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Dzień zadumy, dzień pamięci...

Najstarsi mieszkańcy Prabut nie pamiętają podobnie pięknej pogody w Święto
Zmarłych. Nic dziwnego, że liczna rzesza prabucian spędziła na terenie naszej
nekropolii wiele godzin, masowo też uczestnicząc w Mszy Świętej.

Dołączyliśmy do „Litanii Miast”

W dniu Święta Zmarłych pod Bramą Kwidzyńską przy udziale sporej liczby
mieszkańców Prabut młodzież zaprezentowała program słowno - muzyczny,
poświęcony szczególnej atmosferze tego święta. Na zdjęciu inicjator przedsię-
wzięcia ks. Rafał Giedrojc i Daniel Janiewicz z zespołu OSB. Więcej na str. 9

Wybory, wybory....
Zawartość niniejszego wydania

naszej gazety w dużej mierze poświę-
cona jest wyborom samorządowym,
które czekają nas lada dzień. Prezen-
tujemy Państwu materiał, który, miej-
my nadzieję, pomoże Szanownym
Czytelnikom i  Wyborcom podjąć prze-
myślane decyzje, mające istotny
wpływ na   kierunki dalszego rozwoju
naszego miasta, gminy, powiatu i wo-
jewództwa.

Prezentujemy Państwu wykaz
okręgów wyborczych, listy wszystkich
kandydatów według formalnie ustalo-
nej kolejności oraz objaśniamy zasa-
dy głosowania na poszczególne ogni-
wa samorządowe. Wszystkie zawar-
te w naszym materiale dane są ofi-
cjalnie dostępne na stronach Państwo-
wej Komisji Wyborczej a także poja-
wiły się lub pojawią w treści obwiesz-
czeń. Tym niemniej, warto w domo-
wym zaciszu zapoznać się z nimi
wcześniej, by nie było potrzeby wy-
stawać przed słupami ogłoszeń i tabli-
cami w lokalach wyborczych.

Nie prezentujemy szczegółowo
żadnych kandydatów, o to niech sami
się zatroszczą, dostarczając Państwu
materiały swoich komitetów wybor-
czych i na swój sposób przekonując,
że ich kandydatury są najlepsze.

Mamy nadzieję, że pełna wie-
dza zachęci Państwa do udziału
w akcie wyborczym i 21 listopada,  że
w pełni świadomie wybierzemy na-
szych przedstawicieli na najbliższe
cztery lata. Prosimy dokładnie zapo-
znać się z zasadami głosowania, by nie
marnować swego głosu i nie pozwa-
lać innym decydować za nas. Życzy-
my Państwu mądrych decyzji.
                                   Marek Szulc
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wieści wyborcze...

Obwód nr 1
Miejsce głosowania: Gimnazjum, ul. Grunwaldzka 4
ulice: Kwidzyńska, Grunwaldzka, Czarnieckiego, Kwiato-
wa, Polna, Łąkowa, Ogrodowa, Reymonta, Orzeszkowej,
Szkolna, Mickiewicza, Zamkowa, Warszawska, teren so-
łecki: Raniewo, Kleczewo.
Obwód nr 2
Miejsce głosowania: Przedszkole nr 4, ul. Kopernika
Prabuty ulice: Żeromskiego, Zielna, Podgórna, Warmińska,
Rolnicza, Okrężna, Plac Wolności, Malborska, Parkowa,
Spokojna, Wincentego Pola, Mazurska, Miła, Kopernika,
Jagotty, Krótka, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Wałowa,
Wąska, Kraszewskiego, Rynek, Plac Kościuszki, Legionów,
Długa, Barczewskiego, teren sołecki: Julianowo, Juliano-
wo-Kolonia Gąski.
Obwód nr 3
Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Obr.
Westerplatte
Prabuty ulice: Obrońców Westerplatte, Łucka, Niepodle-
głości, Lipowa, Sportowa, Jagiełły, Daszyńskiego, Kisielic-
ka, Sucharskiego, Wojska Polskiego, Rypińska, Górna, Pia-
skowa, Koszarowa.
Obwód nr 4
Miejsce głosowania: Klub Nauczyciela, ul. Brzozowa Pra-
buty ulice: Sanatoryjna, Kuracyjna, Jana Kiepury, Stanisła-
wa Patyry, Konstantego Dąbrowskiego, Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Cisowa, Krańcowa, Chopina, Chodkiewi-
cza, Kasztanowa, Pusta, Akacjowa, Sikorskiego, Wołyńska,
Leśna, Wiśniowa, Brzozowa, teren sołecki: Stary Kamień,
Grażymowo
Obwód nr 5
Miejsce głosowania: Szkoła Podstawowa, Obrzynowo Ja-
kubowo, Pachutki, Obrzynowo, Stańkowo.
Obwód nr 6
Miejsce głosowania Zespół Szkół, Rodowo
Antonin, Kamienna, Gdakowo, Górowychy, Górowychy
Małe, Rodowo, Rodowo Małe.
Obwód nr 7
Miejsce głosowania Świetlica Wiejska, Sypanica
Laskowice, Sypanica, Orkusz, Kałdowo, Szramowo, Gon-
ty, Młynisko.
Obwód nr 8
Miejsce głosowania Budynek po Szkole Podstawowej, Ko-
łodzieje
Gilwa, Kołodzieje, Pilichowo, Pólko, Kowale.
Obwód nr 9
Miejsce głosowania Zespół Szkół, Trumiejki
Grodziec: Grodziec, Trumiejki.
Obwód nr 10
Miejsce głosowania Szpital Specjalistyczny w Prabutach
(Oddział II)
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, Centrum Psychiatrii Sp. z o.o. w Pra-
butach, Zakład Opieki Leczniczej w Prabutach

Kandydaci do Rady Miejskiej
w Prabutach według okręgów

skróty: KW - Komiet Wyborczy, KWW - Komitet Wy-
borczy Wyborców

Okręg nr 1 (dwa mandaty)
Lista Nr 1 KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
Tomaszewski Wiesław
Lista nr 16 KWW Obywatelskie Porozumienie Sa-
morządowe
Kowalski Witold Adam
Pawłowski Paweł Andrzej
Lista nr 17 KWW Razem Dla Prabut
Chmielewski Władysław Józef
Pułka Waldemar Piotr
Lista nr 18 KWW Prabucka Inicjatywa Młodzieżo-
wa
Ochał Andrzej

Okręg nr 2 (trzy mandaty)
Lista Nr 1 KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
Próchnicka Jolanta
Jakubowski Wiesław
Hanas Robert
Lista Nr 2 KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Komar Maria Jolanta
Michałowski Ryszard Bogdan
Lista Nr 15 KWW Nowa Fala Prabuty
Olszewski Tomasz Łukasz
Lista Nr 16 KWW Obywatelskie Porozumienie Sa-
morządowe
Banach Grażyna Ewa
Lange Janina
Papis Krzysztof
Lista Nr 17 KWW Razem Dla Prabut
Kłosiński Marcin
Wojtysiak Piotr                                        (c.d. na str. 3)

Gdzie głosujemy O numerach list
Numery list dla poszczególnych komitetów wybor-

czych zostały przydzielone drogą losowania. W pierwszym
rzędzie zostały rozlosowane listy komitetów o zasięgu kra-
jowym. I tak na terenie miasta i gminy Prabuty pojawiły
się komitety z numerami 1 (SLD), 2 (PSL), 4 (PO - tylko
do Rady Powiatu) i 5 (PiS). Kolejne losowanie dotyczyło
list o zasięgu wojewódzkim (nas interesować będą listy do
Sejmiku Województwa Pomorskiego, których jest 11,
w tym cztery wcześniej wymienione). Wreszcie wyloso-
wano numery list komitetów, które zgłosiły kandydatów
do Rady Miejskiej w Prabuatch. Są to listy o numerach
1,2,5 (wylosowanych wcześniej) oraz od 15 do 24, wylo-
sowanych w dniu 2.11.2010. Poniżej podajemy listy komi-
tetów, wystawiających kandydatów do Rady Miejskiej
Prabut, według wylosowanej kolejności list.
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wieści wyborcze...

Okręg nr 4 (2 mandaty)
Lista nr 5 KW Prawo i Sprawiedliwość
Anders Stanisław Tadeusz
Lista Nr 15 KWW Nowa Fala Prabuty
Kruszyński Marcin Dariusz
Lista nr 16 KWW Obywatelskie Porozumienie Samo-
rządowe
Badur Grażyna
Kasprzak Grzegorz Stanisław
Lista nr 17 KWW Razem Dla Prabut
Dłużeń Danuta Maria
Kuter Bartosz Jerzy
Lista nr 20 KWW Nasze Zdrowie Halina Grabowska
Grabowska Halina
Lista nr 22 KWW Krzysztofa Dawidowskiego
Dawidowski Krzysztof Mateusz
Okręg nr 5 (jeden mandat)
Lista Nr 1 KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
Weber Robert Eugeniusz
Lista nr 5 KW Prawo i Sprawiedliwość
Lizińska Jadwiga
Lista nr 16 KWW Obywatelskie Porozumienie Samo-
rządowe
Piotrowski Piotr Janusz
Lista nr 18 KWW Prabucka Inicjatywa Młodzieżowa
Karczewski Piotr Krzysztof
Lista nr 24 KWW Dla Obrzynowa
Żebrowski Stanisław

Okręg nr 7 (jeden mandat)
Lista Nr 1 KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
Kwiatkowska Jolanta
Lista Nr 2 KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Zawilski Tadeusz
Lista nr 16 KWW Obywatelskie Porozumienie Samo-
rządowe
Król Marek Sławomir

Okręg nr 8 (jeden mandat)
Lista Nr 1 KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
Wesołowski Andrzej Jerzy
Lista nr 5 KW Prawo i Sprawiedliwość
Szczygieł Bogumiła Celina
Lista nr 16 KWW Obywatelskie Porozumienie Samo-
rządowe
Serafinowicz Adam Marek
Lista nr 17 KWW Razem Dla Prabut
Kowalczyk Justyna
Okręg nr 9 (jeden mandat)
Lista Nr 1 KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
Mostek Ryszard
Lista nr 5 KW Prawo i Sprawiedliwość
Siciński Ryszard
Lista nr 16 KWW Obywatelskie Porozumienie Samo-
rządowe
Szpeflik Tomasz

Okręg nr 2  (c.d. ze str.2)
Lista nr 18 KWW Prabucka Inicjatywa Młodzieżowa
Błażejewicz Żaneta
Lista nr 21 KWW Emeryci Z Uśmiechem
Idaczyk - Kuś Barbara Elżbieta
Lista nr 23 KWW Lepsze Miasto Lepsza Przyszłość
Janaszewski Tomasz
Okręg nr 3 (trzy mandaty)
Lista Nr 1 KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
Adamkiewicz Krzysztof
Gintowt Grzegorz Józef
Dołęgowski Łukasz Sławomir
Lista Nr 2 KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Jagusz Mariusz
Lista nr 5 KW Prawo i Sprawiedliwość
Cendrowski Krzysztof Karol
Lista nr 16 KWW Obywatelskie Porozumienie Samo-
rządowe
Fedoruk Henryk
Groszewski Waldemar Stanisław
Janiewicz Piotr Andrzej
Lista nr 17 KWW Razem Dla Prabut
Ciesińska Anna Jadwiga
Kapica Marlena Marta
Mosiejczyk Beata Anna
Lista nr 19 KWW Prabuty 24.PL
Wandzel Tomasz

Okręg nr 6 (jeden mandat)
Lista Nr 1 KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
Próchnicki Grzegorz Tomasz
Lista nr 16 KWW Obywatelskie Porozumienie Samo-
rządowe
Wieliczko Piotr Paweł
Lista nr 17 KWW Razem Dla Prabut
Warzecha Mirosława

W jaki sposób głosować do Rady
Miejskiej

Każdy wyborca otrzyma listę kandydatów do Rady
Miejskiej w danym obwodzie. Proszę zwrócić uwagę, że
w dwóch obwodach można wybrać trzech kandydatów,
w dwóch innych dwóch kandydatów a w pozostałych po
jednym. Uzależnione to jest od liczby uprawnionych do
głosowania w danym obwodzie. W przypadku głosowa-
nia do Rady Miejskiej wyborca może zaznaczyć krzyży-
kiem tylu kandydatów, ile na dany obwód przypada man-
datów (inaczej jest podczas głosowania do Rady Powiatu
i Sejmiku Województwa, tam każdy ma tylko jeden głos!).
Może ale nie musi. Głos pozostanie ważny, gdy wyborca
w okręgu trzymandatowym zaznaczy tylko dwóch kandy-
datów lub jednego. Podobnie w okręgu dwumandatowym
można zaznaczyć dwóch kandydatów lub jednego. Każdy
inny sposób głosowania skończy się unieważnieniem gło-
su.                                                                         MS

listopad 2010 str.3



wieści wyborcze...

Lista nr 1 - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
1. Dawidowski Włodzimierz Bronisław
2. Biesiekierski Zbigniew
3. Przechadzki Roman Szczepan
4. Borejko Antoni
5. Nowak Adam
6. Bussler Ewelina
Lista nr 2 - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1 Kosewska Danuta Jolanta
2 Krasucki Krzysztof Ryszard
3 Nogowski Waldemar
4 Buchowiecki Krzysztof Waldemar
Lista nr 4 - KW Platforma Obywatelska RP
1 Szulc Marek Bogdan
2 Chodyniak Paweł Krzysztof
3 Strzelczyk Anna Dorota
4 Tołstik Andrzej
5 Krasiński Jędrzej Ludwik
6 Maj Mirosław
Lista nr 5 - KW Prawo i Sprawiedliwość
1 Fafińska Andżelika Joanna
2 Przywitowski Marek
3 Lech Daniel Dariusz
4 Komar Zdzisław
5 Anders Tomasz
6 Słowiński Andrzej

Okręg Wyborczy Nr 2 obejmuje całe miasto i gmi-
nę Prabuty. Wyborcy mogą oddać głos tylko na jednego
kandydata spośród 22 wyżej wymienionych. Zaznaczenie
więcej nazwisk niż jedno unieważnia głos, podobnie jak
nie zaznaczenie żadnego. O przydziale trzech przysługują-
cych na nasz okręg mandatów decyduje w pierwszym rzę-
dzie suma zebranych głosów przez dany komitet wybor-
czy w skali całego powiatu. Jeśli komitet nie uzyska 5%
progu, nie uczestniczy w rozdziale mandatów. Kolejne kry-
terium, to liczba głosów, oddanych w okręgu na poszcze-
gólne komitety. Przeliczenie tych głosów t.zw. metodą
d`Hondta określa, którym komitetom przysługują mandaty
i ile. Może przypaść po jednym mandacie dla trzech komi-
tetów, może być podział dla dwóch komitetów (2 i 1 man-
dat) a w skrajnym przypadku jeden komitet może uzyskać
wszystkie trzy mandaty. Dopiero po wyliczeniu liczby
mandatów o ich przydzieleniu decyduje liczba głosów od-
danych na poszczególne osoby na liście komitetu. Tam,
gdzie przypada mandat (jeden, dwa lub trzy), uzyskuje go
kandydat (lub kandydaci) z najwiekszą liczbą głosów, nie-
zależnie od pozycji na swojej liście. Może się zdarzyć, że
kandydat osiągnie indywidualnie wysoki wynik, lecz jego
lista niski i nie weźmie udziału w podziale mandatów.   MS

Kandydaci do Rady Powiatu
Kwidzyńskiego

Prabuty - Okręg Wyborczy Nr 2
KW - Komitet Wyborczy

Kandydaci na funkcję Burmistrza
Miasta i Gminy Prabuty

Zarejestrowano dwóch kandydatów na stanowisko
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty:

Z listy KW Sojusz Lewicy Demokratycznej kandyduje
Bussler Ewelina, lat 30, członek Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej.

Z listy KWW Obywatelskie Porozumienie Samorządo-
we kandyduje
Pawłowski Bogdan Józef, lat 46, członek Platformy
Obywatelskiej RP, popierany przez KWW Razem Dla
Prabut.

W przypadku głosowania na funkcję burmistrza
każdy wyborca ma jeden głos do dyspozycji. Zaznaczenie
więcej niż jednego kandydata, lub oddanie nie zaznaczo-
nej karty unieważnia głos. Wybór burmistrza następuje
w przypadku przekroczenia przez jednego z kandydatów
liczby 50% głosów z ogólnej liczby oddanych  głosów waż-
nych. Wówczas wybór następuje w pierwszej turze.
W przypadku nie uzyskania przez któregokolwiek kandy-
data wyniku co najmniej 50% +jeden głos, (co przy dwóch
kandydatach praktycznie nie nastąpi), odbywa się druga
tura wyborów z udziałem dwóch kandydatów o najwięk-
szej liczbie głosów. W drugiej turze o wyborze decyduje
zwykła większość otrzymanych głosów.

Kandydaci do Sejmiku
Województwa Pomorskiego

Obszerna to lista, ale słowo się rzekło...
Lista nr 1 - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej
1 Ostrowska Małgorzata Teresa - Malbork
2 Śnieg Andrzej Stanisław - Pastwa
3 Gołębiowska Beata Barbara - Tczew
4 Smug Małgorzata - Nowy Dwór Gdański
5 Zienkiewicz-Zima Zofia - Dzierzgoń
6 Konopka Anna Danuta - Nowy Staw
7 Eliasz Mirosława - Nowy Dwór Gdański
8 Karolczyk Mirosław Antoni - Pelplin
9 Nowakowski Jerzy - Gdynia
10 Zawisza Marzena - Malbork
Lista nr 2 - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
1 Odya Zenon Jerzy - Tczew
2 Tomczyk Stanisław - Tczew
3 Molski Mirosław Leszek - Piaskowiec
4 Butkiewicz Ludwik - Stary Dzierzgoń
5 Murzydło Jerzy - Narkowy
6 Burczy Małgorzata Brygida - Kobyla Kępa
7 Wieczorek Marta - Laski
8 Zdyb Edyta Izabela - Nowy Dwór Gdański
9 Rabeszko Ryszard - Rodowo
10 Sawicki Łukasz Marek - Baldram             (c.d. na str.5)
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Kandydaci do Sejmiku

Województwa Pomorskiego
(c.d. ze str. 4)
Lista nr 3 - KW Polska Partia Pracy - Sierpień 80
1 Badzmierowska Barbara - Kwidzyn
2 Byk Marcin - Kwidzyn
3 Tomaszek Natalia - Otłowiec
4 Piaskowska Katarzyna - Gardeja II Wieś
5 Fałek Teresa - Kępice
6 Marczewski Piotr Hubert - Kępice
7 Bednarczyk Marek Czesław - Kępice
Lista nr 4 - KW Platforma Obywatelska RP
1 Czarnobaj Leszek - Kwidzyn
2 Leszczyńska Jolanta Iwona - Malbork
3 Kucharek Adam Antoni - Tczew
4 Skolimowska Teresa - Szropy
5 Sarnowski Leszek Jan - Sztum
6 Mrozek Maria - Pelplin
7 Osijewski Krzysztof Przemysław - Nowy Staw
8 Swat Krzysztof - Krynica Morska
9 Denisiuk Wiesław Henryk - Czernin
10 Liebrecht Roman - Tczew
Lista nr 5 - KW Prawo i Sprawiedliwość
1 Jędrzejczak Ryszard Stanisław - Gdańsk
2 Żebrowski Arwid Marek - Kaniczki
3 Demski Patryk Jerzy - Pelplin
4 Grajoszek Zbigniew Mariusz - Wocławy
5 Bodak Jan -Nowa Wieś
6 Albrecht Jacek - Malbork
7 Zawadzki Jerzy Tadeusz - Malbork
8 Ancewicz Mieczysław - Jazowa
9 Gwiazda Dominika Irena - Gdańsk
10 Chomicz Monika Aleksandra - Gdańsk
Lista nr 6 - KW Liga Polskich Rodzin
1 Szydłowska Wanda - Gdańsk
2 Boryszewska Elżbieta Iwona - Tczew
3 Gurbowicz Władysław - Subkowy
4 Woźnica Helena - Tczew
5 Drozdowski Feliks Leonard - Gdynia
6 Paszkiet Walerian - Gdynia
Lista nr 8 - KWW Karjowa Wspólnota Samorządo-
wa
1 Komorowski Łukasz Andrzej - Mareza
2 Borusewicz Piotr Adam - Gdynia
3 Kurski Paweł Tadeusz - Gdynia
4 Kosmala Cezary - Gdynia
5 Pach Leszek Marek - Gdynia
6 Koy Aleksander Grzegorz - Rumia
Lista nr 9 - KW Krajowa Partia Emerytów i Renci-
stów
1 Jaworski Jerzy Mieczysław - Gdynia
2 Gołąbek Agnieszka - Kwidzyn
3 Knyba Ludwik Henryk - Tczew

4 Dłużewska Janina Genowefa - Sztum
5 Guzow Irena - Malbork
6 Biskup Helena - Sztum
7 Jakubowski Mirosław Władysław - Morzeszczyn
8 Ziętek Elżbieta Maria - Gniew
9 Luty Jerzy - Ryjewo
Lista nr 10 - KW Nasz Dom Polska - Samoobrona
Andrzeja Leppera
1 Sudoł Maria - Stare Pole
2 Kiernozek Piotr - Gdańsk
3 Rynkowski Dawid Zygmunt - Gdynia
4 Pokrywczyńska Wioletta Barbara - Błotnik
5 Sulka Marcin Paweł - Trzcinisko
6 Zblewski Sebastian Paweł - Cisewie
7 Studziński Jakub - Linia
8 Gawłowski Michał - Linia
Lista nr 11 - KW Unia Polityki Realnej
1 Synak Jolanta Maria - Starogard Gdański
2 Kozakiewicz Ireneusz Robert - Kowale
3 Koziorowski Michał Paweł - Gdynia
4 Penner Anna Katarzyna - Leźno
5 Woźniak Aneta Anna - Leźno

W wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskie-
go nasze miasto i gmina Prabuty głosuje w okręgu nr 5,
obejmującym powiaty: Tczewski, Nowodworski, Malbor-
ski, Sztumski, Kwidzyński. Na ten obszar przydzielono 5
mandatów, ale tak jak w wyborach do Rady Powiatu i na
burmistrza, każdy z wyborców ma tylko jeden głos (a
kandydatów 81...)

I na koniec...
Szanowni Wyborcy, w siedzibie obwodowej komi-

sji otrzymamy po cztery listy: do Rady Miejskiej Prabut,
na Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, do Powiatu Kwi-
dzyńskiego i do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Po-
branie list z rąk komisji i umieszczenie ich w urnie jest
równoznaczne z udziałem w wyborach, bez względu na to
na ilu z nich zaznaczymy wybrane osoby. Świadomy udział
w wyborach samorządowych świadczy o woli kształto-
wania lokalnej i regionalnej polityki, więc apelujemy
o wnikliwe zapoznanie się z zasadami głosowania, by unik-
nąć pomyłek. Mamy nadzieję, że publikacja niniejszego
materiału Państwu w tym pomoże. Dla zainteresowanych
szczegółami (choćby wiek kandydatów) lub listami innych
okolicznych okręgów odsyłamy Państwa na stronę inter-
netową Panstwowej Komisji Wyborczej, gdzie w przej-
rzysty sposób opublikowana jest wizualizacja tegorocznych
wyborów samorządowych:
http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/000000.html

Po wejściu na stronę ukaże się mapa Polski z za-
znaczonymi województwami, po kliknięciu na określone
województwo ukazują się powiaty, następnie poszczegól-
ne gminy w wybranym powiecie. Dwie zakładki dotyczą
wyborów do gminy lub wójta - burmistrza. Na podstawie
m.in tej strony niniejszy materiał przygotował   M. Szulc
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a potem „na lwach”...

wieści z ratusza...

Szanowni Państwo
W związku z publicznymi wypowiedziami moich opo-

nentów, zawartymi w prasie lokalnej i w ulotkach wybor-
czych postanowiłem zabrać głos, jako, że nikt z naszych
lokalnych dziennikarzy nie pokwapił się zapytać o mój ko-
mentarz do wypowiedzi adwersarzy.

Zacznę od Pana Stanisława Andersa, który w wy-
wiadzie dla „Kuriera Iławskiego” stwierdził, że moja kam-
pania kosztuje ponad 200 tys. zł. Ta teza jest tak samo praw-
dziwa, jak to, że Pan Anders skończył Uniwersytet Har-
wardzki. Tym stwierdzeniem Pan Anders dał wyraz swojej
ignorancji, bowiem ordynacja wyborcza nie daje możliwo-
ści wydatkowania takiej kwoty. Znamienny jest fakt, że Pan
Anders, jak sam przyznaje, wielokrotnie udzielał sobie głosu
podczas obrad sesji Rady Miejskiej. Musicie Państwo przy-
znać, że jest to zachowanie co najmniej mało kulturalne a w
Polsce szlacheckiej określono by je mianem warcholstwa.
Rozumiem, że P. Anders nie darzy mnie sympatią, ale, jak
sobie przypominam, moi poprzednicy na funkcji burmistrza
również nie cieszyli się jego szacunkiem. Mój częsty inter-
lokutor zarzuca mi współpracę z Platformą Obywatelską;
chciałbym zauważyć, że współpracowałem i współpracuję
z różnymi środowiskami politycznymi. Poznałem m.in. ś.p.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wcześniej Prezydenta Kwa-
śniewskiego, znam również przewodniczącego SLD Grze-
gorza Napieralskiego i nie widzę w tym nic wstydliwego.
Pan Anders też miał w swoim życiu rozmaitych kolegów
politycznych, wspomnę choćby Andrzeja Leppera i Danutę
Hojarską z Samoobrony. Teraz kandyduje z PiS-u i bardzo
dobrze. Podejrzewam, że w następnych wyborach też zmieni
barwy polityczne. Gdzie Pańska wiarygodność, Panie An-
ders? Żeby rzucać kamieniem, trzeba samemu być nieska-
zitelnym, a jak zakończyła się przygoda P. Andersa
z GS-em, powszechnie wiadomo. Koledzy z Rady Nadzor-
czej odwołali go z funkcji przewodniczącego, podobnie oce-
niono jego pracę na stanowisku prezesa GS. Pan Anders,
zamiast zajmować się rolnictwem, bo na tym się chyba zna,
uporczywie ulega czarowi polityki i przy okazji kolejnych
wyborów zachowuje się jak Shrek, który krzyczy w zna-
nym filmie: „weźcie mnie, proszę państwa, wybierzcie mnie,
wybierzcie mnie!”. Myślę, że wyborcy właściwie ocenią P.
Andersa, dając mu po raz kolejny czerwoną kartkę, jeżeli
nie, to, da Bóg, przyjdzie nam razem pracować.

Pragnę się również odnieść do wypowiedzi mojej
kontrkandydatki, zwłaszcza do jej opinii o braku spójnej
polityki dotyczącej estetyzacji miasta. Otóż odnoszę wraże-
nie, że Pani Bussler mieszka w innym mieście niż ja. Wyda-
wało mi się, że coroczne plany remontów i modernizacji
mają charakter metodyczny. Oczywiście zdarzają się remon-
ty nieplanowane ale dotyczą one wspólnot, gdzie gmina ma
mniejszościowy udział, wspólnoty same więc mogą podej-
mować decyzje o swoich remontowych inwestycjach, za
które w dużej mierze ponoszą koszty. Chciałbym Panią za-
pewnić, że w  moich i radnych opinii kapitalne remonty

kamienic przy ul. Barczewskiego, Warszawskiej a wcze-
śniej Kraszewskiego mają charakter planowy a nie chaotycz-
ny. Natomiast poruszona przez Panią Bussler kwestia pozy-
skiwania inwestorów, to sprawa kategorii globalnej. Jak pi-
sze znany ekoniomista Witold Orłowski w publikacji „Eks-
port i bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm wojewódz-
twa pomorskiego” cyt: „...wybuch globalnego kryzysu spo-
wodował, że obserwowane w Polsce procesy rozwoju ule-
gły wyraźnemu wyhamowaniu” i „...skala inwestycji uległa
wyraźnemu ograniczeniu”. Czy Pani Bussler zadała sobie
trud sprawdzenia, ilu nowych inwestorów w mijającej ka-
dencji pozyskały władze Kwidzyna, Iławy, Malborka, Sztu-
mu, Dzierzgonia, Kisielic czy Susza? Przypomnę, że na po-
czątku kadencji, wspólnie z radnymi powiatowymi Jędrze-
jem Krasińskim i Markiem Szulcem, mając na uwadze
wzmocnienie programowe oferty edukacyjnej Zespołu Szkół
i utrzymanie przyszkolnych warsztatów, zorganizowaliśmy
konferencję z udziałem prabuckich przedsiębiorców w celu
wypracowania spójnych z ich potrzebami kierunków kształ-
cenia zawodowego.Kryzys gospodarczy, niedostateczny
jeszcze stan dróg dojazdowych, opóźnienie budowy mostu
przez Wisłę,  to czynniki utrudniające napływ inwestycyj-
nego kapitału i są to problemy obiektywne. Mimo wszystko
zapraszam Panią do odwiedzin na ul. Pustej, gdzie dowie się
Pani czegoś o nowym inwestorze z Wejherowa.

Na koniec chciałbym się odnieść do materiału wy-
borczego pewnego młodego kandydata na radnego, który
motywem przewodnim swojej kampanii uczynił hasło: „wy-
kształcenie, energia, młodość”. Te skądinąd pozytywne po-
jęcia, wobec konfrontacyjnej zaczepki w treści ulotki, cyt:
„Jeśli chcesz aby Twój Radny był aktywny, a nie tylko bier-
nie wysłuchiwał wystąpień Burmistrza - oddaj głos na mnie”,
osłabiają swoją wymowę. Wykształcenie...otóż człowiek
światły, zwłaszcza młody nie powinien obrażać demokra-
tycznie wybranego ciała, jakim jest Rada Miejska. Młodość
jest niewątpliwym atutem, czy to jednak wystarczająca kom-
petencja? Co do energii zaś...skierowanie jej na działalność
w klubie sportowym to na razie przysłowiowa para w gwiz-
dek, jak świadczą wyniki. Klub jest natomiast wykorzysty-
wany jako polityczna trampolina dla niektórych działaczy.
Miało być niepolitycznie, a jak jest? Oto podczas meczu w
sobotę 6.XI. w godzinach przedpołudniowych konferan-
sjer na stadionie miejskim apelował do kibiców o udział w
wyborach i poparcie w nich ludzi, gwarantujących rozwój
sportu w Prabutach. Wśród wymienianych nazwisk kan-
dydatów do rady miejskiej i powiatowej zabrakło aktual-
nych radnych i tych kandydatów, którzy mają na swoim
koncie wiele cennych inicjatyw, m. in. dotyczących infra-
struktury sportowej. A jeszcze przed dwoma miesiącami pod-
czas cotygodniowych konsultacji z mieszkańcami odwie-
dziło mnie dwóch dżentelmenów, ojciec i syn, znanych „dzia-
łaczy” sportowych (nazwisk nie zdradzę). Obaj zwrócili się
do mnie z prośbą, by klub „Pogoń” nigdy nie był wykorzy-
stywany politycznie. Cóż za cynizm i hipokryzja... Wobec
tego rodzaju konfrontacyjnej postawy na usta ciśnie się przy-
słowie: „niedaleko pada jabłko od jabłoni”...      (c.d. obok)

Burmistrz odpowiada
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15 października 2010 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
Prabuty odbyła się uroczystość wręczenia nagród Burmi-
strza Miasta i Gminy Prabuty z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycz-
nej i wychowawczej nagrodzeni zostali następujący dy-
rektorzy i nauczyciele szkół z Miasta i Gminy Prabuty:
Kowalczyk Kazimierz – dyrektor Zespołu Szkół w Tru-
miejkach, Niewulis Bożena – dyrektor Zespołu Szkół
w Rodowie, Gostomczyk Stanisław – dyrektor Szkoły

Nagrodzeni nauczyciele

Podstawowej w Obrzynowie, Nowak Adam - dyrektor
Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach,
Moczadło Aldona – wicedyrektor Gimnazjum w Prabu-
tach, Śmieszniak Maciej – nauczyciel Gimnazjum w Pra-
butach, Kowalska Genowefa – nauczycielka Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach,
Rogowicz Wioletta - nauczycielka Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Prabutach, Stankiewicz Anna - nauczycielka Szko-
ły Podstawowej Nr 2 w Prabutach, Kobylińska Dagmara
- nauczycielka, pedagog szkolny Szkoły Podstawowej Nr
2 w Prabutach, Drozdowska – Kot Grażyna – nauczy-
cielka, pedagog szkolny Gimnazjum im. Adama Mickie-
wicza w Trumiejkach, Mosakowska Dorota – nauczycielka
Szkoły Podstawowej w Obrzynowie, Ambryszewska Elż-
bieta – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Rodowie,
Kamińska Beata – nauczycielka Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Rodowie.

Kolejny raz nagrody Burmistrza Miasta i Gminy
Prabuty z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymały na-
uczycielki z przedszkoli niepublicznych: Beata Kasprzak
z Przedszkola Niepublicznego ,,Bratek – Jedynka” w Pra-
butach oraz Katarzyna Surwiło z Przedszkola Niepublicz-
nego ,,Miś Uszatek” w Prabutach. Obie nagrody zostały
ufundowane przez dyrektorki przedszkoli.www.prabuty.pl

Wszystkim oponentom życzę udanej kampanii i zwy-
cięstwa w wyborach, ja mam jednak innych faworytów.
Kończąc tą przedwyborczą, jak by nie było, sprowoka-
owaną polemikę życzę Państwu, byście dokonali właści-
wych wyborów w dniu 21 listopada.

Bogdan Pawłowski

Burmistrz odpowiada (c.d.)

25 października br. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
im. Fryderyka Chopina w Gdańsku odbyły się regionalne
obchody 20-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. Spo-
tkanie było okazją do złożenia podziękowań osobom, które
tworzyły podstawy samorządności w Polsce. Symbolicz-
nym wyrazem podziękowania za wkład w budowanie sa-
morządnej Polski były odznaczenia państwowe, która Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał wybranym osobom
w uznaniu zasług na rzecz społeczności lokalnej.

Wśród odznaczonych gości znalazło się dwóch sa-
morządowców z Prabut. Pośmiertnie Złoty Krzyż Zasługi
otrzymał śp. Józef Kudełka, którego medal odebrał Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Prabutach Henryk Fedoruk.
Srebrny Medal 20-lecia w Służbie otrzymał pan Marek Sta-
niszewski, pełnomocnik Burmistrza ds. Gospodarki Grun-
tami, Przestrzennej i Komunalnej w prabuckim urzędzie.

www.prabuty.pl

Odznaczeni za zasługi dla samorządu

14 października w Centrum Kultury w Tczewie
odbyła się uroczystość związana z Dniem Komisji Eduka-
cji Narodowej na szczeblu województwa pomorskiego.W
trakcie uroczystości nauczyciele oraz przedstawiciele sa-
morządu terytorialnego otrzymali medale oraz nagrody.

Miło nam Państwa poinformować, że wśród wy-
różnionych medalami Komisji Edukacji Narodowej zostali
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Bogdan Pawłowski oraz
Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty Palmira Trzcińska-
Kowalska. Medale KEN przyznawane są za szczególne
zasługi dla oświaty i wychowania.

W imieniu Minister Edukacji Narodowej Katarzy-
ny Hall medale wręczył Pomorski Kurator Oświaty, Wo-
jewoda Pomorski oraz Marszałek Województwa Pomor-
skiego.                                                   www.prabuty.pl

Za zasługi dla oświaty
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         Listopadowe refleksje...
Patrząc na otaczającą nas rzeczywistość, można po-

wiedzieć za Czesławem Niemenem, że „dziwny jest ten
świat”… Obserwujemy ogólny nieład, niemalże w każdej
dziedzinie ludzko – zwierzęco - roślinnego życia.  Same pra-
wie anomalie… Huragany,  o różnych nazwach, trzęsienia
ziemi o mniejszym lub większym nasileniu, tsunami, podto-
pienia, rzeki dotąd przez wieki spokojne, nagle podnoszą
swój poziom i zalewają ludzkie gospodarstwa, czy domo-
stwa, trąby powietrzne, trwające raptem dwie trzy sekun-
dy, robiące ogromne spustoszenia, pozostawiające często
urazy psychiczne na całe życie. Często słyszymy
o katastrofach lotniczych, drogowych i innych. Codziennie
giną ludzie. Człowiek pozostawiony sam sobie w przestrze-
ni świata i we wszechświecie podobny jest do bezosobo-
wego przedmiotu, wręcz do niepotrzebnej rzeczy, którą tar-
gają przeróżne siły, często niewiadomo jakie.  Ludzie zaj-
mują się różnymi sprawami, wykonują różne prace, tworzą
nowe dzieła muzyczne, plastyczne, teatralne, filmowe, bu-
dują osiedla, domy… Robią to dla siebie
i dla pokoleń. Często też marnują po prostu drogocenny
czas, nie trzymają się przyjętych przez większość norm po-
stępowania, idą jakby swoimi drogami, głoszą swoje praw-
dy i uważają się za panów własnego i innych życia, zapomi-
nając, że prawdziwą drogą, prawdą i życiem jest nie kto
inny jak tylko sam Mistrz z Nazaretu, żyjący
z  górą  dwa tysiące lat temu.  Chcemy, czy nie chcemy,
przyjąć do świadomości tego faktu, jest to nasza wolna wola,
jednak fakt pozostaje faktem. Ten Człowiek  istniał! Był i
jest nadal niewygodny, bo wymaga od człowieka prawdy…
Od początku aż do dziś prowadzono i prowadzi się  otwartą
walkę z Nim i z Jego zasadami. Jak dotąd jednak wszystkie
istniejące w przeszłości  systemy negujące wiarę w Niego,
tj. wiarę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nie-
ba i ziemi i w Jezusa Chrystusa,  Syna Jego Jedynego…
poniosły klęskę. We współczesnym świecie również obser-
wujemy bezwzględną walkę z wyznawcami  Chrystusa,
którzy masowo giną w imię ideałów chrześcijańskich. Za-
prawdę, niemądrzy są ci, którzy walczą
z Bogiem! Jaki trzeba mieć mózg, by walczyć przeciwko
Życiu, które nie jest własnością człowieka?  Człowiek nie
jest władcą swojego życia. Rodzimy się nie dlatego, że świa-
domie tego chcemy, żyjemy nie dlatego, że tak się nam po-
doba, umieramy nie mając wpływu, aby choć
o sekundę przedłużyć to życie… Kim jesteśmy, jako ludzie,
dziś żyjemy, a jutro nas nie będzie?! Szarpiemy się na wszyst-
kie możliwe strony, wymądrzamy się wobec innych, jakby-
śmy  posiadali wszystkie rozumy świata, ba, nawet gardzi-
my swoimi znajomymi, uważając ich za głupszych od sie-
bie, bo oni nie potrafili sobie w życiu załatwić tego, czy
tamtego, bo  inaczej myślą niż my.  Patrzymy na nich z
góry, zapominając, że i na nas patrzy też Ktoś
z góry… Ktoś, kto nikim nie gardzi, Ktoś,  kto kocha każ-
dego człowieka, Ktoś, kto pragnie dać człowiekowi szczę-
ście trwające bez końca.

Każde państwo świata opiera się o jakieś paragra-

fy, przepisy, posiada jakieś formy i   normy życia, konstytu-
cje… często sprzeczne z zasadniczą podstawą świata, z de-
kalogiem.  Jakie to przykre, gdy Człowiek Człowiekowi ,
Polak Polakowi  pluje w twarz, gdy szarga święty język
ojczysty!

Powyższy tekst napisałem przed dniem 19 paździer-
nika. Po morderstwie w Łodzi, ów „powyższy tekst” po-
twierdza dokładnie to, co wyżej napisałem, że „Polak Pola-
kowi pluje w twarz i szarga święty język ojczysty”. Okaza-
ło się, że napisałem te słowa zbyt łagodnie. Morderstwo to
nie „plucie”. Życie człowieka jest najwyższą wartością i
właśnie człowiek, który sam  pragnie szczęścia, pozbawia
tegoż szczęścia innego człowieka. Czy to jest normalne?

Dokładnie 26 lat temu został zamordowany  Błogo-
sławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko, który głosił, by „zło
dobrem zwyciężać”. Trzeba przy tym pamiętać, że nie na-
leży walczyć z człowiekiem, ale ze złem, które pochodzi
nie tyle od niego, co od Złego,  który mąci umysł ludzki i zło
ukazuje w dobrym zwierciadle.

Nie tyko Polska, nie tylko Europa lecz cały Świat w
mniejszym lub w większym stopniu jest pod wpływem Złe-
go, pod wpływem złych ludzi, którzy dla osiągnięcia celu
gotowi są na wszystko, nawet  zabić drugiego człowieka, i
osiągnąć ów haniebny cel… na jeden dzień, na miesiąc, na
rok, na dziesięć lat… a po tym czasie zostać przykrytym
wiekiem trumny i bezdusznie być zakopanym w ziemi.  I
choćby nawet na tym grobie stał krzyż, wyszydzany prze
niego za życia, to nie wskaże mu on drogi do wiecznej szczę-
śliwości. Nikt z nas, ludzi nie zaprzeczy, że prędzej czy póź-
niej po prostu w pewnym momencie przestanie oddychać, i
że po prostu umrze… A zatem, czy warto żyć bezmyślnie i
przegrać swoje życie?

Listopad  w naszej tradycji chrześcijańsko- narodo-
wej poświęcony jest Tym, którzy odeszli już przed nami do
Domu Ojca. Ten szczególny Dom jest otwarty dla każdego,
dla Ciebie i dla mnie. Nie zmarnujmy tej szansy, którą daje
nam nasz najlepszy Ojciec! A odchodząc z tej, znanej nam
ziemi, zadbajmy wcześniej o Boży Ład
w swoim życiu osobistym, rodzinnym i narodowym,
a zmieni się oblicze Polski, Europy i Świata!
                                                 Antoni T.Klejnowski

Szaty liturgiczne kapłana
podczas Mszy Świętej

widziane z zakrystii... Antoni Tadeusz Klejnowski

Przed wyjściem z zakrystii do ołtarza, przy którym
za chwilę rozpocznie się Najświętsza Ofiara Mszy Świętej,
kapłani  ubierają  szaty liturgiczne. Do niedawna jeszcze,
używali oni  humerału, tj. białej chusty okrywającej szyję i
ramiona. Obecnie, pierwszym elementem ubioru jest alba.
Jest to długa, biała szata symbolizująca łaskę chrztu święte-
go. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „albus” to zna-
czy  „biały”. Albę przepasuje cingulum. Jest to z kolei biały
sznur (pasek), służący właśnie do przepasania alby.  Ko-
lejną częścią ubioru kapłana jest stuła. Jest ona szczegól-
nym znakiem biskupa, kapłana albo diakona. Jest znakiem
świętej władzy kapłańskiej (por. szarfa).   (c.d. na str. 9)
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widziane z zakrystii... c.d.
Kolor stuły zależy od charakteru danego święta. Jako

ostatnią już szatę, kapłani zakładają na swoje ramiona ornat.
Jest to wierzchnia ozdobna szata kapłana odprawiającego
Mszę Świętą. Kolor ornatu zależy również od charakteru
danego święta.

Szaty liturgiczne kapłana pokazują, że ma on pod-
czas Mszy Świętej szczególne zadanie do spełnienia: jako
wyświęcony kapłan, przewodniczy z polecenia biskupa li-
turgii. Może on zamiast Chrystusa wypowiadać nad chle-
bem i winem słowa z Ostatniej Wieczerzy!
Co oznaczają kolory ornatu kapłana?
BIAŁY – kolor radości. Używany: - Boże Narodzenie
i okres Bożego Narodzenia, - Uroczystość Zmartwychwsta-
nia i okres Wielkanocny, - Święta ku czci Chrystusa, - Święta
ku czci Świętych ( którzy nie byli męczennikami).
CZERWONY  - kolor krwi, ognia, miłości, kolor królewski.
Używany: Niedziela Palmowa, -  Wielki Piątek, -  Uroczy-
stość Zesłania Ducha Świętego, - Święta ku czci świętych
męczenników.
FIOLETOWY – ten kolor jest znakiem pokuty i żałoby. Uży-
wany: - Okres Adwentu (4 tygodnie przed Bożym Narodze-
niem), - okres Wielkiego Postu, czas pokuty (40 dni przed
Wielkanocą), - w niektórych kościołach także podczas Mszy
świętych pogrzebowych.
ZIELONY – kolor nadziei i życia. Używany: - w niedziele
zwykłe, - dni  powszednie okresu zwykłego w ciągu roku.
CZARNY – kolor smutku i żałoby. Używany: - w niektó-
rych parafiach podczas Mszy świętych pogrzebowych
i w czasie pogrzebu.
RÓŻOWY – kolor radości wśród pokuty. Używany: - III
Niedziela Adwentu, - IV  Niedziela Wielkiego Postu.
Ołtarz oraz to, co do niego należy…

Na ołtarzu albo w jego pobliżu zawsze stoi Krzyż.
We Mszy świętej świętujemy Pamiątkę śmierci i zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa. O tym ma nam przypo-
minać właśnie krzyż – znak zwycięstwa Chrystusa i Jego
największej miłości. Pamiętajmy o słowach Jezusa z Ostat-
niej Wieczerzy: „To jest moje Ciało, które za was będzie
wydane”. „To jest moja Krew, która za was będzie wyla-
na”.

W podstawie większości ołtarzy (albo płycie ołta-
rzowej, czyli mensie) wmurowana jest skrzyneczka (szka-
tułka), w której znajdują się relikwie, szczątki jakiegoś
Świętego. Ten mały grób Świętego mówi nam, że każdą
Mszę świętą świętujemy we wspólnocie z wszystkimi
Świętymi, którzy są już u Boga.

Ponieważ ołtarz jest świętym Stołem Pana, na któ-
rym sprawuje się Ucztę Paschalną, czyli Mszę świętą,
dlatego leży na nim także obrus. Nazywamy go obrusem
ołtarzowym. Świece i kwiaty stojące na ołtarzu pokazują
nam, że Msza święta powinna być uroczystym Świętem.
Także w domu stawiamy na stole świece i kwiaty, gdy
przeżywamy jakieś szczególne święto. W okresie Adwentu
i Wielkiego Postu na ołtarzu nie powinny stać żadne kwia-
ty.                                             Antoni T. Klejnowski

Z inicjatywy ks. Rafała Giedrojca Prabuty dołączyły
do „Litanii Miast”, tradycji zapoczątkowanej przed 16 laty
przez harcerzy pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców
w Gdańsku. W Dzień Wszystkich Świętych w szesnastu
miastach Polski: Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Kartuzach,
Kwidzynie, Malborku, Wejherowie, Elblągu, Koszalinie,
Łomży,  Łowiczu, Mielcu, Pasłęku, Sandomierzu, Siera-
dzu i po raz pierwszy w Prabutach miały miejsce arty-
styczne spotkania modlitewne, odwołujące się do zbioro-
wej pamięci o ludziach, którzy odeszli. Słowno - muzycz-
na treść przygotowanego i wykonanego przez prabucką
młodzież programu nawiązywała do szczególnej atmosfe-
ry tego święta, pełnej pamięci, zadumy i świadomości prze-
mijania.

Chodnik i skwer przy Pomniku Pamięci przy ul.
Kwidzyńskiej zgromadził tego wieczoru dużą (jak na de-
biut w „Litanii miast”) liczbę mieszkańców Prabut, którzy
w skupieniu wysłuchali prawie półgodzinnego programu,
nagrodzili wykonawców brawami, po czym przeszli w asy-
ście strażaków z pochodniami na cmentarz, by jeszcze
raz tego dnia ofiarować zmarłym swoją modlitwę.

Mamy nadzieję, że Prabuty na stałe dołączyły do
tej pięknej inicjatywy, bo jak powiedział Ks. Infułat Jan
Oleksy, dziękując uczestnikom spotkania modlitewnego:
„jeśli my będziemy pamiętać o naszych zmarłych, przy-
szłe pokolenia będą również pamiętać o nas”.   M. Szulc

działo się...

„Litania miast” pod Wieżą...
W modlitwie razem z Pomorzem

Kto nie słyszał piosenki „Biały krzyż” w naszym wykona-
niu, niech żałuje... :) A Nowy Staw płacze za Rafałem...:(
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            komunikaty, informacje...

Spółka „Caro” apeluje
P.U.P.H „Caro” sp. z o.o. zwraca się do Miesz-

kańców z apelem o segregowanie odpadów na następują-
ce frakcje: plastik, (wyłącznie typu pet), szkło, (oprócz
szkieł okiennych), makulatura, odpady ulegające biodegra-
dacji (wyłącznie odpady pochodzące z ogrodów przydo-
mowych – trawa, liście), popioły, żużle, odpady wielkoga-
barytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Posegregowane odpady takie jak: plastik, szkło, ma-
kulatura z posesji prywatnych posiadających umowę
z P.U.P.H „Caro” odbierane są bezpłatnie w każdy drugi
czwartek miesiąca od godz. 700. Przed tą godziną worki z
nieczystościami segregowanymi należy wystawić przed
posesję. Zakup worków do segregacji leży po stronie
Mieszkańców.

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych odpady
takie jak: plastik, szkło, makulatura powinni gromadzić
w zbiorczych pojemnikach do segregacji rozstawionych
na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

Odpady ulegające biodegradacji tj. pochodzące
z ogrodów przydomowych – wyłącznie trawa i liście po
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z firmą Caro sp.
z o.o. (tel: 0-55 278 35 54) począwszy od 02.11.2010r.
w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 700 – 1400
bezpłatnie pozostawić można w specjalnie przeznaczonych
do tego celu pojemnikach, które ustawione zostały w sie-
dzibie spółki przy ul. Koszarowej 1 w Prabutach. Odpady
należy dostarczyć własnym transportem w workach. Za-
kup worków leży po stronie Mieszkańców.

Odpady takie jak popioły, żużle powstające w wy-
niku energetycznego spalania węgla po uprzednim uzgod-
nieniu telefonicznym z firmą Caro sp. z o.o. (tel: 0-55 278
35 54) odbierane są w każdy ostatni czwartek miesiąca
od godz. 700. Przed tą godziną worki z popiołem i żużlem
należy wystawić przed posesję. Zakup worków leży po
stronie Mieszkańców. Koszt worka o poj. 100l. wynosi
7 zł i zawiera w sobie koszt wywozu zgromadzonych
w nim odpadów. Worki zakupić można u kierowców śmie-
ciarek lub w biurze firmy P.U.P.H. Caro przy ul. Kosza-
rowej 1 w Prabutach.

Odpady wielkogabarytowe, a także sprzęt elek-
tryczny, elektroniczny odbierane są bezpłatnie po uprzed-
nim uzgodnieniu telefonicznym z firmą Caro sp. z o.o. (tel:
0-55 278 35 54) w każdy ostatni czwartek miesiąca od
godz. 700. Powyższe odpady należy składać przy pojem-
nikach na odpady stałe. W pozostałe dni odbiór odpadów
wielkogabarytowych, elektrycznych, elektronicznych od-
bywa się za odpłatnością według cennika firmy.

Pozostałe nie wymienione powyżej odpady trakto-
wane są jako odpady komunalne, które należy gromadzić
w pojemnikach znajdujących się na posesji.
                                          Z poważaniem

P.U.P.H „Caro” sp. z o.o. w Prabutach

Zajęcia prowadzone w MGOK
Kurs gitary  - wtorki 15-18, środy 15-17, piątki 15-18,
instr. Marcin Kruszyński (w kilku grupach w zależności
od wieku i zaawansowania)
Szkółka rzeźbiarska - wtorki, czwartki 16.30-18.30, instr.
Piotr Jakubowski
Studio piosenki - środy 17-20, instr. Marcin Kruszyński
Teatrzyk MGOK - piątki 17-20, prowadzący - Joanna
Stefanowska, Marcin Kruszyński
Szkółka szachowa - poniedz., czwartki 17-19 Jan Bożek
(tylko zajęcia z dziećmi i młodzieżą)
Zespół inst.. – wok. OSB - soboty 12-14 Marek Szulc
„Zespół Tymczasowy Nr 213” - soboty 10-12, Marcin
Kruszyński
Zespół „Viola Band” - piątki 18-20, Marcin Kruszyński
Zespół AERO - wtorki 18-20, Marcin Kruszyński
Zespół „Rosenberg Country” - czwartki 17-20,
Zespół wokalny i soliści (Elfy) - soboty 9-12, Milena
Kossak
Zespół T. Jankowskiego - piątki 16-18, Marcin Kru-
szyński
Zajęcia taneczne - wtorki 15-16, środy 16-17, Izabela
Tatara, (wtorki- hala sportowa)
Grupa wokalna „Belferek” - piątki 11-14, Anna Łuka-
szów (Klub Nauczyciela)
Koło plastyczne -środy 17-19, Agata Domańska
Koło strzeleckie LOK - niedziele 12-14, Tomasz Okor-
ski (w okresie jesienno zimowym na sali MGOK)
Uniwersytet III Wieku - średnio dwa razy w miesiącu,
Mikołaj Oporski
Tenis stołowy - poniedziałki 14-16, środy 17-20, czwart-
ki 16-20 (w czwartki dla dorosłych)
Dostęp do Internetu – IKONKA:
wtorki 13-15, 18-20, środy 13-15, czwartki 13-20, piątki
(13-17), soboty 10-12

Miejska Hala Sportowa w Prabutach wznowiła za-
jęcia rekreacyjno-ruchowe: fitness oraz stretching-joga-
relaksacja. Zajęcia są odpłatne.
Zajęcia fitness – instruktor Edyta Kowalska
Poniedziałek godz. 18.00
Środa godz. 18.00
Piątek 18.00
Zajęcia stretching-joga-relaksacja – instruktor Żane-
ta Rzempouch
Wtorek godz. 19.00
Czwartek godz. 19.00

Ponadto w soboty w godz. 14.30 - 16.30 oraz
w niedziele w godz. 14 - 16 odbywają się ogólnodostępne
nieodpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży o uroz-
maiconej tematyce. Przypominamy, że w hali funkcjonuje
również siłownia i sauna.

Hala sportowa zaprasza
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            rozmaitości...

Litery z ponumerowanych w prawym dolnym rogu
kratek utworzą hasło, które prosimy przesłać na karcie
pocztowej lub mailem do: MGOK ul. Łąkowa 22,
mgok@prabuty.pl

Nagrody w postaci bonów do księgarni wartości
25 zł wylosowali: Sławomir Andrzejewski, Monika Paluch,
Halina Komorek i Krzysztof Kudełka. Prosimy zgłosić się
do redakcji w MGOK po odbiór nagród.

Krzyżówka - Leonówka

Poziomo: 1. Lewy dopływ górnej Wisły, płynie przez Oj-
cowski Park Narodowy, 7. Zastąpiła ją skarpeta, 8. Dra-
pieżnik z rodziny psów, wyglądem zbliżony do wilka, 9.
Szkliwo pokrywające garnki metalowe i naczynia cera-
miczne, 10. Zespół ośmiu muzyków, 12. Najstarsza przed-
stwicielka rodziny, 13. Pracownik drukarni, składacz, 14.
Psia niedogodność, 19. Chroniony ptak leśno - parkowy
podobny do wróbla, 20. Wyroby z porcelany, fajansu, ka-
mionki, 21. Palindromowa papuga, 22. Miłośnik piękna,
23. Ptak z koralami,...myślał o niedzieli..., 24. Rodzaj gry
hazardowej, 25. Pistolet maszynowy.
Pionowo: 2. Roślina warzywna z rodziny kapustowatych,
3. Filozof grecki z Synopy, mieszkał w beczce, 4. Zawiera
szminki, tusze, kremy albo pracuje nimi, 5. Dawna nazwa
tarczy, 6. Nieład, nieporządek, 11. Dział meteorologii, zaj-
mujący się pomiarami temperatury (z jednostką długości
w nazwie), 15. Maleńkie w makówce, 16. Roślina wa-
rzywna, bakłażan, gruszka miłosna, 17. Leśna dróżka, 18.
Cecha górskiej serpentyny.

Nasz krzyżówkowy autor Leon Abramowicz zadedy-
kował żonie wiersz z okazji 55 rocznicy ślubu, która minęła
17 września.Publikujemy go wprawdzie z opóźnieniem ale
ze szczerymi życzeniami dla obojga Jubilatów.

Wspomnienia
Pamiętasz, jak szliśmy oboje
alejką, trzymałem cię za ręce
nad nami motyli roje,
ty byłaś w kolorowej sukience...
Szliśmy do siebie przytuleni,
byliśmy tylko w siebie wpatrzeni,
wiatr gałązkami szeleścił
i złotym słońcem liście pieścił.
Patrzyłem w twoje zielone oczy
i na twe kruczoczarne warkocze,
swe wonie rozsiewał wkoło maj,
dla nas był to miłości raj.
W dole rzeczka cicho szemrała,
wiosna swym urokiem nas czarowała,
park mienił się cudnymi kolorami,
wiosna pachniała bzami...
Obraz ten powraca w moim śnie,
widze jak idziesz alejką obok mnie,
Dzisiaj zostały mi wspomnienia i sny,
jak dobrze, że ze mną jesteś ty...
                           Leon Abramowicz

Dzień listopadowy
Przystanęli, dziś znów przystanęli
nad śmiercią...
Noc zapuszcza kotary.
Światełka.
Przez chwilę pojęli
sens.
Łuna nad grobami
Na rzęsach jakaś łza
uwięzła.
Nad nami i pod nami
światełka gwiazd.
                   Agnieszka Korol

„Tak” i „nie” to są doskonałe odpowiedzi na większość
twoich pytań.
Ból głowy, który trwa dłużej niż 17 miesięcy jest proble-
mem. Idź do lekarza.
Jeśli myślisz, że jesteś gruba lub chuda, to prawdopodob-
nie jesteś. Nas nie pytaj.
Jeśli chcesz powiedzieć coś, twoim zdaniem, ważnego,
mów podczas przerw na reklamę.
Kolumb nie potrzebował wskazówek. My też ich nie po-
trzebujemy.
Widzimy tylko16 kolorów, jak ustawienia domyślne Win-
dowsa. Brzoskwinia to owoc, nie kolor. Dynia też. Nie
wiemy, co to jest bolerko.

Kilka uwag dla pań
(z przymrużeniem oka)
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rozmaitości... kącik satyry...

Obrzynowskie gwiazdy...
Na fimamencie obrzynowskim pojawiła się nowa

gwiazda, a właściwie cała ich plejada. Ten zbiorowy obiekt
zwie się „Super Nova z Obrzynowa” i w niedzielę, 24 paź-
dziernika rozświecił się po raz pierwszy, tego dnia bowiem
miał miejsce sceniczny debiut zespołu teatralnego, zainicjo-
wanego przez panie Agnieszkę Suwińską i Dorotę Mosa-
kowską, doświadczone animatorki sztuki teatralnej.  Przy
pełnej, wręcz zatłoczonej widowni „Super Nova” zaprezen-
towała swoją premierową pozycję, baśń „O rybaku i złotej
rybce”. Obok mieszkańców Obrzynowa, Jakubowa i Stań-
kowa do baśniowego świata przeniesieni zostali również za-
proszeni goście w osobach burmistrza Bogdana Pawłow-
skiego,  prezesa Fundacji „Projekt”, Mieczysława Dzikow-
skiego, (który od lat wspiera nasze inicjatywy nie tylko ar-
tystyczne), przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Fe-
doruka, dyrektora SP Obrzynowo Stanisława Gostomczy-
ka, dyrektorki przedszkola „Miś Uszatek” Beaty Lewandow-
skiej i sołtysa Obrzynowa Stanisława Żebrowskiego.

Premiera została owacyjnie przyjęta przez widownię
a burmistrz Prabut i sołtys Obrzynowa zadeklarowali mło-
demu zespołowi pomoc finansową, (co częściowo już stało
się faktem).  Ekipę „Super Novej”, która po debiucie zdąży-
ła już zagrać kilka dalszych przedstawień, m.in. w sali MGOK
w dniu 4 listopada, tworzą: Danuta Domaszewicz, Wioletta
Wajs, Joanna Misiewicz-Grzędziszewska, Mariola Romel-
Kosiedowska, Teresa Wajs, Emilia Ratka, Stanisława Sta-
chura, Katarzyna Laskowska, Michał Macioszek, Mateusz
Skóra, Karol Włodarczyk, Bożena Jankowska.        M. Szulc

„Złota rybko, spełniłbym każde twoje życzenie” - pomyślał-
by zapewne niejeden rybak...

Pani Danusia budziła grozę, choć to dobroci kobitka...

Na plus się zmienia nam rzeczywistość
władza się stara, wyraźny postęp
jest kolorowo, pięknie i czysto
z nowiutkim rondem, drogą i mostem

Bywa, że drobny problem wyrasta
i się rozwija a latka lecą,
weźmy tu przykład naszego miasta
i pewien kłopot wstydliwy nieco.

Oto załóżmy, koszar mieszkaniec
nagle gdzieś w Rynku zaciśnie nogi
„po co ten browar tuż przed śniadaniem,
gdzie tu wysikać się, boże drogi…”

Może przy Miłej? nie, - monitoring
czy za biedronką? – ktoś mi włomoce…
a tu puszczają, sorry, zawory,
„ludzie, posikam się na sto procent!”

Lata po Rynku szarpiąc za spodnie,
łapie figury jak w „jukendensie”
z politowaniem patrzą przechodnie,
„już z parkinsonem, to ci nieszczęście…”

A gościu krąży, Wąska, Wałowa…
dzieci ze szkoły, ktoś dywan trzepie…
„o mój ty panie, gdzie tu się schować
diabli z tym piwem rano przy sklepie…”

Nic, tylko pampers ze sobą nosić…
będzie bezpieczniej, było nie było
no i na przyszłość opatrzność prosić,
by coś grubszego się nie trafiło…

Znalazł, nie znalazł, zostawmy gostka,
niech westchnie z ulgą pechowy człowiek,
ta błaha sprawa, banalnie prosta
to temat dla was, przyszli rajcowie…

Jak mawiał Kiepski, ja mam „pomysła”,
przed wyborami, słusznego wcale,
hasło - samograj, idea czysta:
gdzieś w centrum miasta publiczny szalet!

Przejdę się zaraz i okiem rzucę
gdzie mógłby stanąć ten ważny obiekt,
lecz najpierw może wejdę do wu-ce…
lepiej przezornie na zapas zrobię…
                                         Marek Szulc

Mam pomysła
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