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Jak pisał Mistrz z Czarnolasu:
„nic wiecznego na świecie, radość się
z troską plecie...”. W sobotę cieszyli-
śmy oczy i podniebienia wspaniałościa-
mi wielkanocnych stołów, prezentowa-
nych przez mistrzynie sztuki kulinarnej
z miasta i gminy Prabuty a dzień póź-
niej prabucka Konkatedra, wypełniona
wiernymi stała się miejscem smutnych
wspomnień i refleksji, związanych
z ogólnonarodową tragedią sprzed
roku. Wszak mamy jeszcze w pamięci
wieczorne spotkanie w niedzielę, 11
kwietnia 2010 roku, gdy przybici tra-
gedią zapalaliśmy znicze przy Pomniku
Pamięci.

Z inicjatywy naszych władz,
przy wsparciu Prabuckiego Stowarzy-
szenia Kresowiaków na ścianie Konka-
tedry odsłonięto tablicę pamiątkową,
poświęconą pamięci ofiar katastrofy
pod Smoleńskiem. Treść napisu
uprzednio poddana została społecznym
konsultacjom a jej ostateczna wersja
wyraża jedynie nasz zbiorowy żal i pa-
mięć i nie odwołuje się ani do historii
i jej interpretacji ani do aktualnych, nad-
miernie emocjonalnych odniesień poli-
tycznych. Dobrze się stało, zawirowa-
nia i emocje przeminą a treść, oddająca
nasz żal, szacunek i pamięć pozostanie
na długo dla przyszłych pokoleń.

Burmistrz w swoim wystąpieniu
podczas uroczystości podkreślił ko-
nieczność pamięci o ofiarach wywo-
dzących się z różnych środowisk poli-
tycznych i społecznych. Nie zapomi-
najmy, że tragiczny los podzielił rów-
nież były Marszałek Sejmu, prezes Sto-
warzyszenia „Wspólnota Polska” Ma-
ciej Płażyński, który często gościł w
Prabutach i był naszej społeczności nie-
zwykle przyjazny. Treść tablicy prezen-
tujemy na str. 4.                         MS

Nie zapomnimy...Przedsmak Wielkanocy

W sobotę, 9 kwietnia, osiem ekip mistrzyń sztuki kulinarnej zaprezentowało
tradycyjne potrawy w ramach spotkania pod hasłem „Prabucki Stół Wielka-
nocny”. Na zdjęciu: ostatnie przygotowania na stole Jakubowa. Więcej o im-
prezie na str. 6-7.
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Nowy zarząd jednostki OSP
Prabuty

Podczas zebrania sprawozdawczo - wyborczego
jednostki OSP w Prabutach, które odbyło się w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miasta i Gminy wybrano jej nowy za-
rząd. W trakcie spotkania prezes jednostki Mirosław Stęp-
ka przedstawił sprawozdanie roczne z działalności prabuc-
kiej jednostki. Jednocześnie zrezygnował z ubiegania się o
stanowisko prezesa.

Informujemy, że został wybrany nowy zarząd jed-
nostki OSP Prabuty. Prezesem został Cezary Goleniew-
ski, natomiast wiceprezesem Arkadiusz Jastrzębski.

Podczas rozmowy z redakcją gazety nowy prezes
(w życiu zawodowym strażak w Powiatowej Komendzie
Straży Pożarnej w Kwidzynie) poinformował, że podej-
muje działania w celu usprawnienia działania jednostki w
zakresie jej wyposażenia, licząc na przychylność zarówno
władz miasta i gminy jak również na pomoc ze strony pra-
buckich instytucji i firm. Podkreślił, że jednostka funkcjo-
nuje w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym i jej
strażacy stosunkowo często są wzywani do akcji gaśni-
czych i wypadków komunikacyjnych, co wymaga spraw-
nego i wydajnego sprzętu.

Prezes Cezary Goleniewski przy okazji wizyty w
MGOK zapowiedział organizację festynu integracyjnego,
który przy wsparciu burmistrza Prabut i ośrodka kultury
odbędzie się w sobotę, 7 maja od godz. 16 na obiekcie
sportowym przy ul.Polnej. Podczas imprezy odbędą się
pokazy sprawnościowe jednostki a także nastąpi oficjalne
przekazanie prabuckim strażakom nowego samochodu ra-
towniczo - gaśniczego. Spotkanie zakończy się plenerową
potańcówką i będzie to pierwsza w sezonie okazja do tań-
ców na świeżym powietrzu. Serdecznie zapraszamy miesz-
kańców Prabut do uczestnictwa w tym zapowiedzianym
strażackim festynie.

Uścisk ręki - symboliczne przekazanie sztafety pokolenio-
wej. Mirosław Stępka gratuluje nowemu prezesowi wy-
boru.   MS
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Spotkanie z nowo wybranymi
wicemarszałkami

Burmistrz Bogdan Pawłowski uczestniczył w
Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku w spotkaniach z
wicemarszałkami województwa pomorskiego, którzy od
6 grudnia ubiegłego roku zostali wybrani do organu wy-
konawczego jakim jest Zarząd Województwa Pomor-
skiego.

Z wicemarszałkiem Hanną Zych - Cisoń burmistrz
rozmawiał o sytuacji Szpitala Specjalistycznego w Pra-
butach i szansach jego rozwoju. Rozmawiano też o moż-
liwości pozyskania inwestorów na pustostany – budy-
nek administracyjny, byłą kuchnię oraz pawilon nr 3. Pani
marszałek zapewniła, że szpital powinien zachować wio-
dącą specjalistykę, jaką jest leczenie chorób płuc, gruź-
licy i terakochirurgia. Wg. prof. Rzymana prabucki szpital
jest jednostką rozpoznawaną nie tylko w wojewódz-
twie pomorskim.

Burmistrz poinformował panią marszałek, że dla
poprawy atrakcyjności inwestycyjnej szpitala została
wykonana przez Polski Instytut Geologiczny w Warsza-
wie analiza ekonomiczna możliwości pozyskania złóż so-
lankowych. Gmina dofinansowuje również szpital w za-
kresie zakupu sprzętu medycznego i remontów pomiesz-
czeń szpitalnych.

Burmistrz zaznaczył, że na szczególne podkreśle-
nie zasługuje wzorowa współpraca z dyrektorem szpi-
tala Pawłem Chodyniakiem.

Podczas spotkania z wicemarszałkiem Ryszardem
Świlskim poruszono kwestie związane z planowanym
remontem ulicy Kisielickiej, która znajduje sie w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 522. Gmina zleciła wykonanie
projektu przebudowy ulicy oraz zabezpieczyła środki w
budżecie jako swój wkład w kwocie 200 tyś. zł. Bur-
mistrz zwrócił uwagę na konieczność remontów dróg
wojewódzkich 521 w kierunku Kwidzyna, 522 w kie-
runku Sztumu oraz 523 w kierunku Obrzynowa.



W sali Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbyło
się zebranie sołtysów wybranych w ostatnich wyborach
sołeckich na kadencję 2011 – 2015. Podczas zebrania roz-
mawiano na temat stanu dróg, inwestycji na terenach wiej-
skich w obecnej kadencji oraz modernizacji linii kolejowej
E65.  Przedstawiamy Państwu aktualny wykaz sołtysów:
Stary Kamień – Stanisław Anders
Rodowo – Mirosława Warzecha
Obrzynowo – Waldemar Wajs
Stańkowo – Adam Chrostek
Szramowo – Marian Beta
Julianowo – Halina Węgrecka
Kołodzieje – Zofia Podlasek
Sypanica – Irena Stoltmann
Gonty – Ryszard Wiśniewski
Raniewo, Kleczewo – Grzegorz Bluj
Grodziec – Bronisław Olszański
Gilwa – Tomasz Ostrowski
Antonin – Jan Kłosiński
Pilichowo – Andrzej Wesołowski
Laskowice – Andrzej Marzec
Pólko – Stefan Śliwa
Gdakowo – Piotr Wieliczko
Jakubowo – Witold Zielonka
Trumiejki – Tomasz Szpeflik
Górowychy – Bogumił Czarnecki

Nowa kadencja sołtysów

Przeprowadzono również wybory zarządu Samo-
rządu Mieszkańców Prabut, które odbyły się w sali MGOK,
z udziałem siedemdziesięciu przedstawicieli prabuckiej
społeczności. W wyniku tajnych wyborów przewodniczą-
cym zarządu na czwartą z rzędu kadencję został Marek
Szulc, zaś jego zastepcą p. Leokadia Badzińska. Wśród
zadań tego społecznie działającego organu samorządowe-
go wymienić należy funkcje interwencyjne w przypadku
problemów bytowych mieszkańców i wszelką pomoc
w zakresie doradztwa (pisanie podań, wniosków, korespon-
dencja z instytucjami itp.).

Samorząd Mieszkańców może też wydawać opinie
w kluczowych dla mieszkańców sprawach, jeśli o takie
opinie zwróci się do zarządu Rada Miejska.

wieści z ratusza...
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Więcej światła...
Kompromis w sprawie

oświetlenia?
W lutowym numerze poruszyliśmy poważny pro-

blem, z jakim przyszło się zmierzyć władzom Prabut a także
innym samorządom lokalnym, na których terenie oświe-
tlenie uliczne znajduje się w gestii spółki „Energa” a wła-
ściwie powstałej w wyniku jej podziału nowej spółki „Ener-
ga Oświetlenie”. Przypomnijmy, że wobec arbitralnej de-
cyzji nowej spółki koszty obsługi oświetlenia miałyby wzro-
snąć o około 100%, z czym z oczywistych powodów nie
chciały się pogodzić zainteresowane samorządy. W myśl
zasady „w jedności siła” samorządowcy rozpoczęli tu
i ówdzie jednoczyć siły do negocjacji z monopolistą.

7 marca br. na zaproszenie gmin z województwa
kujawsko-pomorskiego burmistrz Bogdan Pawłowski
uczestniczył w posiedzeniu stowarzyszenia „Porozumie-
nie Ciechocińskie”, które powstało w celu obrony gmin
przed monopolistycznymi praktykami firmy Energa Oświe-
tlenie. W spotkaniu udział wzięło wielu parlamentarzystów,
w tym Wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich.

Podobne spotkanie z udziałem przedstawicieli sa-
morządów powiatów: kwidzyńskiego, sztumskiego, mal-
borskiego i tczewskiego odbyło się tydzień później. W
wyniku negocjacji, wspieranych przez posła Jerzego Koz-
dronia, prezes spółki p. Andrzej Lange zgodził się na pod-
pisanie umowy na dotychczasowych zasadach ale wyda-
je się, że jest to ustępstwo chwilowe. Problem wymaga
kompleksowego rozwiązania i to najprawdopodobniej na
rządowym czy parlamentarnym szczeblu.                MS
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Drogi przez mękę...
Nasze drogi, jakie są, każdy widzi. Tegoroczna zima

zrujnowała nie tylko nawierzchnie ale również samorzą-
dowe zasoby finansowe, zaplanowane na utrzymanie i re-
monty drogowej infrastruktury. Topniejące wiosną śniegi
odsłoniły iście księżycowy krajobraz dróg wszelkich kate-
gorii a zwłaszcza tych, których „normalny” stan budził od
lat poważne zastrzeżenia. Do niedawna odcinek drogi wo-
jewódzkiej z Prabut do Mikołajek można było pokonać
„łunochodem”. Kierowcy jeździli do Sztumu przez Stążki
czy Ośno, żeby ocalić resztki zawieszenia swoich aut. Nie
lepiej było na trasie do Trumiejek i dalej do Jaromierza czy
Trumiej. Względna dotąd nawierzchnia asfaltowa do
Kwidzyna została podziurawiona jak szwajcarski ser.

Nic dziwnego, że podczas sesji Rady Miejskiej te-
mat stanu dróg nie schodził z repertuaru interpelacji i wnio-
sków, w reakcji na co burmistrz Prabut już od końca stycz-
nia rozpoczął spotkania interwencyjne na ten temat. 31
stycznia spotkał się z dyrektorami Zarządu Dróg Woje-
wódzkich, o spotkaniu z wicemarszałkiem Ryszardem
Świlskim w dniu 16 lutego piszemy na str. 2, zaś 25 lutego
burmistrz spotkał się z eurodeputowanym Janem Kozłow-
skim, byłym marszałkiem pomorskim, którego prosił o in-
terwencję w sprawie remontu dróg. 21 marca br. burmi-
strzowie Prabut udali się do Gdańska i uczestniczyli w
spotkaniu z nowo wybranym dyrektorem Zarządu Dróg
Wojewódzkich Mirosławem Mironowiczem. Rozmowy
niezmiennie dotyczyły stanu dróg wojewódzkich i koniecz-
ności ich remontów.

24 marca nasi burmistrzowie spotkali się z byłym
Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego, obecnym
radnym Sejmiku Województwa Leszkiem Czarnobajem.
Do niego również burmistrzowie zwrócili się z prośbą
o interwencję w sprawie katastrofalnego stanu dróg wo-
jewódzkich w kierunku Kwidzyna, Trumiejek oraz Obrzy-
nowa.

Jak można zauważyć, ekipy remontowe pracują na
drogach a samorząd województwa przesuwa środki, by
ZDW miał za co łatać dziury w asfalcie. Zobaczymy
z jakim skutkiem...                                                    MS

W Pierwszą Rocznicę Tragedii Smoleńskiej, schy-
lam głowę przed Śmiercią. W Hołdzie wszystkim, którzy
zginęli za Naszą Ojczyznę.

10.04. 2010
szatan
po trzykroć przeklął to święto
rozsypał zła ziarna
ciągłość życia przerwał
jeszcze raz zasiał
ziarno swojej niemocy
w Dniu Święta Bożego Błogosławieństwa

10 04.2011
fatum już było
po co na nowo rozrywać jądro
niezgodą
w obliczu śmierci
schylić głowę
nie robić teatru
więcej dramatów
nie trzeba
złączmy się razem schylmy głowę
miast pluć trucizną na siebie
                                   Barbara Banach

Jan Kochanowski:
„A jeśli otwarta droga do nieba,
to tym, co służą Ojczyźnie”

Prezentujemy dwie krótkie formy poetyckie autorstwa
Barbary Banach, poetki mieszkającej obecnie w Au-
strii, która nadesłała je do redakcji.

Nie zapomnimy...
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Więcej gazu...
W dniu 1 marca br. burmistrzowie Prabut spotkali

się w siedzibie Pomorskiej Spółki Gazowniczej Rejon Dys-
trybucji Gazu w Elblągu z szefem działu technicznego re-
jonu p. Tadeuszem Procykiem.

Spotkanie było wynikiem wniosku przedsiębiorców
firm WH Technologies i Orbit One w sprawie włączenia
się Miasta i Gminy Prabuty w projekt budowy sieci ga-
zowniczej oraz uzyskania stosownych zezwoleń na zwięk-
szenie dostaw gazu.                             www.prabuty.pl

Jako rzecze PKP...
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty czynił starania

aby pociąg relacji Gdynia – Zakopane/Krynica zatrzymy-
wał się na stacji kolejowej w Prabutach. W tej sprawie
zostało wysłane pismo do PKP Intercity.

W dniu 21 marca wpłynęła odpowiedź podpisana
przez dyrektora biura Mariusza Pawełczyka, który infor-
muje, że pociąg nie zatrzymuje się na stacji w Prabutach
z powodu zbyt krótkich krawędzi peronu. Odpowiedź ta
jest niesatysfakcjonująca i nie załatwia problemu miesz-
kańców Prabut. W związku z tym burmistrz wystosował

Zgubiłem radnego
To nie ambicja zmiany

ustawy samorządowej z in-
tencją pomniejszenia liczby
radnych a zwykły pośpiech
i przysłowiowy drukarski (a
raczej redakcyjny) chochlik
spowodował, że w ostatnim
numerze gazety, prezentu-
jąc skład Rady Miejskiej
pominąłem osobę zacnego

skądinąd Piotra Wieliczki, debiutującego w składzie Rady
i pełniącego zarazem funkcję sołtysa Gdakowa. Na szczę-
ście pan Piotr to niespotykanie spokojny człowiek i obyło
się bez awantury. Bijąc się w piersi uzupełniam skład Rady
Miejskiej a Pana Radnego najmocniej przepraszam.    MS

pismo do Dyrektora Departamentu Kolejnictwa Minister-
stwa Infrastruktury p. Jadwigi Stachowskiej oraz do po-
sła na Sejm RP Jerzego Kozdronia, którego poprosił o in-
terwencję.

Nie sprawdziliśmy, jak długi jest skład pociągu TLK
ale skoro krawędzie peronów w Prabutach mają długość
165 i 189 metrów to skład TLK wygląda bodaj tak jak w
wierszu Tuwima „a tych wagonów jest ze czterdzieści...”.
A okropni ludzie się skarżą, że małe składy...nie dogodzisz...
                                        według www.prabuty.pl MS
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Sięgnęliśmy po Fundusze Norweskie
W dniu 22 marca br. w Warszawie z inicjatywy

Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich
odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowa-
ny z Funduszy Norweskich pn. „Budowanie potencjału
instytucjonalnego jednostek samorządu do lepszego do-
starczania usług publicznych”.

Gmina Prabuty w ubiegłym roku brała udział w tym
projekcie w części dotyczącej oświaty. Zmiany instytu-
cjonalne w prabuckiej oświacie oraz nakłady finansowe
gminy na oświatę zostały wysoko ocenione przez uczest-
ników spotkania.

Pełnomocnik burmistrza ds. Kultury, Oświaty i Spor-
tu Palmira Trzcińska-Kowalska została poproszona jako
ekspert o opinię, która następnie została zamieszczona
w wydawnictwie podsumowującym projekt.

Pomoc z Banku Żywności
6 kwietnia 2011 roku działające przy Miejsko Gmin-

nym Ośrodku Pomocy Społecznej Prabuckie Stowarzy-
szenie Na Rzecz Osób Ubogich pozyskało pierwszą par-
tię żywności z Banku Żywności w Elblągu.

Następnego dnia została wydana żywność w ilości
4500 kilogramów dla 1000 najbardziej potrzebujących
mieszkańców naszej gminy.

W bieżącym roku zwiększono ilość osób z 800 do
1000, które będą odbierać artykuły żywnościowe. Każda
osoba otrzyma około 60 kilogramów pomocy.

Spotkanie burmistrza
z przedsiębiorcami

8 kwietnia br. w sali konferencyjnej prabuckiego
urzędu z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
odbyło się spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami. Pełno-
mocnik burmistrza ds. podatków i opłat lokalnych Krzysz-
tof Niziałek przedstawił przedsiębiorcom projekt zmian
w uchwałach podatkowych mających na celu ułatwienie
w prowadzeniu działalności gospodarczej i możliwości ko-
rzystania ze zwolnień.

Obecny na spotkaniu Przewodniczący Rady Miej-
skiej Henryk Fedoruk zwrócił się do przedsiębiorców
z apelem o pomoc w dofinansowaniu remontu konkate-
dry.                                                      www.prabuty.pl



a potem „na lwach”...

Przedsmak Wielkanocy...
nasza tradycja...
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W kwietniu 2009 roku zorganizowaliśmy I Prabucki
Stół Wielkanocny, włączając się do powiatowej tradycji, pie-
lęgnowanej przez oddział Ośrodka Doskonalenia Rolnicze-
go w oparciu o istniejące w powiecie kwidzyńskim Koła
Gospodyń Wiejskich. W grudniu tegoż roku w sali MGOK
zapachniało z kolei wigilijnymi potrawami. Niezawodne go-
spodynie z gminy i miasta przygotowały ekspozycję Pra-
buckiego Stołu Wigilijnego. Zaczęliśmy również uczestni-
czyć w prezentacjach powiatowych. Kolejne nasze spotka-
nie z tradycją miało szerszy wymiar. Organizacja Regional-
nego Stołu Wielkanocnego 2010 roku przypadła w udziale
Prabutom.

W przedświąteczną sobotę, 9 kwietnia już po raz
czwarty sala MGOK przekształciła się w salę konsumpcyjną,
jakość świątecznych potrawy wszak można ocenić poprzez
degustację, choć i wygląd zastawionych stołów świadczył
o znakomitym przygotowaniu ekspozycji. O wrażenia wi-
zualne i smakowe zaproszonych gości zadbały ekipy z Sy-
panicy, Jakubowa, Kołodziej, Gdakowa, Stańkowa, Rodo-
wa oraz Stowarzyszenia Kresowiaków i Uniwersytetu III
Wieku. Między pysznymi potrawami tu i ówdzie pojawiła
się swojska nalewka, w końcu święta...Iście świateczny,
wiosenny nastrój uzupełniała oryginalna ekspozycja zdobio-
nych jaj kurzych, kaczych, gęsich i strusich (!) autorstwa
P. Małgorzaty Krauze oraz występ zespołu wokalnego „Bel-
ferek”. Niektórzy z nas popełnili grzech nieumiarkowania w
jedzeniu (w piciu nie) ale ksiądz Rafał pobłogosławił, to
i rozgrzeszy..                               M. Szulc, foto B. Kuter

Ekipa Uniwersytetu III Wieku (sorry, II Wieku...)

Miłe :) panie z Sypanicy z nową Panią Sołtys na czele

Znakomite trio z Jakubowa

Stańkowo może być dumne z takich reprezentantek

Mistrzynie z Gdakowa przywiózł pan sołtys - radny Piotr
Wieliczko, (nie pomny naszego gapiostwa)

Niezawodna drużyna z Rodowa (gdzie pani Ania?)



nasza tradycja...
Przedsmak Wielkanocy...
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Parafiada 2011
Turniej piłki nożnej środowisk parafialnych może

jeszcze nie jest utartą tradycją w naszym środowisku ale
wszystko jest na dobrej drodze. Jeśli gościom spodobało
się w Prabutach. a sądząc po wynikach spodobać się
mogło...

W dniu 9 kwietnia w Miejskiej Hali Sportowej w
Prabutach odbył się turniej piłki nożnej w diecezjalnych
eliminacjach do Mistrzostw Polski ministrantów, lektorów
oraz klubów parafialnych. W turnieju tym udział wzięło
6 drużyn reprezentujących parafie z Iławy, Pasłęka, Koń-
czewic i Prabut.
Końcowa tabela turnieju:
I m IŁAWA - parafia św. Andrzeja Boboli
II m IŁAWA - Oblaci
III m PRABUTY
IV m IŁAWA - Brat Albert
V m PASŁĘK
VI m KOŃCZEWICE

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Kamil
Helwak z Iławy, bramkarzem Bartek Drzażdżewski z Pra-
but natomiast królem strzelców Wiktor Pisarski z Iławy.

„Kresowianki” też zaprezentowały swój kunszt

Piąteczka „na piątkę” - Kołodzieje i Zosia nie-samosia...

„Belferek” wiosennie pośpiewał... i smacznego! Wycieczka na Wołyń
pn. „Śladami Ojców Naszych”.

Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków uprzejmie
informuje, że organizuje wycieczkę na Wołyń pn. „Ślada-
mi Ojców Naszych” w terminie 17 – 23 czerwca 2011
roku. Trasa wycieczki wiedzie poprzez Lublin, Łuck, Rów-
ne, Kostopol, Sarny, Dąbrowicę. Istnieje również możli-
wość odwiedzenia innych miejscowości przez zaintereso-
wane osoby.

Koszt wycieczki - 800 zł. W cenie jest przejazd,
wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz opłace-
nie przewodnika. Zapisy przymowane będą do 15 maja
2011 r.

Kontakt: Jędrzej Krasiński, tel. 607 576 972.

Życzymy powodzenia w Mistrzostwach Polski !
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Konkurs piosenki najmłodszych
Rozśpiewane Prabuty

Wiosna to dobra pora na śpiewanie a dzieci w wieku
7-9 lat są wdzięcznymi wykonawcami, nawet jeśli nie
wszystko wychodzi, jakby się chciało. Wiosenne śpiewanie
najmłodszych uczniów szkół z terenu miasta i gminy rozpo-
częło się od szkolnych eliminacji. Taki półfinał odbył się w
prabuckiej SP 2 w dzień „prima aprilis”. Podczas tych elim-
nacji wyłoniono szóstkę finalistów, do których
w dniu 8 kwietnia dołączyła siódemka koleżanek i kolegów
z pozostałych szkół i cała 13-tka stanęła na scenie MGOK
przed trzyosobowym jury i sporą grupą widzów  do finało-
wej rywalizacji. Dzieci śpiewały po dwie piosenki, jedną
dowolnie wybraną przez siebie i drugą  z obowiąkowego
zestawu, podstępnie przygotowanego przez organizatorów.
W ten sposób konkurs miał ciekawszą formułę a mali arty-
ści dwie szanse na przekonanie surowego jury do swoich
umiejętności. Okazało się, że nie taki diabeł straszny...juro-
rzy docenili starania wszystkich wykonawców i całą 13-
tka została nagrodzona. Nie bacząc na drobne wokalne man-
kamenty, spowodowane debiutancką tremą przyznano sze-
reg nagród i wyróżnień. W kategorii siedmiolatków zwy-
ciężyła Paulina Organiak z SP 2 Prabuty. Wśród drugoklasi-
stów, najmocniej obsadzonej kategorii wiekowej najwyżej
oceniono występ Tomka Rogozińskiego z SP 2 Prabuty. W
tej kategorii przyznano dwie nagrody drugie (Ilona Orze-
chowska i Dominika Graszkiewicz z SP2) i dwie trzecie
(Olga Kucal z SP2 i Julia Bylicka z ZS Trumiejki). Wśród
trzecioklasistów pierwsze miejsce zajęła Sandra Bury z SP2
Prabuty a drugie  Zuzanna Malicka z ZS Trumiejki. Pozo-
stali finaliści konkursu otrzymali wyróżnienia. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i upominki rzeczo-
we ufundowane przez MGOK.                                MS

Tomek Rogoziński odbiera dyplom

                Muzyczna „rodzinka”

I Powiatowy Konkurs Języka
Niemieckiego

W dniu 8 kwietnia br. w Gimnazjum w Rodowie
odbył się I Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego. Or-
ganizatorką oraz osobą odpowiedzialną za przeprowadze-
nie konkursu była p. Anna Pawłowska – nauczycielka ję-
zyka niemieckiego w Gimnazjum w Rodowie.

Udział we współzawodnictwie wzięli uczniowie klas
I i II z gimnazjów w Wandowie, Kwidzynie, Trumiejkach,
Rodowie

Testy, które rozwiązywali uczniowie sprawdzało
szacowne jury w osobach: p. Hanna Pułka oraz p. Natalia
Tsmukh. Spośród uczniów klas pierwszych zwyciężyła
Justyna Laskowska z Gimnazjum w Rodowie, a wśród
drugoklasistów najlepszą okazała się Jacqueline Tarnow-
ska ze Społecznego Gimnazjum w Kwidzynie
                                             inf. wg.www.prabuty.pl

Wie gut kennen Sie die deutsche Sprache?

Zajęcia taneczne w MGOK

„Tańce w kręgu” dla dorosłych (czwartki) i zajęcia ta-
neczne dla dzieci (wtorki, środy). Prasa podała, że nie ma,
a one jak UFO - niby nie ma a są...                          MS
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Gminny Konkurs Recytatorski
25 marca w Obrzynowie odbył się Gminny Kon-

kurs Recytatorski organizowany przez Szkołę Podsta-
wową. Sala wiejska pomieściła wszystkich uczestników,
a było ich wielu. Wszystkie szkoły z gminy wystawiły
swoje reprezentacje, po dwie osoby z każdego poziomu.
W jury zasiedli: pani Stanisława Stachura, pani Aleksan-
dra Korocińska, pan Andrzej Iwański oraz pan Marcin
Kruszyński. Repertuar konkursu był bardzo różnorodny,
prezentowane były wiersze bardziej i mniej znane. Pod-
czas burzliwych obrad jury dzieci zostały poczęstowane
pączkami i herbatą. A oto wyniki:
Klasa I: I m-ce Kacper Kłuba SP Obrzynowo, II m-ce
Wiktoria Górnik SP Prabuty, III m-ce Wiktoria Dąbrow-
ska SP Obrzynowo. Klasa II: I m-ce Łukasz Zielonka SP
Obrzynowo, II m-ce Julia Bylicka Sp Trumiejki, III m-ce
Magda Marciniak SP Obrzynowo, wyróżnienie - Martyna
Jarosińska SP Prabuty. Klasa III: I m-ce Nikola Krauze
SP Prabuty, II m-ce Karolina Garbowska SP Prabuty, III
m-ce Patryk Marciniak SP Obrzynowo. Klasa IV: I m-ce
Zuzanna Kłuba SP Obrzynowo, II m-ce Wiktoria Dudek
SP Prabuty, III m-ce Kaludia Jurzyk SP Trumiejki,wyróż-
nienie - Julia Sibila SP Prabuty. Klasa V: I m-ce Nikola
Bliszczyk SP Trumiejki, II m-ce Weronika Czajka SP Tru-
miejki, III m-ce Filip Brzozowski SP Rodowo. Klasa VI:
I m-ce Bartłomiej Wajs SP Obrzynowo, II m-ce Arka-
diusz Tyburski SP Trumiejki, III m-ce Dominika Piórkow-
ska SP Rodowo. Laureaci otrzymali nagrody książkowe
ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
oraz Bibliotekę Miejską.
                                          inf.własna SP Obrzynowo
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Powiatowe recytacje
najmłodszych

30 marca w Zespole Szkół im. Adama Mickiewi-
cza w Trumiejkach odbył się Powiatowy Konkurs Recy-
tatorski klas I – III „RECYTATOR 2011”. Konkurs zor-
ganizowały panie: Marzena Urbańska, Irena Rożniak
i Anna Kurowska.

Gościem imprezy, reprezentującym władze miasta
i gminy (zarazem fundatorów nagród) była pani pełnomoc-
nik burmistrza do spraw oświaty, kultury, sportu i współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi Palmira Trzcińska
– Kowalska. Konkurs otworzył Dyrektor szkoły pan Ka-
zimierz Kowalczyk. Popisy najmłodszych recytatorów umi-
lał chór szkolny pod kierunkiem pana Pawła Pudlaka.

Jak co roku konkurs zgromadził licznych reprezen-
tantów szkół z naszego powiatu. Poziom konkursu był bar-
dzo wysoki w związku z czym jury w składzie: pani Irena
Stefanowska, pan Marek Szulc i pan Andrzej Iwański
miało „trudny orzech do zgryzienia”, toteż w kilku przy-
padkach zostały przyznane nagrody równorzędne.  Lau-
reaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe
a pozostali uczestnicy konkursu dyplomy, długopisy z logo
szkoły i słodycze.

Prezentujemy wyniki:
KLASA I
I m-ce Mateusz Tryc – SP Nebrowo Wielkie
I m- ce Kacper Kłuba – SP Obrzynowo
II m-ce Natan Warelich – SP Rakowiec
III m-ce Wiktoria Górnik – SP nr2 Prabuty
III m-ce Oliwia Kępska – SP Morawy
KLASA II
I m-ce Amelia Kędziora – SP nr4 Kwidzyn
II m-ce Wiktoria Brzezińska – SP Rakowiec
III m-ce Paulina Gadacz – SP Nebrowo Wielkie
III m-ce Daniel Chrostek – SP Rodowo
KLASA III
I m-ce Barbara Wasiniak – SP nr4 Kwidzyn
II m-ce Nikola Krauze – SP nr2 Prabuty
III m-ce Dominik Kosecki – SP Sadlinki
III m-ce Małgorzata Krzyżek – SP Nebrowo Wielkie

Wyniki wskazują, że jury było bezstronne a gospo-
darze imprezy niezwykle gościnni. Na podkreślenie zasłu-
guje fakt ciekawego doboru repertuaru, prezentowanego
przez wykonawców. Oprócz tradycyjnych dziecięcych
wierszy autorstwa Jana Brzechwy czy Juliana Tuwima
pojawiło się kilka nieznanych (przynajmniej jurorom...) cie-
kawych utworów. Jury było zgodne, że impreza została
bardzo starannie przygotowana pod każdym względem.
         wg informacji własnej ZS w Trumiejkach - M.S.



Woda i ścieki w górę
Jak informuje prezes spółki „Pewik” Mariusz Ku-

bich, od 1 maja cena wody w Prabutach wzrośnie średnio
o 19% a koszt odprowadzenia ścieków o 20%. Jak wyja-
śnia, ów wzrost cen spowodowany jest znacznym spad-
kiem sprzedaży usług w tym zakresie, gdy tymczasem
koszty stałe obsługi i konserwacji urządzeń nie maleją. Po-
nadto ceny wody i ścieków nie były regulowane od dwóch
lat, podczas, gdy systematycznie wzrastały koszty nośni-
ków energii i materiałów.

Prezes wyjaśnił, że gdyby sprzedaż wody utrzyma-
ła się na poziomie choćby 2008 roku, skala podwyżek się-
gnęłaby rzędu 9-10%. Rada Miejska zapoznała się z ar-
gumentacją spółki, nie zajmując stanowiska w formie
uchwały, ponieważ nie ma możliwości decyzyjnych w tej
sprawie. Stosowna ustawa daje samorządowi 45 dni na
pozytywne lub negatywne zaopiniowanie wniosku o zmianę
taryf a jeśli taka opinia nie zostanie wydana w formie
uchwały, spółka ma prawo po upływie 70 dni od złożenia
wniosku automatycznie wprowadzić nowe stawki.

Przy okazji rozmowy na temat nowych taryf pre-
zes poinformował, że zakończyła się budowa stacji uzdat-
niania wody i trwa jej rozruch, podczas którego systema-
tycznie badane są parametry jakości wody. Na pytanie,
czy wobec „wiekowego” systemu sieci wodociągowej
w mieście odczujemy poprawę jakości wody prezes oznaj-
mił, że od ubiegłego roku prowadzone jest czyszczenie sieci
ze złogów manganu i żelaza za pomocą nowoczesnej, nie-
stety, stosunkowo drogiej technologi. Z tego powodu
w minionym roku występowały okresowe przerwy w do-
stawie wody do niektórych odbiorców. Prezes zapowie-
dział dalsze czyszczenie sieci w tym roku.

Podwyżka cen wody i ścieków, jak pamiętam,
zawsze była przysłowiową „żabą”, którą władze sa-
morządowe musiały połknąć. I zwykle odwlekano tą
niepopularną decyzję do czasu, aż podwyżki cen sta-
wały się koniecznością i następował drastyczny ich
wzrost. Przeciętnego zjadacza chleba a w tym przy-
padku raczej konsumenta wody pitnej dziwić może
fakt, że właściciel firmy, która jest spółką skarbu gmi-
ny musi przyjąć nowe taryfy obligatoryjnie. Rada
Miejska po gruntownym „przesłuchaniu” prezesa nie
podjęła uchwały w tej sprawie, choć z argumentami
ekonomicznymi trudno się nie zgodzić. Spółka „Pe-
wik” nie musi być instytucją dochodową ale nie może
generować strat i tracić płynność finansową. Wobec
tego wspomnianą żabę połkniemy solidarnie wszyscy.
Niejako za karę, że oszczędzamy globalny skarb, ja-
kim jest woda...

Pozostaje mieć nadzieję, że droższa woda bę-
dzie kryształowo czysta i konkurencyjna dla choćby
„Cisowianki”, za którą bez szemrania płacimy pra-
wie 200 razy drożej. Ostateczną  jakość naszej wody
określą wyniki jej badań, pytanie tylko, czy próbki
będą pobierane z naszych kranów, czy ze stacji uzdat-
niania...                                                Marek Szulc

Solanki - fakty i mity...
W latach 70-tych ubiegłego wieku ekipa wiertnicza

poszukująca złóż ropy naftowej i gazu ziemnego wykona-
ła w naszym rejonie odwiert, zwany otworem badawczym
Prabuty IG-1. Surowców energetycznych się nie doszu-
kano, stwierdzono natomiast obecność wód geotermalnych
w warstwach jury i triasu, na głębokości do prawie 4 km.
Fakt istnienia takich źródeł od dawna rodzi pytanie, czy
owe złoża mogłyby zostać wykorzystane do celów grzew-
czych lub leczniczych, tak jak to ma miejsce choćby
w niedalekim Grudziądzu.

By odpowiedzieć na to pytanie władze Prabut, przy
finansowym wsparciu powiatu zleciło Państwowemu In-
stytutowi Geologicznemu opracowanie analizy uwarunko-
wań geologicznych związanych z ewentualną eksploatacją
zmineralizowanych wód podziemnych na terenie naszego
miasta. 40- stronicowe opracowanie powstało we wrze-
śniu ubiegłego roku i, pomijając bardzo specjalistyczne
dane, daje odpowiedź na podstawowe pytania.

Z analizy wynika, że w złożach występują dwa ro-
dzaje wód: solanka chlorowo - sodowa lub z dodatkiem
wapnia i podwyższoną zawartością jodu, o temperaturze
ok. 35 C i stosunkowo wysokiej mineralizacj (z poziomu
triasu) oraz solanka o takim samym składzie, nieco niżej
mineralizowana, o temperaturze ok. 20-25 C.

Z tych danych już na wstępie wynika, że o wyko-
rzystaniu wód do celów grzewczych możemy zapomnieć,
tym bardziej, że temperatura na wypływie znacznie się
obniża. Pozostaje ewentualność wykorzystania wód do
celów balneologicznych, podobnie jak w Maruszy koło
Grudziądza, gdzie w powstałym kompleksie połączono
funkcje terapeutyczne z rekreacją, wypoczynkiem i od-
nową.

Nie wchodząc w dalsze szczegóły przejdźmy do
wniosków końcowych zawartych w analizie. Jej autorzy
oceniają, że koszt odwiertu eksploatacyjnego może oscy-
lować w granicach 8 mln. zł. By inwestycja była opłacal-
na, roczny zysk ze świadczenia usług leczniczych i rekre-
acyjnych musi wynosić ok. 500.000 zł. Aby taki zysk osią-
gnąć, przez przyszły kompleks musiałoby przewinąć się
minium 60 tys. osób rocznie i to przy najniżej skalkulowa-
nych kosztach ich pobytu. Wymagałoby to utworzenia
nowej bazy hotelowej, gastronomicznej, parkingowej itp.
Z uwagi na brak sieci przesyłowej i potencjalnych odbior-
ców w mieście, ewentualny kompleks musiałby być zlo-
kalizowany na terenie szpitala. Placówka, póki co, jest
własnością Urzędu Marszałkowskiego i jej działalność
skupia się na optymalizacji kosztów, bieżącym utrzymaniu
obiektów i wyposażeniu w sprzęt, gwarantujący wysoki
standard usług medycznych. Nie wydaje się, by kiedykol-
wiek szpital mógł stać się inwestorem przedsięwzięcia
o tak wielkiej skali. Pozostają podmioty prywatne.

Tak więc wizja „drugiego Ciechocinka” na razie
pozostaje w sferze bajek, choć na tym ciekawym świecie
nie ma ponoć rzeczy niemożliwych...          Marek Szulc

na mokro...
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Prezentujemy Państwu wybrane wier-
sze autorstwa P. Barbary Banach, któ-
ra urodziła się w Prabutach i tu spę-
dziła wczesne dzieciństwo. W okresie
nauki i pracy zawodowej mieszkała w
Gdańsku, od początku lat 80-tych ak-

tywnie działając w strukturach powstałej „Solidarno-
ści”. W 1988 roku wyemigrowała do Berlina, następ-
nie do Chorwacji, ostatecznie osiadła w Wiedniu, gdzie
mieszka, pracuje i tworzy do dziś. Jest członkinią klu-
bów literackich i stowarzyszeń twórczych. Pisze w ję-
zyku ojczystym i niemieckim. W swojej twórczości czę-
sto wraca do wspomnień z dzieciństwa, w jej wier-
szach pojawiają się prabuckie reminiscencje. W naj-
bliższych planach ma wydanie tomiku poezji, przy de-
klarowanej pomocy prabuckich władz.

A może by tak do Prabut?
śnię o mieście
w którym dziewczynka
idzie Zielną do parku

przez okno
matka chrzestna
wyciąga rękę
sama słodycz

i ojciec chrzestny
jeszcze firankę trąca
patrzy na małą
jak biegnie

za zakrętem Malborska
spotkanie z Krysią
ten sam cmentarz
jak wtedy

pochylone nad grobami
odszyfrowujemy napisy
teraz już łatwiej
znam niemiecki

nareszcie park

zabawa z przeszłego czasu
ojciec zaprasza na lody
troszkę podchmielony
uśmiechnięty
z mamusią tańczy
ich spojrzenia wciąż młode

muszę się obejrzeć
sprawdzę gdzie jestem
czy wszystko snem
nie
jednak tęsknotą

Nasz dom
nie ma złotych klamek
schody kamienne
opowiadają
kto po nich kiedyś chodził

dach ze śladami
czyichś stóp
błyszczy w słońcu

ogród pełen nadziei
czeka na nowe róże

wiosną ptaki
siadają na antenę
trelami wyśpiewują przyszłość

rzucając kostkę
odwracamy się
zostaliśmy wybrańcami

myszki zawsze wracają

Prabucka Ojczyzno
nie urzeczywistnię cię
jesteś mi
niedoścignionym

domem dzieciństwa
chlebem polem łąką,
radością, pogrzebem

gdy idę do windy
przez łzę wylaną
czuję zapach dzieciństwa

jesteś kluczem
kimś za kim nie tęskniłam
tak nigdy

w twym łonie
cierpliwe
prochy  przodków spoczywają

zatapiam się w marzenia
zaułki twe z ciemności
budzą mnie

Nie
pisać o miłości
nie umiem

w lusterkach oczu przegląda się
uśmiechu odbicie

muśnięciem dłoni
pieszczotą dodajesz nową kropelkę

w twoich ustach
serce zamknęło mnie
czuję płynącą w naszych żyłach krew



Niedziela Palmowa
Nazwa tego dnia, rozpoczynającego Wielki Tydzień

wywodzi się od zwyczaju święcenia palm, wprowadzone-
go przed dziesięcioma wiekami na pamiątkę triumfalnego
wjazdu Jezusa do Jerozolimy, tuż przed jego męką i śmier-
cią na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze
oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”.
O znaczeniu tego wydarzenia świadczy fakt, że piszą o nim
czterej Ewangeliści. Ten uroczysty moment triumfu Chry-
stusa i następująca po nim ofiara na krzyżu są nierozerwal-
nie ze sobą związane, co podkreśla liturgia Niedzieli Palmo-
wej: radosna procesja z palmami i zaraz potem czytanie Męki
Pańskiej według Ewangelii Mateusza, Marka lub Łukasza.

Szczególnie uroczyste rozpoczęcie Eucharystii w tym
dniu ma swoją wielowiekową tradycję. Zanim wprowadzo-
no zwyczaj święcenia palm, w Jerozolimie już w IV wieku
patriarcha dosiadał oślicy i otoczony radującymi się tłuma-
mi wjeżdżał na niej z Góry Oliwnej do miasta. Zwyczaj ten
wszedł w powszechną praktykę na Zachodzie w wieku V
i VI. Aż do reformy z 1955 r. istniał zwyczaj, że celebrans
wychodził w Niedzielę Palmową przed kościół, a bramę
świątyni zamykano. Kapłan uderzał w nią krzyżem trzykrot-
nie, wtedy dopiero brama otwierała się i kapłan z uczestni-
kami procesji wstępował do wnętrza kościoła, aby odpra-
wić Mszę świętą. Symbol ten miał wiernym przypominać,
że zamknięte niebo zostało nam otworzone dzięki zasłudze
krzyżowej śmierci Chrystusa.

Jak wspomniałem, w XI w. pojawił się zwyczaj świę-
cenia palm. Wierni przechowują je przez cały rok, aby
w następnym roku mogły zostać spalone na popiół, którym
są posypywane nasze głowy w Środę Popielcową.

W Polsce Niedziela Palmowa nosiła również nazwę
Niedzieli Kwietnej, bo zwykle przypadała w porze kwitnie-
nia kwiatów. Tego dnia, po sumie odbywały się w kościo-
łach przedstawienia pasyjne. Za czasów króla Zygmunta III
istniały zrzeszenia aktorów-amatorów, którzy w roli Chry-
stusa, Kajfasza, Piłata, Judasza itp. chodzili po miastach
i wioskach i odtwarzali misterium męki pańskiej. Najlepiej
i najwystawniej organizowały ten rodzaj przedstawienia
klasztory. Do dnia dzisiejszego pasyjne misteria ludowe od-
bywają się w każdy Wielki Tydzień w Kalwarii Zebrzydow-
skiej.

Odbywały się też inscenizacje triumfajnego wjazdu
Jezusa do Jerozolimy. Obrzęd polegał albo obchodzeniu
kościoła z procesją wewnątrz lub na zewnątrz, albo -
w mieście - na przejściu z jednego kościoła, symbolizujące-
go Górę Oliwną, do drugiego kościoła, który wyobrażał
Święte Miasto. Głównym aktorem spektaklu była figura Pana
Jezusa na osiołku umieszczona na wózku; dziś taką figurę
pochodzącą z Szydłowca można oglądać w krakowskim
Muzeum Narodowym. W Krakowie platformę z Chrystu-
sem na osiołku ciągnęli rajcy miejscy - była to bowiem funk-
cja wielce zaszczytna - dzieci zaś rzucały kwiaty i palemki
przed nadjeżdżającą figurą i wołały: „Hosanna na wysoko-
ściach”. Pod koniec XVII wieku inscenizacje, wzbogacane

o występy aktorów, przebranych za pielgrzymów, handla-
rzy czy żołnierzy zaczęły mieć coraz bardziej ludyczny
i zabawowy charakter, nie licujący z powagą Wielkiego Ty-
godnia, toteż władze duchowne u schyłku XVIII wieku za-
kazały wożenia figury Jezusa, zwłaszcza w kościołach
a „palmowi kabareciarze” przenieśli się na ulice i do szyn-
ków.

Dziś ten dawny zwyczaj można obejrzeć we wsi
Tokarnia w Beskidzie Śląskim, gdzie tamtejszy proboszcz
zlecił ludowemu rzeźbiarzowi wykonanie figury Chrystusa
na osiołku według zachowanego w Szydłowcu XVI-wiecz-
nego zabytku i od 1968 roku można tam być świadkiem
procesji w Niedzielę Palmową jakby żywcem przeniesionej
z XVIII-wiecznej obrzędowości. Po dwustu latach wysub-
telniało jednak poczucie humoru i rubaszne krotochwile
widzom nie grożą...

 Głównym atrybutem święta są palmy. Najczęściej
spotyka się strome bukiety z gałązek wierzbowych z „kot-
kami”, z bukszpanu i suszonych kwiatów, albo palmy wi-
leńskie. Mają one kształt pałek różnej wielkości i grubości,
a sporządza się je z ułożonych w misterne wzory zasuszo-
nych kwiatów małych i większych. Palma jest zakończona
kitą z farbowanych kwiatostanów rozmaitych traw. Nie-
gdyś takie palmy występowały głównie na Wileńszczyznie,
a obecnie spotyka się je w całej Polsce. W okolicach Tarno-
wa i na Ziemi Sądeckiej, w pobliżu Myślenic, a także na
Kurpiach są obnoszone w procesji wysokie, często kilku-
metrowe palmy, na których powiewają kolorowe wstążki.
Najpiękniejsze ich okazy można oglądać w niektórych mu-
zeach regionalnych i diecezjalnych.

Nasze palmy zastępują często gałązki wierzbowe
z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obra-
zy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosła-
wieństwo Boże. Wtykano także palmy na pola, aby Pan Bóg
strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmier-
nym deszczem. Procesja z palmami jest z jednej strony upa-
miętnieniem wydarzenia sprzed wieków, z drugiej zaś - na-
szym kroczeniem wraz z Chrystusem ku ofierze.         MS

Palma z Bełżca na Lubelszczyźnie - długa na szerokość
czteropasmowej jezdni (!)

świąteczna tradycja...
str. 12 kwiecień 2011
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2011 zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca
2011 roku, według stanu na dzień 31 marca 2011 roku,
godz. 24:00. Spis realizowany jest na podstawie ustawy z
dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań w 2011 roku oraz rozporządzeń i
aktów unijnych.

Narodowy Spis Powszechny obejmuje osoby stale
zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, bu-
dynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących miesz-
kaniami; mieszkania i budynki, w których znajdują się
mieszkania oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwa-
terowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące
mieszkaniami; osoby niemające miejsca zamieszkania.

W ramach spisu zostaną zebrane dane obejmujące:
terytorialną, demograficzną, ekonomiczną i edukacyjną cha-
rakterystykę osób; migracje wewnętrzne i zagraniczne;

Rozpoczął się Narodowy Spis
Powszechny

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 marca 2011

roku ukonstytuował się obywatelski komitet utworzony dla
zrealizowania inwestycji związanej z pracami remontowo
– konserwatorskimi Konkatedry pod wezwaniem Świę-
tego Wojciecha w Prabutach. Nasza akcja ma charakter
społeczny i przyświeca jej cel pozyskania, brakujących fun-
duszy na prace remontowe w Konkatedrze.

Do tej pory z poszczególnych instytucji zgromadzo-
no następujące kwoty: 70 tysięcy złotych z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomorskiego, 40 tysięcy zło-
tych z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków,
45 tysięcy złotych z budżetu gminy. Środki zebrane do tej
pory od parafian to kwota ok. 22 tysięcy złotych.

Wobec powyższego parafia dysponuje per saldo
kwotą ponad 170 tysięcy złotych, natomiast kosztorys za-
dania przewiduje kwotę 224 tysięcy złotych. Brakuje więc
około 40 tysięcy złotych. Warunkiem udzielenia dotacji
przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest zabez-
pieczenie pełnej kwoty kosztorysu prac remontowo – kon-
serwatorskich.

Informujemy Państwa, że zostało założone specjal-
ne konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Prabutach
o numerze 10 8319 0003 0000 1629 2000 0040, na które
można wpłacać pieniądze. Zobowiązujemy się na koniec
akcji do rozliczenia przed Państwem wszystkich zgroma-
dzonych środków finansowych.

Społeczny komitet wspierania prac remontowo
- konserwatorskich Konkatedry pod wezwaniem Świę-
tego Wojciecha w Prabutach: Grażyna Banach, Wal-
demar Sulikowski, Piotr Janiewicz, Henryk Fedoruk

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór

wniosków o przyznanie  wyróżnień - nagród Burmistrza
za osiągnięcia w dziedzinie sportu za 2010rok.

Nagroda Burmistrza może być przyznana:
• zawodnikom za osiągnięcie wysokich wyników sporto-
wych we współzawodnictwie krajowym lub międzynaro-
dowym,
• trenerom za osiągnięcia trenowanych przez nich zawod-
ników,
• działaczom sportowym za organizację prestiżowych za-
wodów sportowych, wybitne osiągnięcia i pracę na rzecz
rozwoju kultury fizycznej i sportu, promocję miasta i gmi-
ny Prabuty.

Wnioski należy pobierać i składać w Biurze Obsłu-
gi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁY-
WA 15 MAJA 2011 r.

Szczegółowe warunki składania wniosków określa
regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza
MiG Prabuty za osiągnięcia w dziedzinie sportu za 2010 r.
dostępny na stronie internetowej www.prabuty.pl  lub
w Urzędzie MiG Prabuty  pokój Nr 22. Informacje na
temat składania wniosków można uzyskać również  pod
nr telefonu: 55 262 41 53.

charakterystykę etniczno-kulturową; niepełnosprawność;
skład i strukturę gospodarstw domowych; wzajemne re-
lacje członków gospodarstwa domowego; rodziny oraz
charakterystykę mieszkań i budynków.

W dniach od 1 do 17 marca, w trakcie obchodu
przedspisowego rachmistrzowie spisowi zweryfikowali
wykaz adresowo – mieszkaniowy oraz mapę cyfrową pod
względem kompletności budynków, zlokalizowali brakują-
ce punkty adresowe i uzupełnili o nie wykaz, usunęli nie-
istniejące budynki. Natomiast wywiady w terenie rachmi-
strzowie spisowi będą przeprowadzać od 8 kwietnia do
30 czerwca 2011 roku. Wszyscy rachmistrzowie spisowi
realizują spis w swoim obwodzie.

Na terenie miasta i gminy Prabuty funkcję rachmi-
strzów pełnią:
miasto – p. Joanna Zawieracz, p. Grażyna Porzecka –
Szulc, p. Tomasz Kozakiewicz i p. Tomasz Kośka,
gmina – p. Anna Jasiewicz oraz p. Paweł Kapica.

Osoby podlegające spisowi będą mogły skorzystać
z możliwości przekazania danych w drodze samospisu in-
ternetowego. Od 1 kwietnia 2011 roku formularze elek-
troniczne przeznaczone do samospisu będą udostępnione
na stronach www.stat.gov.pl i www.spis.gov.pl.

Samospis internetowy trwać będzie do 16 czerwca
2011 roku.
Uwaga: mieszkańcy objęci spisem pod karą grzyw-
ny nie mają prawa odmówić spotkania z rachmi-
strzem, jest to obowiązek ustawowy.
według oficjalnej Informacji Gminnego Komisarza
Spisowego Bogdana Pawłowskiego
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 „Wszystko, co pierwsze w dziejach
polskiego sportu narodziło się na kre-
sach.(..) To we Lwowie w 1867
roku powstało Towarzystwo Gimna-
styczne Sokół (w Krakowie zdarzy-
ło się to dopiero w roku 1885), to
lwowianin Edmund Cenar przywiózł

z Anglii pierwsza piłkę „footbalową”, to we Lwowie 14
lipca 1894 roku rozegrano pierwszy oficjalnie udokumen-
towany „match” a w rywalizacji sokolich drużyn Lwowa
i Krakowa gracz miejscowych – Włodzimierz Chomicki –
uzyskał pierwszego na ziemiach polskich historycznego
gola”

Andrzej Gowarzewski „Encyklopedia Pił-
karska - Lwów i Wilno”

Początki jednego z największych klubów sportowych
w przedwojennej Polsce datują się na rok 1904, kiedy to
przy tamtejszym IV Gimnazjum założono Klub Gimnastycz-
no - Sportowy, który w roku 1907 po fuzji z częścią innej
lwowskiej drużyny, „Lechia”, przyjmuje nazwę Lwowski
Klub Sportowy POGOŃ, „organizacja tak potężna, jakiej
świat i Korona Polska nie widziały”. Początkowo klub po-
zostawał w cieniu swego wielkiego lokalnego rywala „Czar-
nych” Lwów, jednakże w ciągu kilkunastu następnych lat
„Pogoniarze” bezapelacyjne przejęli palmę pierwszeństwa
w mieście oraz stali się wiodącym klubem w kraju.
W odrodzonej po I wojnie światowej niepodległej Polsce
pochodząca z „najbardziej polskiego z polskich miast” Po-
goń Lwow była nie tylko klubem sportowym, lecz wręcz
instytucją. W 1920 roku Pogoń rozegrała szereg meczów
przeciw niemieckim drużynom na Śląsku (wszystkie zwy-
cięskie!), co w okresie plebiscytowym miało ogromne zna-
czenie dla polskich Ślązaków. Podobnie rzecz się miała
także na ziemiach polskich. Towarzyskie czy mistrzow-
skie mecze – także w latach, gdy II Rzeczpospolita okrze-
pła już, jako organizm państwowy – lwowian z Wisłą lub
Cracovią, Polonią Warszawa lub Ruchem Wielkie Hajdu-
ki (dziś Chorzów) elektryzowały nie tylko kibiców sportu,
lecz były także wydarzeniami podniosłymi dla wszystkich
mieszkańców miast, w których te zawody się odbywały.

W okresie istnienia II Rzeczypospolitej futboliści
Pogoni Lwow, (ale nie tylko oni, bowiem w klubie istniało
jeszcze kilkanaście bardzo mocnych innych sekcji, m.in.
hokej, boks, lekkoatletyka, łucznictwo) zdobyli 4 tytuły mi-
strza Polski oraz 3 wicemistrzostwa. Wielu „Pogoniarzy”
było reprezentantami Polski, wśród nich legendarny na-
pastnik Wacław Kuchar. Pogoń rozgrywała także mecze
towarzyskie z drużynami zagranicznymi, m.in. wygrywa-
jąc w 1934 roku z AC Milan 5:3. Na krajowym podwórku
lwowianie utrzymywali serdeczne stosunki z Cracovią
i Polonią Warszawa. Los chciał że to właśnie przeciw tym

drużynom „Pogoniarze” zagrali swoje ostatnie mecze
w polskiej lidze, 15 Sierpnia 1939 roku wygrywając w Kra-
kowie 4:3, i 20 sierpnia ulegając w Warszawie „Czarnym
Koszulom” 1:2. Do wrześniowego meczu z Warszawianką
na boisku przy Rogatce Stryjskiej we Lwowie już nie do-
szło. Przyszła WOJNA…

Po zdradliwym zajęciu wschodnich terenów Polski
przez Armię Czerwoną Lwów dostał się pod okupację
bolszewicką. Los miasta został przypieczętowany na kon-
ferencji w Jałcie, kiedy to alianci z prezydentem USA Ro-
oseveltem na czele ulegli żądaniom Stalina i oddali Kresy
we władanie Związku Radzieckiego. „Zawsze wierny”
Rzeczypospolitej Lwow znalazł się w granicach ZSRR
a po jego rozpadzie – Ukrainy…

Polscy obywatele Lwowa wraz z innymi Kreso-
wiakami, którym udało się przetrwać bolszewicki terror
musieli szukać sobie miejsca w „nowej” Polsce, najczę-
ściej na Ziemiach Odzyskanych. Pamięć o miejscach,
z których pochodzili, komunistyczne władze starały się za-
tajać, tak więc również historia Pogoni Lwow i jej sukce-
sów były dla komunistycznych władz PRL bardzo niewy-
godne i na ich istnienie starano się spuścić kurtynę zapo-
mnienia. Nie było to jednak możliwe…Lwowscy repa-
trianci założyli w Bytomiu klub, który w środowisku spor-
towym uzyskał status nieoficjalnego kontynuatora trady-
cji Pogoni Lwów. To grająca dziś w ekstraklasie Polonia
Bytom, jeden z najbardziej utytułowanych polskich klu-
bów sportowych w ostatnim 50 - leciu. Symbolikę zwią-
zaną z lwowskim klubem można zauważyć w przypadku
także kilku innych klubów sportowych powstałych po 1945
roku. Pamięć trwała także wśród zwykłych kibiców piłki
nożnej, którzy przez wiele lat, wspominając przedwojenne
czasy, nucili piosenkę „gdzieś na Atlantydzie nadal jest nasz
klub, ukochana Pogoń Lwów”. Również nowa generacja
fanów futbolu pielęgnuje te piękne tradycje. Na stulecie
założenia Pogoni, wiosną 2004 roku, podczas I-ligowego
meczu Polonia Warszawa – Widzew Łódź, kibice gospo-
darzy wywiesili piękną okolicznościową flagę a cały sta-
dion skandował „Pogoń Lwów, Pogoń Lwów!!”

Historia zatoczyła koło w 2009 roku, kiedy to miesz-
kający we Lwowie Polacy reaktywowali piłkarską druży-
nę Pogoni Lwów! Na razie „Pogoniarze” występują w
lwowskiej okręgówce, ale kto wie, może kiedyś... Nie
ważne zresztą, liczy się przede wszystkim to, że choć Lwów
nie jest już polski, Polacy ponownie mają naszą Pogoń
Lwów!

Jako mieszkaniec Prabut, miłośnik historii oraz ki-
bic sportowy, dumny jestem że klub z mojego miasta może
szczycić się, choćby w symboliczny sposób, nawiązaniem
do tak pięknej historii. Pisząc te słowa mam nadzieje, że
grono takich jak ja będzie się w Prabutach powiększać.
I z dumą twierdzić że „mamy w Prabutach klub sportowy.
Nazywa się POGOŃ. Tak jak POGOŃ LWÓW.

Historia imienniczki



            krzyżówka...

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

Wpłynęło 26 rozwiązań krzyżówki z lutowego nu-
meru gazety. Nagrody w postaci bonów do księgarni war-
tości 25 zł wylosowali: Antonina Pietruszczak, Agata Wa-
silak, Aneta Smentoch i Sabina Kossak (tym razem same
panie...). Prosimy zgłosić się do redakcji w MGOK po
odbiór nagród.

Krzyżówka - Leonówka Wielkanocny pacierz
ks. Jan Twardowski

Nie umiem być srebrnym aniołem –
ni gorejącym krzakiem –
tyle Zmartwychwstań już przeszło –
a serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami –
tyle już Alleluja –
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy
jak na koślawej fujarce -
żeby choć papież spojrzał
na mnie - przez białe swe palce.

Żeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąż deski –
uśmiech mi Swój zesłała
jak ptaszka we mgle niebieskiej.

I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy –
zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek położy na ręku
sumienia wywróci podszewkę –
serca mojego ocali
czerwoną chorągiewkę.
                 ...

            strofy na czasie...
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Poziomo: 1. Sporo ich wokół Prabut, 7. Symbol władzy
królewskiej, 8. Giuseppe, kompozytor włoski, skompono-
wał „Aidę”, 9. Prosiła na nie pani hrabina, witając gości w
progu, 10. Wiszące łóżko z sieci sznurowej, 12. Koniak o
cesarskiej nazwie, 13. Wulkaniczny - to nek, 14. Jezioro
koło Morąga, 19. Największa z antylop, kanna, 20. Na-
rzędzie pracy drwala lub cieśli, 21. Uciekinier z więzienia,
22. Świta królewska, 23. Pasza treściwa z rozdrobnio-
nych ziaren zbóż, 24. Węgierskie wino z winogron, 25. W
hinduizmie wcielenie boga Wisznu.
Pionowo: 2. Pionowy przenośnik kubełkowy, 3. Apacz,
Siuks lub Mohikanin, 4. Mierzy prędkość kątową, tacho-
metr, 5. Pradziadek albo chodnik w kopalni, 6. Alkaloid
występujący w kawie, 11. Odprowadza ścieki, 15. Długi
referat, opracowanie, 16. Tworzy nowe miejsca pracy, 17.
Straż zbrojna, asysta honorowa, 18. Ogół wyrazów, wcho-
dzących w skład danego języka.

Kolorowa Panna Wielkanoc
Pierwsze przebiśniegi
roztapiają lody
przynoszą nadzieję

Wytwornie przybrana pisankami
idzie po błogosławieństwo

Za filarem skryła się
czeka-

Uśmiechnięta mała dziewczynka
upuściła kolorowy koszyczek

W świat się rozsypały
radosne życzenia

Pomóż obdarować
wystarczy dla wszystkich
otworzysz serca

Alleluja alleluja alleluja
                                    Barbara Banach



            poletko satyry...

Wydawca: MGOK 82-550 Prabuty ul. Łąkowa 22, tel. 55- 2782319
Redaktor Marek Szulc, e-mail: mgok@prabuty.pl Druk: „W&P”
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Znowu zawitała do nas wiosna
kolorami ukwiecona i radosna
Barw pełna rozmachu i urzekająca
swymi złotymi promykami słońca.
Można podziwiać jej cudne uroki,
patrzeć jak drzewa puszczają soki,
można zachwycić się jej urodą
i pokochać dzikie kaczki nad wodą...
Przytulić się w lesie do drzewa
i posłuchać jak ptak śpiewa,
patrzeć jak kwitną jabłonie
a łąka w zieleni traw tonie.
Docenić ostów kolące pęki
i kolorowych motyli wdzięki,
nie bać się trzmiela czy osy
i chłodnych rannych kropli rosy...
Niech odurza nas wonią kwiatów maj,
a ty, wiosno jak najdłużej trwaj,
bo wiosna ma tyle uroku,
że czekamy na nią każdego roku
                             Leon Abramowicz

Uroki wiosny

            rozmaitości...
Zakute łby w Prabutach

Tytuł notatki wielce dwuznaczny ale spoko, aż ta-
kim kamikadze Wasz redaktor nie jest... Tak właśnie swoją
drugą imprezę nazwał jej inicjator i organizator, wicebur-
mistrz Wojciech Dołęgowski. Ubiegłoroczny turniej rycer-
ski na skwerze przy Konkatedrze cieszył się dużym zain-
teresowaniem zarówno licznie przybyłej stąd i z owąd ry-
cerskiej braci  a przede wszystkim prabucian - widzów
i uczestników majówkowej imprezy.

II Turniej Rycerski o Pierścień Biskupa Pomezań-
skiego „Zakute Łby” odbędzie się w piątek, 29 kwietnia i
w sobotę, 30 kwietnia w tym samym miejscu, co przed
rokiem. W programie imprezy:
piątek:
godz. 18 - Msza Święta w Konkatedrze
godz. 19 - koncert zespołu muzyki dawnej „Scandicus”
sobota
godz. 9.30 - turniej łuczniczy
godz. 12 - uroczyste rozpoczęcie Turnieju
godz. 12.15 - turniej bojowy na miecze jednoręczne
godz. 14.15 - bieg dam
godz. 15 - konkurencje dla publiczności
godz. 16 - rzut toporem do Saracena
godz. 17 - bohurt 5/5 (walka bez zasad...)
godz. 18 - inscenizacja bitwy
godz. 21 - koncert zesp. myzyki dawnej „White Garden”
godz. 22 - pokaz tańca z ogniem

Ludziom dobrej woli, którzy wspomogli mnie w zakupie
protez składam serdeczne podziękowanie
                                     Leszek Rosa
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Ponoć odeszła już sroga zima
(choć mróz nas może jeszcze zaskoczyć)
lecz zimno, wietrznie, trudno wytrzymać
więc jak tu nie kląć, jak tu nie psioczyć…

Na drogach dziury jak w „Rajdzie Dakar”,
niby łatają, lecz ciągle dość ich,
trzeszczą podwozia, kołpaki w krzakach,
i jak tu nie kląć, jak się nie złościć…

A obwodnica, w końcu też droga,
od PRL-u cało się trzyma,
jakoś nie pęka, choć zima sroga,
i jak tu nie kląć, jak się nie zżymać…

Przyszło za światło, za trzy miesiące…
płakać i płacić, ruina czeka,
choć trochę cieplej i świeci słońce
to jak tu nie kląć, jak nie narzekać…

Podnieśli wodę, ścieki, jak wiecie
i chyba przyjdzie myć się w kałużach
już wir w portfelu, pusto w skarpecie
i jak tu nie kląć, jak się nie wkurzać…

I wszędzie psioczę, praca czy chata,
żona mi mówi, „skończ tą gazetę,
to ci się zmieni widzenie świata”
a ta znów swoje, masz tu kobietę...

Aż kiedyś patrzę, a przy kościele
na rekolekcje tłum ludzi śpieszy
„im też nie lekko, problemów wiele...
a może by tak życiem się cieszyć...?”
                                                   Marek Szulc

Ja, wiosenny malkontent...


