹d Wojewódz-
twa nie zamierza d³u¿ej wspieraæ szpitala finansowo,
porêczaj¹c kredyty lub reguluj¹c wymagalne d³ugi.
W dyskusji z lekarzami marsza³ek podkreœla³, ¿e szpi-
tal bezpieczny dla pacjenta, to nie tylko placówka
wyposa¿ona w niezbêdne zaplecze medyczne i dobr¹
kadrê, ale równie¿ wolna od groŸby odciêcia ogrze-
wania czy energii elektrycznej. To, ¿e obawy tego typu
nie s¹ bezpodstawne okaza³o siê minionej zimy, gdy
firma grzewcza nie mog³a doczekaæ siê zap³aty za do-
starczane ciep³o. Odciêcie ogrzewania skoñczy³oby siê
ewakuacj¹ szpitala i praktycznie jego upadkiem. Nie-
bagatelne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o kie-
runku zmian bêdzie mia³o równie¿ stanowisko kon-
sultantów wojewódzkich w dziedzinie interny, kardio-
logii i torakochirurgii. Przeniesienie torakochirurgii
do Kwidzyna mo¿e postawiæ pod znakiem zapytania
mo¿liwoœæ dalszej wspó³pracy szpitala z Akademi¹ Me-
dyczn¹, rozpoczêtej zaledwie miesi¹c wczeœniej pod
auspicjami Urzêdu Marsza³kowskiego. Marsza³ek
Czarnobaj jest zbyt doœwiadczonym politykiem, by
zniweczyæ to wa¿ne dla obu oœrodków chirurgii klatki
piersiowej porozumienie, którego by³ „ojcem chrzest-
nym”. Nie wypada te¿ lekcewa¿yæ g³osu opinii publicz-
nej Kwidzyna, która darzy prabucki szpital i jego ka-
drê medyczn¹ uzasadnionym zaufaniem. Z³otego œrod-
ka nie ma, wiadomo, ¿e bez kosztów spo³ecznych nie
da siê przeprowadziæ skutecznej restrukturyzacji.
Rzecz w tym, by by³y one jak najmniejsze a jakoœæ
œwiadczeñ dla mieszkañców powiatu nie uleg³a pogor-
szeniu.                                           Marek Szulc

Szpital - c.d.

Jak w kalejdoskopie...
Majowe uroczystoœci

Œwiêto 3 maja rozpoczê³o siê z³o¿eniem kwiatów przy
Pomniku Pamiêci Kresowiaków przez przedstawicieli Sto-
warzyszenia. Zebrani w asyœcie orkiestry i pocztów sztan-
darowych przemaszerowali z cmentarza komunalnego do
centrum miasta, pod Pomnik Pamiêci, tradycyjne miejsce
patriotycznych uroczystoœci.

W uroczystoœci 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-
go Maja uczestniczyli stra¿acy z OSP, kombatanci, LOK-
owcy, harcerze, delegacje szkó³, zak³adów pracy i jedno-
stek organizacyjnych miasta i gminy, przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych i mieszkañcy Prabut.

Na zdjêciu: delegacje placówek oœwiatowych sk³adaj¹
kwiaty przy Pomniku Pamiêci, gdzie chwilê przedtem
przedstawiciele kresowiaków umieœcili urnê z ziemi¹ wi-
leñsk¹.
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a potem „na lwach”...

wieœci z ratusza...

Pisaliœmy wielokrotnie na naszych ³amach o pla-
nach przebudowy drogi 521, czyli trasy Sztum - Miko³ajki
- Prabuty - Gardeja. To gigantyczne pod wzglêdem logi-
stycznym i finansowym przedsiêwziêcie realizowane bê-
dzie etapami, z uwzglêdnieniem priorytetowych, najbar-
dziej newralgicznych odcinków. Jednym z nich jest pra-
buckie skrzy¿owanie przy stacji paliw „Orlen”, miejsce
wielu st³uczek i wypadków. Burmistrz Prabut, przypomnij-
my, inicjator porozumienia miêdzy samorz¹dami zaintere-
sowanymi przebudow¹ trasy, kontynuuje starania o wdro-
¿enie „prabuckiego” etapu inwestycji. Jednym z dzia³añ
jest sta³y kontakt z Urzêdem Marsza³kowskim.

W marcu burmistrz Bogdan Paw³owski rozmam-
wia³ na temat przebudowy skrzy¿owania z Marsza³kiem
Województwa Pomorskiego Janem Koz³owskim. W chwili
obecnej przygotowywana jest dokumentacja projektowa,
której koszt finansowany jest przez gminê Prabuty.

Rondo bli¿ej?

Dalsze konsultacje w sprawie przebudowy drogi
mia³y miejsce w siedzibie Zarz¹du Dróg Wojewódzkich
w Gdañsku, z udzia³em wicemarsza³ka pomorskiego Mie-
czys³awa Struka, odpowiedzialnego za infrastrukturê dro-
gow¹, dyrekcji ZDW, wójtów i burmistrzów oraz staro-
stów powiatów kwidzyñskiego i sztumskiego.

W trakcie spotkania przedstawiono prezentacjê

Innym aspektem podejmowanych  dzia³añ jest ko-
niecznoœæ przeniesienia stacji paliw i znalezienia dla niej
nowej lokalizacji. „Orlen” przysta³ na propozycjê przenie-
sienia stacji na teren ogródków dzia³kowych przy ul. Ja-
gie³³y, toczy³y siê wiêc trudne rozmowy z Zarz¹dem Wo-
jewódzkim Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców. Dziêki przy-
chylnemu stanowisku prabuckich dzia³aczy PZD sprawa
znalaz³a pomyœlny fina³. W dniu 16 kwietnia w siedzibie
Okrêgowego Zarz¹du PZD w Gdañsku odby³o siê spo-
tkanie w³adz samorz¹dowych Prabut z kierownictwem za-
rz¹du dzia³kowców. Podczas spotkania zosta³o podpisane
porozumienie w sprawie przeniesienia ogrodów dzia³ko-
wych zlokalizowanych przy ul. Jagie³³y na ulicê Czarniec-
kiego.                                                                  MS

punktów i odcinków koniecznych do natychmiastowego
remontu w ci¹gu 52-kilometrowego odcinka.

Burmistrz Prabut zaproponowa³ jako dzia³ania ko-
nieczne zmodernizowanie skrzy¿owania ulic Warszawska
- Jagie³³y - Kisielicka - Malborska, odcinek Kamienna -
Miko³ajki Pomorskie oraz odcinek Trumiejki - Jaromierz.

Odkopano piec

Podczas ostatnich prac wykopaliskowych prowadzonych
na terenie by³ego Zamku Biskupów Pomezañskich pod
nadzorem dr. Antoniego Paw³owskiego odkryto unikalny
piec znajduj¹cy siê ok 1.5 m poni¿ej poziomu bruku dzie-
dziñca w pomieszczeniach piwnicznych.
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Ka¿da okazja jest dobra... rozmowa burmistrza z Dyr.
ZDW Zdzis³awem Jab³onowskim.

Ogrodow¹ wspólnie...
W ostatnim dniu marca w prabuckim urzêdzie mia-

³o miejsce podpisanie porozumienia pomiêdzy Spó³dzielni¹
Mieszkaniow¹ Lokatorsko - W³asnoœciow¹ w Prabutach
reprezentowan¹ przez prezesa Krzysztofa £ukaszewskie-
go a Miastem i Gmin¹ Prabuty. Porozumienie dotyczy roz-
poczêcia wspó³pracy polegaj¹cej na realizowaniu wspól-
nych inwestycji na terenie naszego miasta. Pierwsz¹ in-
westycj¹ bêdzie modernizacja chodnika przy ulicy Ogro-
dowej w Prabutach.

Absolutorium
za 2007 rok udzielone

26 marca, w sali MGOK odby³a siê sesja Rady
Miejskiej, podczas której radni jednomyœlnie udzielili ab-
solutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty za wy-
konanie bud¿etu gminnego w 2007 roku.

Burmistrz Bogdan Paw³owski, jego zastêpca Woj-
ciech Do³êgowski i skarbnik gminy El¿bieta Wykner otrzy-
mali od Rady Miejskiej wi¹zanki kwiatów za pomyœln¹
i owocn¹ realizacjê bud¿etu.

Wiwat Z³ote Pary !

Dnia 5 kwietnia 2008 roku w sali Urzêdu Miasta
i Gminy Prabuty odby³a siê uroczystoœæ Jubileuszy 50 -
lecia Po¿ycia Ma³¿eñskiego dwóch par Jubilatów - Pañ-
stwa Henryki i W³adys³awa Maœnickich oraz Pañstwa
Jadwigi i Jana Maœnickich. Pary te zwi¹zki ma³¿eñskie
zawar³y w 1958 roku. Jubilaci zaproszeni przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Prabuty, Bogdana Paw³owskiego
oraz Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego w Prabutach,
Joannê Zawieracz przybyli do Urzêdu z najbli¿sz¹ rodzin¹.
W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ równie¿ Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Prabutach, Henryk Fedoruk.

Ukoronowaniem uroczystoœci by³o wrêczenie Jubilatom
Medali Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie przyznanych
Im przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Lecha
Kaczyñskiego. Aktu dekoracji dokona³ burmistrz, który
z³o¿y³ obu parom serdecznie gratulacje z okazji tego nie-
codziennego œwiêta, podkreœli³, jak wa¿ne w ¿yciu cz³o-
wieka jest ma³¿eñstwo i rodzina oraz ¿yczy³ Jubilatom du¿o
zdrowia i wielu lat pomyœlnoœci i szczêœcia w otoczeniu
najbli¿szych.

Jubileusz Pañstwa Maœnickich
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Nagrody z powiatu
W dniu 11 kwietnia w salach Muzeum Zamkowe-

go w Kwidzynie odby³a siê uroczystoœæ rozdania nagród
Starosty i Przewodnicz¹cego Powiatu Kwidzyñskiego.
Z satysfakcj¹ informujemy, ¿e nagrodzonymi z gminy Pra-
buty zostali: ks. Infu³at Jan Oleksy za szczególne zas³ugi
dla rozwoju powiatu, Sylwia Kawska-Tatara oraz Ryszard
Rabeszko za rozwój i upowszechnianie kultury powiatu a
tak¿e Agata Komuda za szczególne osi¹gniêcia sporto-
we.

Gminy walcz¹ o swoje
W dniach 10 - 11 kwietnia burmistrzowie oraz se-

kretarz Prabut uczestniczyli w Zgromadzeniu Ogólnym
Zwi¹zku Gmin Wiejskich RP.

Podczas obrad podjêto uchwa³y dotycz¹ce udziele-
nia absolutorium dla zarz¹du ZGW oraz przyjêto stanowi-
ska w sprawie oœwiaty, miêdzy innymi zwiêkszeniu œrod-
ków na oœwiatê z Bud¿etu Pañstwa, subwencjonowania
ucznia 6-letniego, likwidacji dodatków wiejskich oraz uza-
le¿nienia zarobków nauczycieli od typu szko³y w której
pracuj¹. Delegaci na kongres negatywnie ocenili wpro-
wadzenie bonu oœwiatowego, szczególnie w gminach wiej-
skich i miejsko - wiejskich. Negatywnie odnieœli siê te¿
w sprawie dostêpnoœci gmin wiejskich do œrodków aloko-
wanych w Regionalnym Programie Operacyjnym. Uzna-
no, ¿e w RPO podstawowymi beneficjentami bêd¹ du¿e
aglomeracje miejskie. Burmistrz Bogdan Paw³owski za-
deklarowa³ wst¹pienie gminy Prabuty do zak³adanego sto-
warzyszenia gmin wspieraj¹cych rozwój energii odnawial-
nych. Z³o¿y³ równie¿ na rêce przewodnicz¹cego ZGW
Mariusza Poznañskiego oficjalny wniosek o spowodowa-
nie, aby wskaŸnik odtworzenia obliczany przez wojewo-
dê, a stanowi¹cy pu³ap ceny 1 m.kw. inwestycji mieszka-
niowych realizowanych przez TBS by³ oddzielnie okreœla-
ny dla TBS, które oddaj¹ mieszkania wykoñczone pod tzw.
„klucz”, a wiêc relatywnie dro¿sze od mieszkañ oferowa-
nych np. przez deweloperów. Obecnie wojewodowie ob-
liczaj¹ ten wskaŸnik jednolicie na podstawie wszystkich
oddawanych do u¿ytku mieszkañ (tak¿e oddawanych w
stanie niewykoñczonym).                  (wg www.prabuty)

Koœció³ w Obrzynowie do remontu
14 kwietnia w Obrzynowie odby³o siê spotkanie

w³adz miasta i gminy Prabuty z Rad¹ Parafialn¹ so³ectw
Obrzynowo, Jakubowo i Stañkowo. Spotkanie dotyczy³o
remontu koœcio³a parafialnego w Obrzynowie.Ustalono,
¿e zadanie zostanie zg³oszone o dofinansowanie z Urzêdu
Marsza³kowskiego w roku 2009. Burmistrz Bogdan Paw-
³owski zadeklarowa³ wsparcie finansowe inwestycji z bu-
d¿etu gminy Prabuty.
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W „koszarach” atrakcyjniej
Zakoñczy³ siê pierwszy etap modernizacji terenów

przemys³owych Prabut. Inwestycja polega³a na odwod-
nieniu czêœci terenów przemys³owych Zatorze w Prabu-
tach. W ramach inwestycji wybudowana zosta³a kanali-
zacja burzowa oraz przebudowano czêœæ ulicy Wojska Pol-
skiego wraz z chodnikiem prowadz¹cymi do firm zlokali-
zowanych na terenie przemys³owym. Koszt inwestycji
wyniós³ ok. 1 250 000 z³, z czego 600 000 z³ przekaza³o
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, a 650 000 z³ pocho-
dzi z bud¿etu gminnego Prabut.

Po tereny do Agencji
22 kwietnia burmistrz Bogdan Paw³owski spotka³

siê w Pruszczu Gdañskim w Agencji W³asnoœci Rolnej
Skarbu Pañstwa z dyrektorem agencji Adamem Œliwic-
kim.

Podczas spotkania omawiano kwestie przejêcia
czêœci terenów Skarbu Pañstwa na budowê kontenero-
wej oczyszczalni œcieków w Kleczewie oraz mo¿liwoœci
dofinansowania tej inwestycji przez agencjê.

Burmistrz podziêkowa³ dyrektorowi za przekaza-
nie terenów agencji w Starym Kamieniu, na którym w
przysz³ym roku zostanie zlokalizowane boisko.

rozmaitoœci ...

¯eby by³o czyœciej...
Ko³o ekologiczne SP2, dzia³aj¹ce pod opiek¹ Anny

Bo¿ek i Janiny Lange corocznie z okazji Dnia Ziemi orga-
nizuje Powiatowe Prezentacje Ekologiczne. Opiekunkom
- nauczycielkom przyœwieca cel, by kszta³towaæ ju¿ wœród
najm³odszych postawy proekologiczne. „Pragniemy, aby
nasi uczniowie segregowali odpady i uczyli tego swoich
rodziców, nie zaœmiecali lasów i parków, zdrowo spêdzali
wolny czas, przedk³adaj¹c wycieczkê rowerow¹ nad œlê-
czeniem przed ekranem telewizora czy komputera” - na-
pisa³y panie w notatce informuj¹cej o imprezie.

W tegorocznej, ósmej edycji prezentacji, która mia-
³a miejsce 25 kwietnia reprezentanci 7 szkó³ z terenu po-
wiatu rozwi¹zywali test wiadomoœci z zakresu segregacji
odpadów. Po teoretycznych zmaganiach wszyscy udali siê
na wycieczkê do Zak³adu Utylizacji Odpadów w Gilwie.

Na zdjêciu: Janina Lange objaœnia dru¿ynie SP
Obrzynowo zasady testu.

Tegoroczne zmagania zakoñczy³y siê wspólnym
sukcesem dru¿yn z SP Cygany i SP Rodowo, drugie miej-
sce zajê³a prabucka „dwójka” a trzecie SP Trumiejki.
Wyró¿nienie przypad³o dla Obrzynowa i Moraw. Zwyciêz-
cy otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Urz¹d
Miasta i Gminy Prabuty oraz kwidzyñskie Stowarzysze-
nie Ekoinicjatywa                                                   MS
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Majówka przy Lwach ...

Tak to wygl¹da³o z góry...mog³o byæ trochê nas wiêcej ale
i tak przy tej pogodzie by³o nieŸle.

Z estrady widok by³ bardziej buduj¹cy, choæ wypada za-
znaczyæ, ¿e spor¹ liczbê widzów przyciagn¹³ jubileusz
„osiemnastki” sklepu RTV Janiszewska - Wasicki - Kass
i losowanie atrakcyjnych nagród wœród kwietniowych
klientów sklepu. Nagroda g³ówna, „wypasiony” telewi-
zor, trafi³a do Gilwy.

Dziewczêta z grupy „Elfy” nie tylko œpiewa³y ale równie¿
prezentowa³y w³asne uk³ady taneczne. Tym razem ich
taniec towarzyszy³ œpiewaj¹cej instruktorce zespo³u, Mi-
lenie Kossak. Dziêkujemy i gratulujemy dziewczêtom, które
mimo ch³odu wytrwale czeka³y na swoje prezentacje.

Nasze odkrycie, kabaret „Dwóch”. Ci m³odzi ch³opcy maj¹
ogromny potencja³, kto obejrza³ ich krótki program, nie
zaprzeczy. Teraz tylko przygotowaæ im parê oryginalnych
skeczy i piosenek i rusz¹ na podbój estrad...

Goœciem „Majówki” by³ zespó³ „Mietek Blues Band”, for-
macja znana nie tylko na Wybrze¿u. By³a to solidna por-
cja bluesa.

Festyn zakoñczy³ siê blokiem muzycznym w wyko-
naniu kwidzyñskiego tria „Strzelczyki”.  Zaczê³y siê na-
wet tañce, które musieliœmy, niestety, przerwaæ, miesz-
kañcy okolic Rynku maj¹ prawo do ciszy nocnej.      MS

Milena Kossak i Marta Czy¿ - czy¿ nie s¹ urocze?
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dzia³o siê ...

W dniu 22 kwietnia w Miejsko - Gminnym Oœrod-
ku Kultury w Prabutach odby³o siê spotkanie w ramach
Uniwersytetu III Wieku. Tematem spotkania by³ „Samo-
rz¹d lokalny wczoraj i dziœ”.

W spotkaniu udzia³ wziêli przedstawiciele prabuc-
kiego samorz¹du: burmistrz Bogdan Paw³owski, skarbnik
El¿bieta Wykner, pe³nomocnik burmistrza Palmira Trzciñ-
ska-Kowalska oraz radny powiatowy Marek Szulc.

Podczas spotkania omówiono sprawy zwi¹zane z
konstrukcj¹ bud¿etu gminnego, zadaniami ujêtymi w bu-
d¿ecie na 2008 rok, polityk¹ oœwiatow¹ gminy Prabuty
oraz wspó³pracy z samorz¹dem powiatowym.

Spektakle...

Jak zwykle starannie przygotowane przedstawienie teatru
szkolnego SP2 obejrza³ nadkomplet przedszkolaków
i uczniów m³odszych klas szko³y podstawowej.

Wydarzeniem artystycznym by³ spektakl teatru „Czarna
owca”, dzia³aj¹cego przy MGOK pt. „Król wschodz¹ce-
go s³oñca”. Spektakl obejrzeli s³uchacze Uniwersytetu III
Wieku oraz ci, którzy skorzystali z naszego zaproszenia.
Recenzje po spektaklu by³y baaaaardzo pochlebne. Za-
chêceni tym sukcesem wys³aliœmy grupê teatraln¹ na prze-
gl¹d teatrów „GAPA” do Grudzi¹dza. Ju¿ wiemy, ¿e s¹
laureatami, nie znamy tylko skali odniesionego sukcesu.

W przeddzieñ Dnia Kobiet zrobiliœmy prezent paniom,
dziewczêtom i sobie te¿, zapraszaj¹c kwartet wykonaw-
ców z bydgoskiej Opery „Nova”, którzy przedstawili nam
program dzie³ muzyki polskiej.

Wyk³ad „uniwersytecki”

Piêkne s³owo w Trumiejkach

Wiosn¹ tradycyjnie w Zespole Szkó³ w Trumiejkach
wraz z przyrod¹ budzi siê aktywnoœæ artystyczna. W marcu
szko³a zorganizowa³a po raz kolejny Powiatowy Konkurs
Recytatorski „Recytator 2008”. Jak widaæ (a raczej nie
widaæ) na zdjêciu, laureatów by³o tak wielu, ¿e nie mieœci-
li siê w kadrze. Kto tu znajdzie dyrektora Kowalczyka? -
oczywiœcie, jest...pod literk¹ „K”.

W maju w szkole odbêd¹ siê jeszcze zmagania wo-
kalistów w kategorii poezji œpiewanej, po czym rozpoczn¹
siê ostatnie przygotowania do uroczystoœci nadania szko-
le imienia Adama Mickiewicza.
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baju, baj ...(Micha³ Wysocki)

„Jozin – prawdziwa historia”
Dawno, dawno temu, za siedmioma lasami, za sied-

mioma górami, za siedmioma rzekami ¿y³ potê¿ny, wielmo¿ny
i przera¿aj¹cy Jozin. By³ to wódz pewnej wiochy,  w której
znajdowa³y siê wiele dru¿yn wojowniczych, np. „Palady-
ni”, „Jurand's band”, „Klan Urliczka” czy „Power Rangers”.

A wiêc pewnego, piêknego poranka Jozin jak zwykle
wsta³ bardzo wczeœnie, zabra³ swoj¹ tajwañsk¹ wêdkê (ro-
bion¹ przez irlandzkich Chiñczyków we W³oszech), radziecki
balsam i uda³ siê na ryby. Do zamku wróci³ chwiejnym kro-
kiem i rozkaza³ s³ugom, by usma¿yli mu z³owione zwierzê-
ta. Zadania tego podj¹³ siê najlepszy kucharz w tamtych
czasach, a zwa³ siê Pascalus. Podczas jedzenia œwietnie przy-
rz¹dzonych ryb do Jozina podszed³ s³uga i wrêczy³ mu og³o-
szenie. Jozin czyta³ na g³os: „Ja, Kurdupelus, temu kto strasz-
nego smoka Kaczmorka ubiæ zdo³a, córkê dam i posadê
prezesa TVP”. Jozin pomyœla³ siê, ¿e skoro dru¿ynê ma
bojow¹ to Kaczmorkowi podo³a i postanowi³ udaæ siê do
Kurdupelusa.

Droga do Kurdupelusa by³a d³uga, gdy¿ wiod³a przez
9 gór, 9 lasów i 9 rzek. Po d³ugiej i wyczerpuj¹cej podró¿y
Jozin dotar³ do apartamentu Kurdupelusa. Otworzy³ drzwi i
czeka³ na zaproszenie.
- Witaj wielmo¿ny Jozinie – g³os dochodzi³ sk¹dœ z przodu.
- ChodŸ tu...tak, tutaj.
- Czy to ty Kurdupelusie? – zapyta³ Jozin.
- Tak, to ja – powiedzia³ mê¿czyzna i stan¹³ na krzeœle, by
Jozin móg³ go zobaczyc, gdy¿ nie dla jaj mia³ przydomek
„Kurdupelus”.
- Przyszed³em tu, by...
- Wiem po co przysz³eœ...
- Przyszed³eœ – wtr¹ci³ s³uga Kurdupelusa.
- Wiem po co przyszed³eœ – powiedzia³ Kurdupelus. - Mo-
¿esz wyruszaæ od zaraz, a co do doboru dru¿yny masz woln¹
rêkê.
- Jak sobie ¿yczysz – powiedzia³ Jozin i uda³ siê kompleto-
waæ dru¿ynê do pomocy.

Wróci³ do wioski i najpierw odwiedzi³ Power Ran-
gers. Zgodzili siê oni na wspó³pracê z Jozinem i wyrazili
chêæ pozbawienia ¿ycia Kaczmorka. Nastêpnie nasz wo-
jownik uda³ siê do Ju¿nieœpi¹cej Królewny, by porozma-
wiac z jej mê¿em, co zwa³ siê Szakal. Dowiedzia³ siê od
niej, i¿ ma³¿onek polecia³ do Francji sprz¹tn¹æ jakiegoœ biz-
nesmena. Dowiedzia³ siê on równie¿, ¿e Szakal wraca za
2 dni a l¹dowaæ bêdzie na Okêciu. Po rozmowie z Królewn¹
Jozin uda³ siê do jednej z najlepszych dru¿yn rycerskich w
okolicy, a dowodzi³ ni¹ Giertownik Wysoki. Dzielny wo-
jownik zgodzi³ siê na wziêcie udzia³u w wyprawie na Kacz-
morka. Resztê czasu oczekiwania na przylot Szakala Jo-
zin spêdzi³ trenuj¹c.

Po dwóch dniach czekania Jozin ubra³ swój najlep-
szy gajerek, wsiad³ na bia³ego, piêknego rumaka p³ci ¿eñ-
skiej i pojecha³ na Okêcie. Poczeka³ tam jeszcze 30 min.  W
koñcu wyl¹dowa³ samolot z Szakalem na pok³adzie. Szakal
by³ niskim, krêpym mê¿czyzn¹, a wyró¿nia³ siê od reszty
pasa¿erów tym, ¿e nosi³ okulary przeciws³oneczne.
- Witam wielmo¿nego, silnego, szlachetnego, s³awnego Sza-
kala!!! - krzykn¹³ Jozin.
- Czeœæ.
- Mam dla wielmo¿nego Szakala...
- Darujmy sobie – przerwa³ Szakal. - Kogo mam zlikwido-
waæ?
- Kaczmorka. Ale zrobimy to razem.
- To bêdzie pó³ miliona dolców – oznajmi³ Szakal.
- Przepraszam, ale co to jest dolc ?
- Dolec, jak ju¿ – rzek³ Szakal. - To bêdzie milion z³otych
monet.
- A sk¹d ja wezmê tyle pieniêdzy ?
- Mo¿esz pan wygrac w „Milionerach”.
- Tam za ma³o kó³ ratunkowych jest. Trudno. Jakoœ sobie
poradzê. Umowa stoi – oznajmi³ Jozin.

Po skompletowaniu dru¿yny dzielny wojownik uda³
siê do Kurdupelusa, by powiadomiæ go o swojej gotowoœci.
Podczas rozmowy Jozin zapyta³ Kurdupelusa, czy ta posa-
da nie mog³aby byæ w TVN, ale Kurdupelus powiedzia³, ¿e
TVN to ma Donald van Irlanden. „Trudno siê mówi” po-
myœla³ wojak i wyruszy³ zabiæ straszliwego Kaczmorka. Wie-
dzia³, ¿e nie bêdzie to takie ³atwe, wiêc ustawi³ swoj¹ dru¿y-
nê w falangê.

Droga do krwio¿erczej bestii by³a d³uga, a w dodat-
ku potwór rozstawi³ na niej stra¿ników. Na szczêœcie dla
Jozina Szakal poradzi³ sobie z nimi w mgnieniu oka. I po
d³ugiej i wyczerpuj¹cej podró¿y dotarli do jamy monstrum.
Jozin niepewnie wszed³ do œrodka, lecz nie zobaczy³ ¿adnej
bestii. Dopiero po chwili us³ysza³ g³os:
- Nie bijcie – coœ wyjêcza³o.
- To ty Kaczmorku ? - zapyta³ Jozin.
- Dawaj go...! - krzykn¹³ Szakal.
- Spokój ! - wrzasn¹³ Jozin i zbli¿y³ siê do Kaczmorka.

Po zrobieniu kilku kroków rycerz dostrzeg³ smoka
le¿¹cego i dygoc¹cego. Nie móg³ on wyj¹kaæ s³owa i Jozin
próbowa³ go uspokoiæ. Po jakimœ czasie Kaczmorek zacz¹³
mu opowiadac swoj¹ historiê. Powiedzia³ on, ¿e kiedyœ ¿y³
z Kurdupelusem w zgodzie, ale ten wykorzysta³ jego naiw-
noœc i wrobi³ go w aferê korupcyjn¹, po czym zgarnê³o
Kaczmorka  CBA (o 7.00 rano, w kajdankach).
Od tamtej pory smok przesta³ byc krwio¿ercz¹ besti¹ i stra-
ci³ chêæ do ¿ycia. Gdy Jozin us³ysza³ te s³owa, postanowi³
wraz z Kaczmorkiem zemœcic siê na Kurdupelusie. Smok
jednak powiedzia³, ¿e nie ma to sensu, ¿e karê nale¿y zosta-
wiæ Bogu.

Jozin jednak nie us³ucha³ rady stwora i uda³ siê do
Kurdupelusa. Tam, niemi³osiernie zlikwidowa³ jego wojów,
a jego samego zabi³. Zadowolony wróci³ do Kaczmorka, by
powiadomiæ go o swym sukcesie. Ku zdziwieniu Jozina
stworzenie nie ucieszy³o siê. Powiedzia³o, ¿e nale¿y przeba-
czaæ, ¿e  za brak przebaczenia mo¿na ponieœæ srog¹ karê.

Pamiêtacie Pañstwo 12 letniego autora cyklu
artyku³ów o The Beatles? Okazuje siê, ¿e potrafi pi-
saæ równie¿ bajki, w dodatku na lekcji polskiego.
Dowcip, momentami pure nonsens a przy tym jaka
wyobraŸnia! Sami oceñcie...
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Jozin kompletnie nie rozumia³ sensu s³ów smoka
i by³ zadowolony ze swoich czynów. Po rozmowie posta-
nowi³ wróciæ do swej wioski.

Gdy dotar³ do miejsca zamieszkania wszyscy jego
znajomi bardzo siê ucieszyli i gratulowali mu dokonanego
czynu. Zadowolony Jozin po powrocie chcia³ siê trochê
odprê¿yæ, wiêc wzi¹³ swoj¹ tajwañsk¹ wêdkê (robion¹
przez irlandzkich Chiñczyków we W³oszech), radziecki
balsam i poszed³ na ryby. Podczas ³owienia napad³ go pe-
wien z³oœliwy czarnoksiê¿nik i zamieni³ w ¿abê.

Zmartwiony Jozin postanowi³ wróciæ do wioski
z nadziej¹, ¿e ktoœ go rozpozna i odczaruje. Tak siê jednak
nie sta³o. Smutny Jozin uda³ siê poszukaæ królewny, która
poca³unkiem mog³aby odwo³aæ kl¹twê. Niestety, nie móg³
¿adnej znaleŸæ. A¿ w koñcu pomyœla³: „Ju¿nieœpi¹ca Kró-
lewna!”. To by³a jego szansa. Uda³ siê do niej i liczy³, ¿e
go poca³uje. Delikatnie zbli¿y³ siê do Królewny. Ona, za-
miast dania mu ca³usa, przestraszy³a siê ¿aby. Jozin mu-
sia³ wymyœleæ inny plan. Postanowi³ ukryæ siê w posi³ku
Królewny i tak dostaæ siê do jej ust. Plan siê powiód³
i kilka dni póŸniej Jozin powróci³ do postaci cz³owieka.

Po tych wszystkich wydarzeniach Jozin zrozumia³
swój b³¹d. Postanowi³ udaæ siê na bagna, by tam znaleŸc
spokój umys³u. Od tamtej pory zwano go Jozinem z Bazin,
który ¿y³ d³ugo i szczêœliwie.
WSZELKIE PODOBIEÑSTWO DO POSTACI PRAW-
DZIWYCH, A TYM BARDZIEJ FIKCYJNYCH JEST
WYSOCE ZASTANAWIAJ¥CE
                                                          Micha³ Wysocki

„Jozin – prawdziwa historia” c.d.

baju, baj ...(Micha³ Wysocki)

Bo zardzewiejesz...
Andrzej Czurak jest nam od wielu lat znany jako

mi³oœnik sportu rowerowego. Jest cz³onkiem Kwidzyñskie-
go Towarzystwa Rowerowego ale ma aspiracje, by pro-
pagowaæ ideê tej aktywnej formy wypoczynku równie¿
na naszym terenie. W ostatnim czasie zdoby³ uprawnienia
Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK i zamierza za-
chêciæ mieszkanców Prabut do uprawiania kolarskiej tu-
rystyki.

Pierwsz¹ prób¹, któr¹ w porozumieniu z w³adzami
miasta podejmuje w tym celu jest organizacja rajdu ro-
dzinnego, do udzia³u w którym za naszym poœrednictwem
zaprasza wszystkich chêtnych. Rajd pod has³em „Ruszaj
siê, bo zardzewiejesz” odbêdzie siê 25 maja (niedziela).
Udzia³ w nim jest bezp³atny, wystarczy mieæ sprawny ro-
wer i trochê wiosennego wigoru. Trasa rajdu nie bêdzie
zbyt uci¹¿liwa, by nie zniechêciæ jeszcze „zielonych” cy-
klistów. Prowadziæ bêdzie spod Urzêdu MiG, na G¹ski,
III i II M³yn (gdzie organizator podejmie Was ogniskiem
z kie³baskami), po czym tras¹ ko³o leœniczówki w Gon-
tach ekipa kolarzy wróci do Prabut. Zachêcamy prabuc-
kie rodziny do udzia³u w wycieczce, zg³oszenia do 21 maja
pod nr tel. 0-607 088 519.

Zaleg³oœci w op³acaniu czynszu s¹ odwieczn¹ zmor¹
administratorów mieszkañ. Ludzie nie p³ac¹ za wynajem
mieszkañ z ró¿nych powodów, czêsto bierze siê to jednak
z poczucia bezkarnoœci i niewielkich mo¿liwoœci lokalnych
w³adz w zakresie zabezpieczenia mieszkañ socjalnych dla
eksmitowanych w wyniku nagromadzonych zaleg³oœci
czynszowych lokatorów komunalnej substancji mieszka-
niowej. Wœród zad³u¿onych lokatorów s¹ tacy, którzy pra-
cuj¹ i powinno byæ ich staæ na terminowe rozliczanie siê
z czynszu.

Podobny problem maj¹ zarz¹dy spó³dzielni miesz-
kaniowych. Ich k³opoty z tym zwi¹zane spadaj¹ w ca³oœci
na barki w³adz gminnych, bowiem zgodnie z nowelizacj¹
prawa lokalowego s¹ one zobowi¹zane zabezpieczyæ lo-
kale socjalne lub p³aciæ za d³ugi swoich mieszkañców.
Z tego powodu w Prabutach przydzia³ zwolnionych miesz-
kañ dla ubiegaj¹cych siê z list mieszkaniowych praktycz-
nie usta³, jakiekolwiek odzyskane mieszkanie przeznacza-
ne jest na lokal socjalny dla eksmitowanych lokatorów,
g³ównie spó³dzielczych, bud¿etu gminnego nie staæ bowiem,
by op³acaæ za d³u¿ników czynsz, (na ogó³ doœæ wysoki
z uwagi na przyzwoity standard mieszkañ spó³dzielczych).
Zaleg³oœci czynszowe lokatorów mieszkañ komunalnych
wp³ywaj¹ w oczywisty sposób na ogólny stan mieszkañ
i budynków, gdy¿ administratorom brakuje œrodków na ko-
nieczne remonty, zw³aszcza starej substancji mieszkanio-
wej. Ko³o siê zamyka, lokale i budynki ulegaj¹ degradacji,
lokatorzy uczciwie reguluj¹cy czynsz maj¹ o to do w³aœci-
ciela uzasadnione pretensje a gmina, zamiast na remonty,
³o¿y na budowê coraz dro¿szych TBSów lub pokrywanie
d³ugów lokatorskich.

Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej w Prabutach,
naciskany przez w³adze miasta i gminy  o skutecznoœæ
w œci¹ganiu czynszowych op³at rozwa¿a zatem budowê
kontenerów, najprostszych mieszkañ socjalnych o podsta-
wowych warunkach sanitarnych, do których mo¿na by³o-
by eksmitowaæ lokatorów uporczywie uchylaj¹cych siê
od p³acenia czynszu. Podobne rozwi¹zanie wprowadzono
w innych gminach, m.in. Goleniowie, Skoczowie, Piasecz-
nie. Oczywiœcie w lokalu - kontenerze nie bêdzie mowy
o jakimkolwiek luksusie, 5 m. kw. na osobê, wêze³ miesz-
kalny, kuchenny, sanitarny, ogrzewanie, woda i pr¹d na
zasadzie licznika przedp³atowego. To, nie ma co ukrywaæ,
drastyczne rozwi¹zanie pozwoli jednak na uporz¹dkowa-
nie polityki mieszkaniowej gminy. ZGM zmierza wyst¹piæ
do Rady Miejskiej o wyasygnowanie potrzebnych na ten
cel œrodków w bud¿ecie 2009 roku (koszt jednego konte-
nera to oko³o 30.000z³). Dynamika zad³u¿enia lokatorów
w ostatnim czasie stopniowo siê zmniejsza, nie w takiej
jednak skali jak maleje bezrobocie. Oznacza to, ¿e s¹ lu-
dzie, którzy mogliby p³aciæ, a nie p³ac¹... Czy widmo miesz-
kania w kontenerze zachêci d³u¿ników do uregulowania
zaleg³oœci?                                                            MS

Bêd¹ kontenery?
nasze problemy...
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ucz siê Jasiu...

PONADTO:
· mamy trzy nowoczesne pracownie komputerowe ze sta-
³ym dostêpem do Internetu,
· posiadamy warsztaty szkolne z dobrze wyposa¿onymi
klasopracowniami,
· m³oda kadra pedagogiczna rozumie i zna problemy
uczniów,
· w szkole dzia³a radiowêze³ i wydawana jest gazeta
„EXTRIM”,
· nasi absolwenci dostaj¹ siê na wybrane kierunki studiów
i czêsto podejmuj¹ pracê nauczyciela,
· wspó³pracujemy ze œrodowiskiem lokalnym,
· dobry dojazd do szko³y – przy szkole znajduje siê przy-
stanek autobusowy

Oferta edukacyjna Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych

w Prabutach

W NASZEJ SZKOLE panuje przyjazna atmosfera,
¿yczliwoœæ i ……
Je¿eli jeszcze siê wahasz, odwiedŸ nas i przekonaj siê
sam(a) !

Nic nie tracisz, a zyskaæ mo¿esz wiele!

TERMINY REKRUTACJI DO SZKO£Y
- sk³adanie dokumentów od 14.V do 17.VI.08
- potwierdzenie woli podjêcia nauki poprzez  z³o¿enie ory-
gina³u œwiadectwa ukoñczenia szko³y oraz zaœwiadczenia
o wynikach egz. Gim. od 26.do 30.VI.08 do godz.12.00
- og³oszenie listy przyjêtych do szko³y 01 lipca 2008 godz.
12.00

ul. SZKOLNA 4
82-550 PRABUTY

tel/fax. (055)2782040
e-mail: zspp@powiatkwidzynski.pl

www.zsp.prabuty.ckj.edu.pl

WARTO UCZYÆ SIÊ W ZSP
W PRABUTACH

PONIEWA¯  NASI UCZNIOWIE
· maj¹ mo¿liwoœæ rozwijania zainteresowañ,
· zdobywaj¹ wiedzê i umiejêtnoœci przydatne w dalszej
edukacji oraz przygotowanie do znalezienia zatrudnienia
na rynku pracy,
· dzia³aj¹ w ko³ach zainteresowañ: teatralno – dziennikar-
skim, informatycznym, europejskim, filmowym, SKS oraz
wg zapotrzebowania,
· maj¹ realny wp³yw na kszta³towanie obrazu szko³y,
· czuj¹ siê w szkole bezpiecznie,
· bior¹ udzia³ w licznych konkursach i zawodach sporto-
wych, odnosz¹c w nich sukcesy!!!

Drodzy gimnazjaliœci!
Przed Wami trudny wybór zwi¹zany z dalsz¹ edu-

kacj¹.  Musicie podj¹æ wa¿n¹ decyzjê. Ju¿ dziœ zastana-
wiacie siê:
- jak¹ szko³ê wybraæ?
- która bêdzie dla Was najlepsza?
- która spe³ni Wasze oczekiwania i oczekiwania Waszych
rodziców?

Z myœl¹ o naszych przysz³ych uczniach przygoto-
waliœmy t¹ informacjê. Mamy nadziejê, ¿e pomo¿e on
Wam dokonaæ w³aœciwego wyboru.

I.  LICEUM  OGÓLNOKSZTA£C¥CE - 1 oddzia³
· trzyletnie z mo¿liwoœci¹ wyboru realizacji zakresu roz-
szerzonego nastêpuj¹cych przedmiotów: jêzyki obce, geo-
grafia, matematyka, biologia (lub inne przedmioty w za-
le¿noœci od potrzeb uczniów), którego ukoñczenie umo¿li-
wia uzyskanie œwiadectwa dojrza³oœci po zdaniu egzami-
nu maturalnego.
II.  TECHNIKUM
· czteroletnie, którego ukoñczenie umo¿liwia uzyskanie
dyplomu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe po
zdaniu egzaminu, a tak¿e umo¿liwiaj¹ce uzyskanie œwia-
dectwa dojrza³oœci po zdaniu egzaminu maturalnego
technik mechanik – spec. obs³uga i naprawa pojazdów
samochodowych – 0,5 oddzia³u, zajêcia praktyczne na
warsztatach szkolnych, uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ zdo-
bycia prawa jazdy w szkole
technik informatyk – spec .administrowanie sieciowymi
systemami operacyjnymi – 0,5 oddzia³u
III.  ZASADNICZA  SZKO£A ZAWODOWA
o okresie nauczania nie krótszym ni¿ 2 lata i nie d³u¿szym
ni¿ 3 lata, których ukoñczenie umo¿liwia uzyskanie dyplo-
mu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe po zdaniu
egzaminu, a tak¿e dalsze kszta³cenie w dwuletnich uzu-
pe³niaj¹cych liceach ogólnokszta³c¹cych i trzyletnich tech-
nikach
mechanik pojazdów samochodowych – 0,5 oddzia³u
zajêcia praktyczne na warsztatach szkolnych, uczniowie
maj¹ mo¿liwoœæ zdobycia prawa jazdy w szkole
wielozawodowe – 0,5 oddzia³u
kszta³cenie miêdzy innymi w zawodach: sprzedawca, fo-
tograf, stolarz, kucharz ma³ej gastronomii, piekarz, cukier-
nik, fryzjer, rzeŸnik – wêdliniarz, blacharz samochodowy
oraz mechanik pojazdów samochodowych (zajêcia prak-
tyczne w PKS Kwidzyn), operator obrabiarek skrawaj¹-
cych i monter systemów ruroci¹gowych (zajêcia praktycz-
ne w zak³adzie HYDROSTER), monter elektronik (zajê-
cia  praktyczne w zak³adzie WEGA ELECTRONICS)
warunkiem przyjêcia do szko³y jest podpisanie umowy
z pracodawc¹

MISJA NASZEJ SZKO£Y:
UCZYMY SIÊ  – ABY WIEDZIEÆ
UCZYMY SIÊ  – ABY DZIA£AÆ
UCZYMY SIÊ  – ABY •YÆ WSPÓLNIE
W  ZJEDNOCZONEJ EUROPIE
UCZYMY SIÊ  – ABY BYÆ
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rozmaitoœci ...

Krzy¿ówka

Poziomo: 1. Pracownik najemny w gospodarstwie rol-
nym (potocznie), 7. Kiedyœ za p³ugiem, dziœ na traktorze,
8. GroŸny dla cz³owieka i dla komputera, 9. Losu albo na
tacê, 10. „Wa-wa”, „Zetka”, „Trójka” 12. Mecz, pojedy-
nek treningowy, 13. Cytat poprzedzaj¹cy utwór, 14. Z po-
rucznika kapitan, 19. Bies, diabe³, 20. Krzewienie wiedzy,
21. Kolczasty leczniczy sukulent, 22. Kolorowe szkie³ka
w oknie, 23. Prawdziwa - krytyk siê nie boi, 24. Potwier-
dzona nieobecnoœæ na miejscu przestêpstwa, 25. Wybór
monarchy przez szlachtê.
Pionowo: 2. Amerykañski krokodyl, 3. Bada, jakie diop-
trie, 4. Naukowa lub prasowa, 5. Z muszk¹ i szczerbink¹,
6. Rwana i podrzucana, 11. Krótki utwór literacki o narra-
cyjnej formie, 15. Deski na œcianach wykopu, 16. Zatrzy-
manie produkcji np w celu konserwacji maszyn, 17. Bez-
ruch, inercja 18. W niej tegoroczne Euro.

Tym razem zupe³na ³atwizna, wystarczy rozwi¹zaæ,
u³o¿yæ dwuwyrazowe has³o z  liter oznaczonych numer-
kami w prawym, dolnym rogu kratek i dostarczyæ do re-
dakcji w MGOK, ul. £¹kowa 22, najlepiej na karcie pocz-
towej. Mo¿na te¿ rozwi¹zanie nades³aæ drog¹ elektroniczn¹
na adres mgok@prabuty.pl

Nagrody (w postaci bonów do ksiêgarni  wartoœci
25 z³) za rozwi¹zanie krzy¿ówek z poprzednich numerów
otrzymuj¹:  Eleonora Bielska, Leon Abramowicz, Anna
Wedelsted, Monika Sochacka, Leokadia Badziñska, Ewe-
lina Papis, Edyta Jakimczuk, Andrzej Wêcki, Tadeusz
Œwionder. Zapraszamy Pañstwa do redakcji (MGOK) po
odbiór bonów.

MKS „Pogoñ” informuje
Podajemy terminy pozosta³ych do rozegrania spo-

tkañ pi³karskich seniorów i juniorów w rundzie wiosennej:
Seniorzy:
21.05.08 œroda, godz. 13 - z Borowiakiem Czersk
28.05.08 œroda, godz. 13 - z Wis³¹ Tczew
31.05.08 sobota, godz. 14 - z Wierzyc¹ Starogard
Juniorzy B:
18.05.08 niedziela, godz. 13 - z LKS Waplewo
25.05.08 niedziela, godz. 14 - z LKS Miko³ajki Pom.
Juniorzy C:
21.05.08 œroda, godz. 15 - z Maxi - Okland Gniew
25.05.08 niedziela, godz. 12 - z Powiœlem Dzierzgoñ

Wszystkie mecze odbêd¹ siê na stadionie miejskim
przy ul. Jagie³³y. Zapraszamy kibiców!

„Majówkowe” zmagania szachistów
Z udzia³em 51 zawodników z Kwidzyna, Prabut,

Ryjewa i Sztumu w sali MGOK w pi¹tek, 2 maja odby³y
siê otwarte zawody szachowe dla dzieci, m³odzie¿y i do-
ros³ych. W kategorii seniorów zwyciê¿y³ Roman Sobczyñ-
ski, zawodnik MTS Kwidzyn, wœród dziewcz¹t - gimna-
zjalistek najlepsza okaza³a siê kwidzynianka Aneta Soko-
³owska, wœród gimnazjalistów Krzysztof Ka³u¿ny z Kwi-
dzyna, kategoriê szkó³ œrednich wygra³ Dawid Smoliñski
ze Sztumu. Kwidzynianin Jakub Chatys wygra³ w katego-
rii szkó³ podstawowych, gdzie startowa³o 22 zawodników.
Tym razem Prabuty okaza³y siê bardzo goœcinne...

Walczyli jak dyrektor z dyrektorem...
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cz³owiekiem jestem...

List zza Kana³u

Rafa³ skoczy³ z okna...
Ju¿ cztery lata tu jestem,

cztery lata. Wiele dni, tygodni
i miesiêcy zatrzymywa³em siê w
sobie, by znaleŸæ odpowiedŸ,
dlaczego musia³em wyjechaæ.
To nie by³ g³ód poznania tej czê-
œci œwiata, na pewno nie. Nie
wiem te¿, czy powodem emi-
gracji by³o moje w³asne nie-
udacznictwo, fakt, ¿e nie potra-
fi³em sobie poradziæ w kraju, by
szukaæ szansy za granic¹. Nie
zrzucam winy na komunistów,

czy Rosjan albo hitlerowców, przez których faktycznie  nasz
kraj rozsypa³ siê niegdyœ jak domek z kart. Mogê tylko spo-
gl¹daæ wstecz, przypomnieæ sobie, jak bardzo têskni³em za
Polsk¹, bêd¹c tu. Pamiêtam, jak wielka ró¿nica by³a pomiê-
dzy „egzystencj¹” tu i ¿yciem tam. Cokolwiek bym us³ysza³
o wspania³ej emigracji, o jej ka¿dym dobrym aspekcie;
o nowych doœwiadczeniach, pieni¹dzach, czy poznanym jê-
zyku obcym - to nic, wszystko nic.

Mówiê tak, bo to moje zdanie, wyrobione na podsta-
wie swoich smutków i tego, ¿e dziœ zabi³ siê mój kolega.
Wyskoczy³ z okna. A ja pokaza³em mu emigracjê. Nie dalej,
jak trzy tygodnie temu powiedzia³ mi, po blisko trzech la-
tach, ¿e nie wie jak bêdzie, ¿e emigracja zabra³a mu tak
wiele. Wróci³ do Polski, a ja zazdroœci³em mu, a jednocze-
œnie chcia³em przeci¹gn¹æ ten exodus jeszcze przez mo-
ment. Marzy³em o Polsce spe³niaj¹cej oczekiwania, jako
o swoim œwiecie. Myœlê, ¿e Rafa³ te¿. Nic wielkiego - ¿aden
postêp, tylko, by zaoferowaæ ¿ycie na wzglêdnym pozio-
mie. Tylko, by nie budziæ siê co dzieñ i rozgl¹daæ martwo
po pustym stadionie swojego ¿ycia, tylko by siê nie zamar-
twiaæ. Rafa³ wraca³, bo mia³ si³ê, by powiedzieæ – „mam
doœæ emigracji i tego, jaki jest sen o niej. Nie œniê ju¿ wiêcej
i wracam do kraju, gdzie jest moje serce. Bez ¿adnej wiel-
kiej orkiestry dêtej, do zwyk³ego ¿ycia zwyk³ego cz³owie-
ka.”

Nie wiem, dlaczego sta³o siê tak, jak siê sta³o. Nie
wiem, co myœla³, przed tym, co zrobi³ i co popchnê³o go,
by skoñczyæ to, co jest niew¹tpliwie najpiêkniejsze. Zawsze
bardzo Ciê lubi³em Rafale, wzi¹³em Ciê do siebie tu, w An-
glii, bo siê dobrze rozumieliœmy i choæ trochê inaczej na to
wszystko wokó³ patrzy³eœ, zawsze mieliœmy sobie coœ do
powiedzenia. Bo¿e, zna³em Ciê od podstawówki, jak prze-
zrocza widzê sceny z naszego ¿ycia. Kogo mam winiæ za
coœ takiego? Czy polityków bez czci i sumienia, co tylko
o kasie myœl¹c nic nie robi¹, a jedynie pogr¹¿aj¹ nasz kraj?

¯egnaj. Ja te¿ wracam do tej naszej wymêczonej
i wymarzonej ojczyzny. Wracam nied³ugo. Pamiêtasz jak
wymienialiœmy siê prze¿yciami, gdy wyje¿d¿aliœmy do kra-
ju? Pamiêtasz opowieœci o spêdzonym czasie tam? I ta
nieznoœna œwiadomoœæ w nas, ¿e coœ ucieka a ¿ycie cofa

siê. Ludzie, z którymi wspólnie dojrzewaliœmy, obok któ-
rych ¿yliœmy odeszli, b¹dŸ bardzo siê oddalili. Wiêkszoœæ z
nich... Bez uczestniczenia we wspólnym ¿yciu drogi siê
rozchodz¹. Pozosta³y miejsca, te napompowane wspomnie-
niami, w których wszystko wci¹¿ ¿yje i bêdzie trwaæ. Te-
raz i Ty jesteœ w tym miejscu. A tam...zawsze mo¿na wra-
caæ. Bez granic i jêzyka. Do swojego Serca...
                      21 kwietnia 2008          Tomasz Jab³oñski

1. Odbiorcy wod-kan rozliczani w oparciu o wodomierz
g³ówny - okres rozliczeniowy 1 m-c - taryfa  -6,24z³/m3

  - okres rozliczeniowy 2 m-ce - 7,16z³/m3

2. Odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wodomierz g³ów-
ny - okres rozliczeniowy 1 m-c - 5,60z³/m3

     - okres rozliczeniowy 2 m-ce - 5,88z³/m3

3. Odbiorcy wody bezpowrotnie zu¿ytej – podliczniki na
podlewanie - okres rozliczeniowy 1 m-c - 2,66z³/m3

- okres rozliczeniowy 2 m-ce - 2,66z³/m3

4. Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza zamon-
towanego w budynku wielolokalowego

- okres rozliczeniowy 1 m-c - 5,32z³/m3

- okres rozliczeniowy 2 m-ce - 5,32z³/m3

5. Odbiorcy rozliczani o przeciêtne normy zu¿ycia wody
          - okres rozliczeniowy 1 m-c - 2,94z³/m3

- okres rozliczeniowy 2 m-ce - 3,22z³/m3

6. Dostawcy œcieków rozliczani w oparciu o wskazania
wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego nie korzystaj¹-
cy z wody PEWIK

- okres rozliczeniowy 1 m-c - 5,96z³/m3

- okres rozliczeniowy 2 m-ce - 6,60z³/m3

7. Odbiorcy wody rozliczani w oparciu o wodomierz g³ów-
ny zamontowany w domku letniskowym
- okres rozliczeniowy 1 rok - 8,68z³/m3

OG£OSZENIE
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów, Kanalizacji i Cie-

p³ownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach informuje,
¿e od dnia 01.05.2008 zmianie ulegaj¹ op³aty z tytu³y do-
stawy wody i odbioru œcieków.
1 m3 dostarczonej wody – 3,07 z³ + 7 % VAT
1 m3 odebranych œcieków – 3,87 z³ + 7% VAT

Op³aty abonamentowe

Koledze Sebastianowi Czai
i Jego Rodzinie

serdeczne wyrazy wspó³czucia po œmierci
Mamy

Œ.P. Ma³gorzaty Leœniewskiej
                                                          sk³adaj¹
kole¿anki i koledzy radni Rady Miejskiej w Prabu-
tach, prabuccy radni powiatowi oraz burmistrz Pra-
but wraz ze wspó³pracownikami.
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            ze sportu...
Paulina na mistrzostwach

16 marca na terenach rekreacyjnych Mi³osna
w Kwidzynie odby³y siê Mistrzostwa Polski Juniorów
i Seniorów w Biegach Prze³ajowych.

Podczas mistrzostw nie zabrak³o prabuckiego ak-
centu w biegach na 4 km seniorek - nasz¹ gminê repre-
zentowa³a Paulina Urbanowicz. Goœciem mistrzostw by³a
prezes Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki, siedmiokrot-
na medalistka igrzysk olimpijskich Irena Szewiñska.

„Basket” wœród nas
18 kwietnia w miejskiej hali sportowej w Prabu-

tach odby³o siê spotkanie dzieci i m³odzie¿y szkolnej z za-
wodnikami pierwszoligowego klubu Basket Kwidzyn.
Podczas spotkania zawodnicy odpowiadali na pytania za-
dawane przez publicznoœæ, prezentowali swoje zagrania
oraz pomagali organizatorom w przeprowadzeniu konkur-
sów dla dzieci.

Ogólnopolski Turniej Pi³ki Koszykowej
w naszej hali

W dniach 25 - 27 kwietnia 2008 r. w Miejskiej Hali
Sportowej w Prabutach odby³ siê Ogólnopolski Turniej Pi³ki
Koszykowej - kadetów rocznik 1992 i m³odszych - I Me-
moria³ im. Wojciecha Pietkiewicza. Patronat nad turnie-
jem obj¹³ Marsza³ek Województwa Pomorskiego Jan Ko-
z³owski. Wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego Le-
szek Czarnobaj podczas ceremonii otwarcia zawodów
pogratulowa³ organizatorom dobrego przygotowania im-
prezy rangi ogólnopolskiej a zawodnikom ¿yczy³ emocjo-
nuj¹cej sportowej rywalizacji. W imprezie uczestniczy³o 6
dru¿yn, które gra³y systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Po ro-
zegraniu 15 spotkañ koñcowa tabela turnieju wygl¹da³a
nastêpuj¹co:
I miejsce MKS NOVUM BYDGOSZCZ
II miejsce SKS KASPROWICZ INOWROC£AW
III miejsce MKS GIMNAZJUM nr 6 KONIN
IV miejsce MKS SIÓDEMKA SOPOT
V miejsce MTS BASKET KWIDZYN
VI miejsce KS SIARKA TARNOBRZEG

Goœæ turnieju, pose³ Maciej P³a¿yñski na ogó³ nie odwie-
dza Prabut z go³ymi rêkami. Tym razem przywióz³ nowo-
czesny wózek inwalidzki, który przekaza³ potrzebuj¹ce-
mu. Dziêkujemy Panie Marsza³ku za piêkny gest...
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Rozmaitoœci
Rozk³ad jazdy PKS Kwidzyn

z przystanku Prabuty Dw. Kolejowy
ROZK£AD  JAZDY  POCI¥GÓW

     STACJA  PRABUTY – ODJAZDY
(aktualny 08.12.07 - 20.06.08)

BIELSKO BIA£A   9.38 Ex(12)
CZÊSTOCHOWA  20.41 TLK(14)
GDYNIA G³./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)
I£AWA G³. 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)
KO£OBRZEG/KOSZALIN  3.01, 9.20TLK (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/ DZIA£DOWO 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:
Wyt³uszczone - poci¹gi pospieszne, expresy i TLK
Ex – Ekspres
TLK –  Tanie Linie Kolejowe - obowi¹zuje dop³ata
(D) – kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku oraz 1XI, oprócz
œwi¹t, 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 poniedzia³ki 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 poniedzia³ku do pi¹tku  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 pi¹tki 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

I³awa przez Susz    8.05F 14.35* 14.35F
Kisielice przez Pólko   6.40F 15.50F
Kisielice przez P³awty, 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 œwiêta
C - kursuje w soboty, niedziele i œwiêta
F - kursuje w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku
S - kursuje w dni nauki szkolnej, pierwszeñstwo przejazdu
dla m³odzie¿y szkolnej
U - Nie kursuje 25.XII, 1.I i w I Dzieñ Wielkanocy
n - nie kursuje 24, 31 grudnia i w sobotê przed Wielkanoc¹
* - kursuje w niedziele i œwiêta
(wed³ug strony internetowej PKS Kwidzyn, ostatnia
aktualizacja - 12 paŸdziernika 2007)

Wkurzony barman wo³a do kelnera:
- Kiedy przestaniesz wyrzucaæ podpitych klientów za
drzwi!?
- Jak to, przecie¿ nawalonych goœci siê wyrzuca...- broni
siê kelner.
- No tak, ale do cholery nie z WARS-u !!!
                                       *
Pani kaza³a dzieciom napisaæ pracê, która zwiera³aby te-
matykê: monarchii, seksu, religii i tajemnicy. Zapowiedzia³a,
¿e kto napisze pierwszy, dostanie pi¹tkê i bêdzie móg³ iœæ
do domu. Po 15 sekundach Jasiu oddaje kartkê. Pani zdzi-
wiona mówi:
- Naprawdê ju¿ napisa³eœ Jasiu? Nie do wiary...Przeczy-
taj co tam masz.
Jasiu z kartki: „Zgwa³cono królow¹ - mój Bo¿e, kto to
zrobi³...?”
                                      *
Adam i Ewa tworzyli idealn¹ parê:
- On nie musia³ wys³uchiwaæ, za kogo ona mog³a wyjœæ za
m¹¿.
- Ona nie musia³a wys³uchiwaæ jak gotowa³a jego matka.
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