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FELIETON

oficjalnie na scenie polskiej istnieją w tej chwiliDni Prabut - czyli jesienne Święto 
dwa zespoły De Mono i obydwa mają prawo używać

Miasta … tej nazwy. Myśmy mieli wersję z Chojnackim
i Kościkiewiczem. Kto był ten z pewnością nie żałuje,

… ale dlaczego jesienne? Takim powitaniem zaczął swój bo chyba nie było w repertuarze koncertu piosenki, której 
występ zespół Dianoya 3 czerwca właśnie podczas byśmy nie znali. Kościkiewicz z Chojnackim stanowią 
święta wszystkich prabucian. Rzeczywiście w tym roku taki tandem kompozytorski, że można ich talentem 
pogoda nie tylko spłatała psikusa, miałem wrażenie, obdzielić ze dwa tuziny pseudo młodych gwiazdek 
że czasem się za coś mści … Złośliwcy mówili, pchających się na ekrany teleodbiorników. Dodatkowo 
że za termin. 2-3 czerwca to faktycznie najszybciej mieliśmy gratisa, jak to się w slangu handlowców mawia, 
zorganizowane Dni od wielu, wielu lat. Wielu pytało w postaci Rafała Brzozowskiego, wokalisty De Mono. 
dlaczego właśnie w ten deszczowy weekend (ponoć Rafał jest finalistą telewizyjnego Voice of Poland
jakieś tam TVN-y i inne Polsaty od dawna trąbiły i pewnie gdybyście Państwo w tym momencie włączyli 
o załamaniu aury - dobrze, że nam trąby powietrznej jedną z popularniejszych rozgłośni radiowych,
nie wytrąbiły), powód jest prosty - już kolejnego to w przeciągu kilkunastu minut usłyszelibyście jego 
tygodnia wszyscy kibice zacierali rączki na rozpoczęcie solową piosenkę z charakterystycznym gwizdaniem.
wyczekiwanego tyle lat Euro. Wiadomo, że w obliczu Na koniec tego zdominowanego pogodą felietonu 
meczu otwarcia, frekwencja na stadionie przy ul. Polnej powiem, że są także inne, ciekawe pomysły
byłaby pewnie znikoma. Nasza rodzima Policja na przyszłoroczne Dni Prabut, ale o tym porozmawiamy 
już w lutym informowała o tym, że większość pewnie 19 września w Domu Kultury na drugim 
funkcjonariuszy będzie oddelegowana do ochrony Euro prabuckim Forum Kulturalnym. Wpadnijcie
w Trójmieście i zdecydowanie odradza organizowania i powiedzcie na czym zależy Wam w kulturze
większych imprez w futbolowym czerwcu. I tak w przyszłym roku!
2 czerwca, rozgrzana poprzedzającym imprezę Marcin Kruszyński
regularnym gradobiciem, wkroczyła na scenę grupa Pan 
Drzem … Kapela właściwie, bo tylko dobre kapele 
zbierają na swoich klubowych koncertach komplety 
widzów. Mimo evergreenowego dżemowego repertuaru 
grali do krótko mówiąc, niemal pustego stadionu -
na deszcz nikt nic nie poradzi. Przy okazji - parę tygodni 
później, podczas dyskoteki plenerowej na plaży, jedna 
mocno już podchmielona imprezowiczka podsunęła nam 
pomysł jak oszukać krnąbrne opady - trzeba postawić 
dach dla publiczności (najlepiej taki 150m x 200m!!!),
no cóż PCKiS takie bogate nie jest ale odsyłamy panią
do Torunia, tam pewnie jakiś bogaty Ojciec funduje 
miastu takie cudeńka, aby ludzie nie mokli. O dziwo
po Panu Drzemie słońce walczyło z deszczem o palmę 
pierwszeństwa i tak upłynął nam koncert Ptaków. Same 
Ptaky to już mega-zawodowa liga, rock'n'roll
w najczystszej postaci i bezbłędnie wplecione znane 
covery - widziałem nawet jak kilku słuchaczy 
Uniwersytetu III Wieku, przezornie  rozglądając
się na boki, głośno tupało nóżką podczas Ptakowej wersji 
Come Together nieśmiertelnych Beatlesów. Dalej było 
już tylko słońce i interaktywny show kabaretu Paka. 
Panowie, mimo iż nie reprezentują tzw. „Nowej Fali” 
polskiego kabaretu, pokazali że z talentem do robienia
z siebie wariata na scenie trzeba się urodzić i tyle. Chyba 
bardzo się podobało, bo na Polnej zaroiło się od rodzin.
I tak wietrznie, ale już słonecznie prabucianie czekali
na gwiazdę - De Mono. Znajomi pytali, czy będzie można 
zrobić sobie fotkę z Andrzejem Krzywym, 
odpowiadałem - nie. Niestety, albo stety  mili Państwo, 
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MK - Mamy gorące wakacje, ale gdy spojrzymy 
naprzód, to do jesieni już niedaleko. Czy w związku z 
tym ma Pan plany na kolejne utwory?

Pierwszą imprezą zorganizowaną przez PCKiS TW - W tej chwili koncentruję się głównie
w Kosciółku Polskim było niezwykłe wydarzenie na spotkaniach autorskich, które będą organizowane
literackie. 6 lipca odbyło się spotkanie promujące w związku z wydaniem „Hycla”, natomiast
najnowszą powieść prabucianina Tomasza Wandzla co do dalszych planów wydawniczych, chodzi
„Hycel”. Po spotkaniu Pan Tomasz znalazł chwilę mi po głowie zbiór opowiadań społeczno-obyczajowych. 
aby odpowiedzieć na kilka pytań „Gazety Prabuckiej”. Część z tych opowiadań już napisałem, zostały
Marcin Kruszyński - Panie Tomaszu, to druga one gdzieś tam nagrodzone, czekają sobie w szufladzie 
Pańska książka po powieści „Dom w chmurach”. na wydanie, a cześć z nich będzie dopiero powstawała.
Proszę przybliżyć naszym czytelnikom tematykę 
powieśc i ,  oraz  proces  j e j  powstawania .
Tomasz Wandzel - Co do tematyki, jest to zupełnie inna 
książka, niż „Dom w chmurach”, jest tutaj troszkę 
wątków sensacyjnych. Książka opowiada historię psa 
szkolonego do wykrywania narkotyków, który na skutek 
wielu dziwnych wypadków musi sobie sam radzić Dnia 16 czerwca br. w Zespole Szkół w Rodowie odbyła 

się VI edycja Międzyszkolnych Potyczek Dzieci w życiu. Trafia do miejscowości i w tej miejscowości 
i Młodzieży „Wawrzynek – ścieżka cudów”. W turnieju spotyka tytułowego hycla, czyli osobę, która za wszelką 
wzięły udział trzyosobowe drużyny ze szkół Miasta cenę chce go złapać. I to chyba w wielkim skrócie tyle - 
i Gminy Prabuty, Szkoły Podstawowej i Gimnazjumnie będę opowiadał fabuły całej książki, warto
z Mikołajek Pomorskich, oraz drużyna VIP – ów. ją przeczytać, natomiast co do tego jak powstawała, mam 
Przy pomocy mapki i oznakowania drużyny musiały takie założenie, że książki zaczynam pisać zawsze 
przebyć trasę tutejszej ścieżki przyrodniczej liczącą 5 km.jesienią, jest to wrzesień. Napisanie takiej powieści 
Podczas wędrówki uczestnicy zdawali egzamin z wiedzy zajmuje mi około 4-5 miesięcy. Później są już sprawy 
z dziedzin: matematyka, przyroda, j. polski, historiatechniczne i zazwyczaj w wakacje te książki się ukazują, 
i geografia, fizyka. Dodatkowo uczestnicy sprawdzilitak samo było w przypadku „Domu w chmurach”.
się w strzelaniu z karabinku, umiejętności piłkarskich MK - Powieść została wydana przez Pana rodzinne 
oraz zręcznościowych.wydawnictwo. Czy mamy rozumieć, że było
Po przebyciu całej trasy grupy wracały zmęczone leczto podyktowane doświadczeniami ze współpracy
w dobrych humorach na teren Zespołu Szkół.z innymi wydawnictwami, czy też chęcią tego, żeby 
Na zakończenie imprezy odbyło się ognisko. Każdy mógł mieć do końca wpływ na proces wydawniczy?
skosztować chleba ze smalcem.TW - Po pierwsze chciałem mieć do końca wpływ, 
Zwycięzcą wśród szkół podstawowych została drużyna tak jak Pan wspomniał, na to jak będzie książka wydana. 
ze Szkoły Podstawowej w Rodowie. II miejsce zajęły Po drugie chciałem, aby ta książka była jak najbardziej 
Szkoły Podstawowe z Prabut, Trumiejek i Mikołajek dostępna, dlatego też zdecydowaliśmy się założyć 
Pomorskich, III – Szkoła Podstawowa z Obrzynowa. własne wydawnictwo rodzinne, dzięki czemu ta książka 
I miejsce wśród gimnazjów zajęło Gimnazjum z Rodowa, jest o wiele tańsza, niż w tradycyjnym wydawnictwie, 
II miejsce Gimnazjum z Mikołajek Pom., III miejsce gdzie same koszty dystrybucji stanowią około 50% ceny. 
Gimnazjum Prabuty. Wszyscy uczestnicy turnieju U nas tego nie ma, więc w porównaniu z innymi 
o t r z y m a l i  p a m i ą t k o w e  d ł u g o p i s y  i  t o r b y.książkami o podobnej objętości jest ona o około 40% 
Imprezę sponsorowali: Urząd Miasta i Gminy Prabuty tańsza. 
oraz Fundacja Filantropijna Projekt z Kwidzyna. Imprezę 
uatrakcyjnili LOK oraz p. Andrzej Chrostek.

Jestem z Prabut -
 wywiad z Tomaszem Wandzlem

VI edycja Międzyszkolnych
Potyczek Dzieci i Młodzieży 
„Wawrzynek – ścieżka cudów”
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Z URZĘDU

Jak bumerang wraca do nas temat woli przejęcia utrzymania dróg na terenie miasta przez władze samorządowe 
Prabut. Sprawa odrzucona przez powiat w zeszłym roku ponownie pojawiła się wobec przymiarek do nowego 
budżetu Miasta i Gminy Prabuty. Burmistrz Bogdan Pawłowski w dniu 5.07.2012r. ponownie wystosował do 
Starosty Powiatu Kwidzyńskiego Jerzego Godzika pismo w tej sprawie. Treść pisma cytujemy w całości:

„Ponownie wyrażamy zainteresowanie przejęciem w administrowanie od dnia 01.01.2013r. ulic 
powiatowych na terenie miasta Prabuty. Proponujemy aby kwota dofinansowania wynosiła 100.000,00zł. 
Uważamy, że jest to minimalna kwota za którą możemy podjąć się ww. zadania i obejmuje ona w 
szczególności:
  - utrzymanie letnie i zimowe ulic,
  - zakup kamienia i jego rozwiezienie na drogi gruntowe,
  - remonty cząstkowe.
W załączniku przesyłamy zestawienie kosztów utrzymania ulic powiatowych w mieście Prabuty za rok 2010 z 
zaznaczeniem pozycji z których wynika proponowana kwota dofinansowania.
Prosimy o niezwłoczne ustosunkowanie się do naszej propozycji, ze względu na przygotowywaną 
specyfikację na utrzymanie letnie i zimowe miasta Prabuty.”

Dodatkowo w załączniku przedstawione są koszty, na których podstawie władze Prabut skalkulowały 
wnioskowaną kwotę dofinansowania: 
- utrzymanie letnie i zimowe - 54220,25zł
- zakup kamienia - 7298,00zł
- rozwiezienie kamienia - 1830,00zł
- remont cząstkowy (czyli popularne łatanie dziur - Red.) - 44302,33zł
Sumowanie daje kwotę 107650,58zł, więc jak widzimy nasze lokalne władze chcą się zadowolić kwotą o ponad 
7 tys. zł niższą. Na odpowiedź starosty nie trzeba było długo czekać i już w piśmie datowanym na 17.07.2012r. 
skierowanym do Burmistrza Pawłowskiego czytamy:

W odpowiedzi na pismo GPG.7021.21.2012 z dnia 05 lipca 2012r. informuję, że Zarząd Powiatu 
Kwidzyńskiego nie planuje w 2013 roku przekazać administracji ulic powiatowych na terenie miasta 
Prabuty.
Jednocześnie informuję, że w chwili obecnej trwa procedura wyłonienia wykonawcy na zimowe utrzymanie 
dróg w sezonie 2012/2013.

Widzimy zatem, kolejny raz, brak woli powiatu w tej ważkiej sprawie, szczególnie w okresie 
zimowo/wiosennym, gdzie skargi na stan dróg powiatowych kierujecie Państwo do Urzędu Miasta i Gminy w 
Prabutach. Kolejny raz więc z przykrością przypominamy - wszelkie skargi na stan nawierzchni i utrzymanie 
letnie i zimowe ulic powiatowych w Prabutach prosimy kierować do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

Powiatowe drogi w Prabutach - historia kołem się toczy.
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a wszyscy eksperci w rozmowach z PCKiS podkreślali 
profesjonalne przygotowanie tego miejsca do sezonu 

Sezon plażowy w pełni i pogoda w tym roku także letniego. Cieszą także pozytywne opinie Państwa, czyli 
niczego sobie, warto więc zabrać ten numer GP na plażę użytkowników plaży, na temat nowego ustawienia 
i poczytać o tym jaki długi i zawiły jest proces tego, pomostu w kształt odwróconej litery F. W ten sposób 
 aby mogli Państwo bezpiecznie spędzać czas nad wodą. organizatorzy zapobiegli brakowi ruchu wody
W styczniu 2012r. nowo utworzone Prabuckie Centrum w zamkniętym dawniej obrębie pomostu. Jest po prostu 
Kultury i Sportu przejęło od Urzędu Miasta czyściej i przejrzyściej. Dodatkowo można korzystać
administrację trzech plaż: nad jez. Sowica, z wypożyczalni sprzętu wodnego. W ostatnich dniach
 nad jez. Dzierzgoń w Julianowie (Plaża Miejska) do kajaków i roweru wodnego dołączył także zupełnie 
 i nad jez. Dzierzgoń w Rodowie Małym. Po wiosennej nowy, drugi rower (może jakiś slalom wodny na czas
inwentaryzacji obiektów rozpoczęto intensywny proces w przyszłości?). Na plaży można także zjeść gorącego 
przygotowań do sezonu letniego. Okazało się, że zakres gofra, lody czy wypić orzeźwiające piwko z przyczepy 
samych prac utrzymania zieleni (karczowanie, koszenie) gastronomicznej.  Frekwencja na imprezach 
jest przeogromny, ale przy systematycznym  plenerowych tam organizowanych również napawa 
wykonywaniu tych prac plaże ukazały swoje optymizmem. Reasumując - fakt, że mamy w Prabutach 
zapomniane, wdzięczne oblicze, a śmieci w końcu dwa dobrze przygotowane miejsca wykorzystywane do 
przestały chować się po krzakach i znalazły się tam gdzie kąpieli (przypominamy o Orkuszu leżącym w naszej 
jest ich miejsce - w koszach (pomijając kilka godzin Gminie a administrowanym przez ZHP) spośród tylko 
po imprezach plenerowych - dużo czasu jeszcze upłynie trzech takich w całym Powiecie, powinien dawać powód 
do momentu, kiedy roztańczone towarzystwo ciskać do dumy i ukazywać mocne strony nowych kwestii 
będzie szkło do kosza a nie pod nogi). Wszystko szło administrowania obiektami rekreacyjnymi Gminy 
dobrze i plaże piękniały z dnia na dzień. Ale przyszedł Prabuty.
sądny dzień badania wody na plażach przez przemiłe 
Panie z powiatowego Sanepidu. Nie, nie chodzi o jakość 
wody - ta była w jak najlepszym porządku. Pani 
inspektor przekazała informacje o nowej klasyfikacji 
miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. W dniach 13 - 15 lipca br. odbył się VII Maraton 
w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia spławikowo - gruntowy nad jez. Sowica. Organizatorem 
wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy imprezy, dodajmy największej w okręgu elbląskim 
i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze Polskiego Związku Wędkarskiego, był Zarząd 
oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne wyraźnie prabuckiego oddziału PZW z prezesem Zbigniewem 
mówi o podziale takich miejsc. W myśl nowych Daleckim na czele.
przepisów nie mają już bytu miejsca określane potocznie 
jako kąpieliska niestrzeżone - w takich miejscach po W zawodach startowały drużyny z Kwidzyna, Elbląga, 
prostu nie można się kąpać! Z ciężkim sercem zakazy Brodnicy, Lubawy, Torunia, Radziejowa, a także 
kąpieli PCKiS musiało więc wystawić  na plażach nad gospodarze, drużyny z Prabut.
jez. Sowica i w Rodowie Małym. Dlaczego nie zatrudnić 
tam ratowników spytacie Państwo? Otóż po pierwsze Łącznie w zawodach wzięło udział ponad 60 
PCKiS nie miało tych zadań w tegorocznym budżecie. zawodników.
I nie chodzi tu tylko o  zatrudnienie ratowników. Nowe 
przepisy określają szczegółowo obowiązujące W czasie ceremonii otwarcia zawodów, członek Zarządu 
wyposażenie ratownicze, którego lista jest bez mała Okręgu p. Stanisław Kurstak oraz prezes oddziału p. 
porównywalna z wyposażeniem karetki pogotowia Zbigniew Dalecki przekazali burmistrzowi Prabut medal 
ratunkowego (bez kół i wycieraczek może), za zasługi dla Polskiego Związku Wędkarskiego.
a jak wiadomo taki sprzęt kosztuje, delikatnie mówiąc, 
sporo… Po drugie nawet gdyby PCKiS jakimś cudem 
pieniądze znalazło, to rodzi się problem kolejny - brak 
miejsca na przechowywanie całego tego sprzętu 
ratowniczego, łodzi itp. Ani Sowica ani Rodowo Małe 
nie posiada budynku, czy choćby hangaru.
I tak się sprawy mają z bolesnym i dla PCKiS
i dla Państwa zakazem kąpieli w obu tych miejscach. 
Zupełnie inaczej ma się sprawa z miejscem 
wykorzystywanym do kąpieli nad jez. Dzierzgoń, czyli 
Plażą Miejską. Zarówno w lipcu jak i w sierpniu 
bezpieczeństwa strzegą profesjonalni ratownicy WOPR. 
Plaża uzyskała wzorowe oceny po kontrolach WOPR, 
Sanepidu i Powiatowego Nadzoru Budowlanego,

Plaże na terenie naszej Gminy

VII Maraton spławikowo -
gruntowy nad jez. Sowica.
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Choć okres wakacyjny w pełni, to należy wspomnieć
o najpilniejszych uczniach z naszej gminy. Dzięki swoim 
osiągnięciom naukowym na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej przed wakacyjną przerwą wręczono nagrody 
dla najpilniejszych uczniów z terenu miasta i gminy 
Prabuty.
Wyróżnieni zostali:
Nikola Bliszczyk – SP Trumiejki
Michał Kulpa – Gimnazjum Trumiejki
Maryla Chrostek SP Rodowo
Dominika Dąbrowska – Gimnazjum Rodowo
Weronika Michałowska – SP nr 2 Prabuty
Marcelina Reda – Gimnazjum Prabuty

Podczas sesji wyróżniono również zespół młodych 
piłkarzy ze Szkoły Podstawowej nr 2, o których sukcesie 
napisaliśmy na ostatniej stronie gazety.

Wręczenie nagród dla najlepszych
 uczniów z naszej gminy

XXII Plener Malarsko-Rzeźbiarski w Rodowie
już za nami. Jego uroczyste zakończenie, wraz
z otwarciem tradycyjnej już wystawy poplenerowej miało 
miejsce 21 l ipca.  Wystawę otworzył prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rodowo i główny 
organizator Pleneru Mariusz Białecki. W sali 
gimnastycznej rodowskiego Zespołu Szkół można było 
zwiedzić wystawę obrazów powstałych podczas dwóch 
tygodni intensywnej pracy artystów, oraz foto-wystawę 
przebywających w Rodowie fotografików. Prawdziwą 
gratką, jak co roku, jest „wycieczka” prowadzona przez M. 
Białeckiego do rozrzuconych po całym Rodowie, prac 
rzeźbiarskich i przeróżnych instalacji artystycznych. I tym 
razem fascynacji Rodowem i dziełom napotykanym
w każdym niemal miejscu uległ przebywający
na wystawie wiceminister rozwoju regionalnego Paweł 
Orłowski. Minister, wraz z europosłem Janem 
Kozłowskim, po raz kolejny znaleźli czas w swoich 
wypełnionych po brzegi grafikach, aby odwiedzić 
Rodowo. Wywiadów z oboma panami można posłuchać
w aktualnych informacjach audio na stronie 
www.prabuty.pl. Kolejnym powodem wizyty posła 
Kozłowskiego była chęć spotkania z zaproszonymi
do Rodowa słuchaczami Uniwersytetu III Wieku
i przybliżenia im konkursu „Zawsze aktywni. Zawsze 
Potrzebni. Zawsze Razem”. Konkurs ten Jan Kozłowski 
kieruje do lokalnych działaczy na rzecz seniorów
w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywnego 
Starzenia i Solidarności Międzypokoleniowej.

Rodowski Plener w objęciach
artystów i polityków

Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miejskiej była 
także okazją do podziękowań dla odchodzącego 
dyrektora Gimnazjum w Prabutach Adama Nowaka, 
o raz  j ego  zas t ępczyn i  Aldony  Moczad ło .  
Przypominamy, że dyrektor Nowak zrezygnował ze 
startu w konkursie na dyrektora z powodów 
zdrowotnych, a w świetle obowiązujących przepisów 
prabuckie Gimnazjum będzie w następnych latach 
funkcjonować bez wicedyrektora.. Burmistrz 
Pawłowski podziękował dyrektorom za wieloletnią 
współpracę i wręczył nagrody oraz listy gratulacyjne.
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Dnia 1 lipca w sali wiejskiej w Obrzynowie zaprezentowała 
się, dobrze już znana publiczności, grupa teatralna Super 
Nova z Obrzynowa. Tym razem na scenie zaprezentowano 
spektakl pt. „Igraszki z Diabłem” na podstawie scenariusza 
Jana Drdy. 
Ta pełna komizmu opowieść o szukaniu miłości 
i swojego miejsca w życiu zachwycała barwnością 
i wyrazistością postaci oraz niezwykle humorystycznymi 
dialogami.
Doskonała gra aktorów-amatorów oraz bardzo ciekawa 
scenografia to atuty, którymi  przedstawienie urzekło 
zgromadzoną publiczność.
Kunsztem aktorskim, pod okiem reżyserek spektaklu 
Doroty Mosakowskiej i Agnieszki Suwińskiej, popisali się: 
Andrzej Słowiński, Karol Włodarczyk, Stanisława 
Stachura, Emilia Ratka, Beata Karolewska, Teresa Wajs, 
Wioletta Wajs, Danuta Domaszewicz, Joanna Misiewicz, 
Mariusz Demczyński, Jagoda Mosakowska oraz Barbara 
Serafinowicz. Scenografię przygotowali: Agnieszka 
Suwińska i Krzysztof Mosakowski.
Kolejny raz Super Nova pokazała się z jak najlepszej strony, 
a owacjom licznie zgromadzonej widowni nie było końca. 

Viva Musica 

Igraszki z diabłem

W piątek, 13 lipca, na plażę miejską nad jez. Dzierzgoń 
zawitały szanty. W biesiadzie poświęconej piosence 
żeglarskiej uczestniczyło wielu mieszkańców Prabut, 
a do zabawy zachęcał zespół Johny Roger z Gdyni. 
Zespół zagrał dla zgromadzonej publiczności wiele 
znanych piosenek żeglarskich, były  zabawy 
dla widzów oraz pokaz tańca irlandzkiego 
w wykonaniu trzech uroczych tancerek z zespołu.

Impreza szantowa na plaży

W lipcu Prabuckie Centrum Kultury i Sportu miało 
przyjemność gościć Państwa na trzech wakacyjnych 
k o n c e r t a c h  z  c y k l u  V i v a  M u s i c a .  
8 lipca w przyjemnym, chłodnym wnętrzu Kościółka 
Polskiego odbył się pierwszy koncert z tego cyklu, który 
nosił tytuł „Muzyka, szampan i miłość”, a największe 
i najpiękniejsze arie operetkowe, walce, czardasze
i polki wykonywał zespół Artis z Gdańska. 
W niedzielny wieczór 22 lipca w sali Kościółka 
Polskiego odbył się drugi z zaplanowanych koncertów. 
Przed prabucką publicznością ponownie wystąpił zespół 
Artis ze wspaniałą sopranistką Emilią Zielińską. 
Tym razem rozbrzmiewały utwory muzyki poważnej, 
takich kompozytorów, jak: J.S. Bach, J.F. Haendel, 
A. Vivaldi czy F. Chopin.
Podczas ostatniego koncertu, który odbył się 29 lipca,  
wystąpił dla Państwa zespół Arleta Rusiecka Jazz Trio, 
który zaprezentował autorskie interpretacje znanych
i mniej znanych standardów jazzowych, soulowych oraz 
evergreen’ów  w stylu lat ’30, 40’ i 50’. 
Koncerty z cyklu Viva Musica cieszyły się ogromnym 
powodzeniem wśród prabuckiej publiczności. 
Frekwencja widzów tego muzycznego wydarzenia  
zaskoczyła organizatorów koncertu, a sala Kościółka 
Polskiego każdej niedzieli wypełniona była po brzegi.

UWAGA KONKURS!!!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
NA NOWE LOGO GAZETY PRABUCKIEJ

Pożądany znak ma oddawać ducha miasta, 
posiadać potencjał promocyjny, a jednocześnie 

być nowoczesny i elegancki.

Specyfikacja loga:
wymiary 2244x785 pikseli, 24-bitowy kolor, 300dpi

Logo powinno zawierać dopiski:
ISSN 1505-599x

UKAZUJE SIĘ OD 1992r.

Termin zgłaszania prac upływa 20 września

Prace prosimy przesyłać na adres 
kontakt@pckis.pl Wiadomość zatytułować: 

Konkurs na logo GP
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12 maja na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Pielęgniarki. W Polsce razem z pielęgniarkami świętują 
położne.To wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników 
służby zdrowia, dzień uroczysty i wyjątkowy bowiem 
poświęcony tym osobom, których powołaniem jest czynienie 
dobra na rzecz drugiego człowieka.
W tym wyjątkowym dniu postanowiliśmy podziękować 
tym wszystkim Paniom, które dbają o nasze zdrowie, obdarzają 
nas troskliwą opieką w chorobie, niosą uśmiech i pocieszenie 
w trudnych dniach choroby i cierpienia.
11 czerwca do siedziby Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu 
zaproszone zostały pielęgniarki ze wszystkich jednostek
służby zdrowia funkcjonujących na terenie miasta i gminy 
Prabuty. 

Dzień pielięgniarek i położnych

50 lat temu ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość 
małżeńską, przed Bogiem i w obecności zgromadzonych gości 
obiecali, że zawsze już będą razem szli przez życie. 
Idą tak wspólnie już od pół wieku.
7 lipca  Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, Bogdan Pawłowski 
oraz Pani Joanna Zawieracz, Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Prabutach,  mieli zaszczyt wręczyć Medale
 Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom, które w roku 2012 
obchodzą Jubileusz 50 – lecia Pożycia Małżeńskiego. 

W roku 2012 Medalami tymi zostali udekorowani:
Janina i Mirosław Borzyszkowscy,
Otylia i Zdzisław Bujak,
Maria i Stanisław Kasprzak,
Felicja i Władysław Kowalczyk,
Kazimiera i Mirosław Nowakowscy,
Jadwiga i Mikołaj Oporscy,
Teresa i Jan Organiak,
Zofia i Roman Stępka,
Irena i Jan Ściągaj,
Helena i Józef Turowicz.
Podczas spotkania odczytany został list gratulacyjny 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Bronisława 
Komorowskiego, skierowany do szanownych Jubilatów.
 W trakcie uroczystości wyrażono wiele słów uznania 
dla trudu, jaki trzeba ponieść, aby trwale przejść przez 
wspólne życie, utrzymać rodzinę, zmierzać się 
z codziennością, nie zawsze łatwą i nie zawsze przynoszącą 
satysfakcję, a przy tym niezmiennie obdarzać się miłością, 
troską i opieką.

50-lecie pożycia małżeńskiego

Koło Gospodyń Wiejskich
zaprasza

wszystkich mieszkańców Obrzynowa
do wspólnego tworzenia galerii

„To jest moje miejsce, to jest mój dom”.

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców:
-   Masz stare zdjęcia Obrzynowa lub ciekawe 
pamiątki  przekaż je do członków Koła Gospodyń 
Wiejskich  lub do Barbary Piotrowskiej 
i Marioli Romel - Kosiedowskiej  o każdej porze dnia 
i nocy.
-   Stworzymy z tych materiałów kronikę oraz 
wystawę „Obrzynowo wczoraj i dziś”.
-   Jesteś zapalonym fotografem (bez względu na 
wiek) zrób zdjęcie najpiękniejszego Twoim zdaniem 
miejsca w Obrzynowie i dostarcz nam (może być na 
płycie, może być zdjęcie) do 31.08.2012r.. Zdjęcia
te wezmą udział w konkursie – przewidziane cenne 
nagrody.

Ogłoszenie

Dofinansowano ze środków 
Programu „Działaj Lokalnie 
VII” Polsko - Amerykańskiej 

Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce. 

Lokalna Fundacja 
Filantropijna „Projekt”

10 sierpnia – KARAOKE – plaża nad jez. Dzierzgoń
17 sierpnia – Spotkania z muzyką 

(wieczorki taneczne z PCKiS) – skwer przy MGOPS
25 sierpnia – Festyn Pracowników Szpitala

– Stadion w Sanatorium (ul. Kuracyjna)
1 września – Prabuckie Lato z Biesiadą 

– plaża nad jez. Dzierzgoń
6-7 września – Konferencja Kresowiaków 

- sala Domu Kultury
9 września – Dożynki Gminne – Trumiejki

14 września – Spotkanie autorskie Barbary Banach 
– Kościółek Polski

19 września - Prabuckie Forum Kulturalne 
- Dom Kultury

23 września - Koncert „Przeboje Grechuty” 
- Kościółek Polski

29 września – Liwa Cup – biegi uliczne – Rynek

Nadchodzące wydarzenia
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Punkt Konsultacyjny KSU w Prabutach!!!  Z usług PK KSU można także skorzystać bezpośrednio 
w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego 

Zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby planujące S.A. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 
rozpoczęcie działalności gospodarczej na dyżur  15.30, telefonicznie pod numerem telefonu (55) 276 00 
konsultantów Punktu Konsultacyjnego KSU 37 lub wysyłając Formularz Zapytań dostępny na naszej 
prowadzonego przez Regionalne Towarzystwo stronie internetowej. 
Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Dzierzgoniu.

Oferta obejmuje usługi informacyjne, usługi „Opieki 
nad klientem” oraz usługi doradcze.

   Usługi informacyjne są bezpłatne i dotyczą zagadnień 
związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem Ochotnicze Hufce Pracy
działalności gospodarczej, możliwości uzyskania 
dotacji, kredytu, pożyczki na rozwój przedsiębiorczości, Adres:
oferty szkoleniowej dla firm. 11-16 Hufiec Pracy Kwidzyn

ul. Piłsudskiego 25
   W ramach „Opieki nad klientem” konsultanci oferują 82-500 Kwidzyn
bezpłatną pomoc w doborze i korzystaniu tel/fax. 55 279 40 12
ze specjalistycznych usług innych instytucji , m.in. 
funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz Ochotnicze Hufce Pracy
b a n k ó w.  K o n s u l t a n c i  p o m a g a j ą  w y b r a ć  Proponują kształcenie młodzieży w wieku 15-18 lat 
najkorzystniejszą ofertę i asystują przy podpisywaniu w Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum 
umowy. z oddziałami Przysposabiającymi do Pracy

    Nowością w PK KSU są częściowo odpłatne usługi Kształcenie Teoretyczne
doradcze obejmujące szeroki zakres specjalistycznej Odbywać się będzie w zespole Szkół Gimnazjalnych 
pomocy dla osób chcących założyć własną firmę oraz ul. Hallera 5
dla przedsiębiorców. Co ważne, są one aż w 90% 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Szkoła Zawodowa / 3 lata
i budżetu państwa. Oferujemy płatne praktyki oraz naukę teoretyczną

  Osobom fizycznym zdecydowanym na założenie Kształcenie Praktyczne
własnej firmy polecamy usługę doradczą „Asysta Odbywać się będzie w formie przyuczenia do zawodu 
w rozpoczynaniu działalności gospodarczej”. Nasi oraz w formie nauki zawodu
doradcy pomogą przeanalizować pomysł na biznes, 
wybrać formę opodatkowania, przygotować biznes plan Szkolenie Kursowe / 36 miesięcy
oraz dokumenty rejestrowe. Ukończyłeś gimnazjum?

Nie ukończyłeś 18 lat?
   Usługa doradcza „Asysta w prowadzeniu działalności Chcesz zarabiać w trakcie zdobywania zawodu?
gospodarczej” kierowana jest do firm już działających Przyjdź do nas!
na rynku. Oferujemy przedsiębiorcom doradztwo 
prawne, finansowo-księgowe, przygotowanie Termin rekrutacji
wniosków kredytowych, biznes planów, opracowanie MAJ-CZERWIEC-LIPIEC-SIERPIEŃ 2012
wzorów umów i inne.

W biurze 11-16 Hufca Pracy przy ul. Piłsudskiego 25
Przyjdź i dowiedz się więcej!

Dyżury konsultantów realizowane są w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Prabutach w każdą trzecią środę miesiąca Dla osób spoza Kwidzyna istnieje możliwość 
w godzinach 10.00 – 14.00. zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Grudziądzkiej 8
Terminy najbliższych dyżurów:

18 lipca 2012 r.
22 sierpnia 2012 r.
19 września 2012 r.

W celu umówienia się na konsultacje prosimy o kontakt 
telefoniczny pod numerem telefonu (55) 276 25 70 
lub (55) 276 25 79.
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jak poza czasem, będą magiczne bez czasu. A jak Mirosław Pisarkiewicz
magiczne, to jedno drugiemu pomaga – uśmiechnęła się 

Legendy Rodowa (VII) tajemniczo. – Zapisujcie, piórem można wygrać wojnę, 
nawet tę o trwanie.Imię światła cz.1
– Może i głupio gada, a może i dobrze – myślał kowal 
idącLato tego roku było dziwne. Na niebie czystym jak myśli 
do swojego domostwa. Na wszelki wypadek wyjąłświętego pojawił się idealnie okrągły księżyc, wokół 
z kieszeni swojego szczęśliwego hufnala i wyrył przy którego widoczne było granatowe halo. Czegoś takiego 
wrotach kuźni najstarsi nie widywali, a niektórzy z nich widywali wiele. 
„R. Winkler” i rok.Nieliczni widzieli, a przynajmniej tak opowiadali,
Nie wiedział, że kilku chłopców cofnęło się w tym że po pobliskim jeziorze chodziła jak po łące Wróżycha, 
samym czasie na chór i wydrapało swoje nazwiskaa i tacy byli, 
na oparciach kościelnych ław. Ogarnęła ich chęć siły co widzieli ją na raz w kilku miejscach jeziora. Na domu 
trwania.pastora wykluły się białe jaskółki. Wieś chodziła

je oglądać, ale uznano je tylko za jeden z wielu sygnałów, 
***że coś się tego roku wydarzy. Ale jednocześnie nikt
We wsi gruchnęło, że nieznajomy kręcił się pod lasem.nie miał złych przeczuć. Byli nawet tacy, co mówili,
– To Łapinóż – powiedział z przejęciem młynarz Jan – że to wszystko dobre wróżby. Dajmy na to białe jaskółki. 
On podobno chodzi zawsze z ptakiem na ramieniu.– Białe jest dobre – mawiali.
– Ja słyszałem, że ptaka to on ma na łbie w kapeluszu – Ktoś im odparował, że śmierć też jest biała, a czy jest 
ktoś poprawił młynarza.dobra?
   Nikt nie wiedział kto, kiedy i dlaczego tak go nazwał, – A widziałeś ty śmierć, że wiesz, jaki ma kolor? – 
ale wszyscy mówili nań Łapinóż, choć nigdy zadrwił ktoś.
nie widziano by miał jakiekolwiek ostre narzędzie.  A inny dodał – A kto mówił, że Śmierć jest zła? 
Nikomu nie wadził, tylko drażnił, bo kręcił się od lat Ma robotę, jak każdy z nas. I tyle.
po całej okolicy, nie wiedzieć, w jakim celu, nikt
go nie znał, z nikim nie przestawał, wyglądał na dodatek ***
jak Wróżycha i często go z nią mylono. A małoMężczyzna wyszedł na skraj lasu i skrzyżowawszy 
kto lubi się mylić.ramiona przyglądał się długo leżącej w oddali wsi. 

Rodowo zdawało 
***się leżeć u jego stóp. A on stał niby cesarz przyglądając 

Łapinóż stał na trawiastym wzgórzu pod lasem. się wszystkiemu przed ostatnią bitwą. Nieznajomy był 
Zaczął padać deszcz, który po chwili zamienił się w grad. w nieokreślonym wieku. Stał dumnie, ale wyglądał jakby 
Wzgórze na chwilę zabieliło się zimowo, mimo że był ukradł ubranie od stracha na wróble. Na kompletnie łysej 
środek lata. Tylko wokół Łapinoża trawa była suchalub wygolonej głowie nosił kapelusz ze słomy i sitowia
i zielona.z gniazdem na czubku. Siedział w nim dumnie czarny kos

i podśpiewywał od czasu do czasu, naśladował jakieś 
***odgłosy
– Widzisz, to są kwiaty. Jeden nazywa się mak, drugi i w ogóle wyglądał jakby rozmawiał z właścicielem 
chaber, trzeci, czwarty, każdy ma imię – Łapinóż gadał kapelusza. Ptak chwilami wzlatywał, krążył robiąc 
do kosa. – Światło nie jest bezimienne. Ma swoją nazwę, niewielkie kręgi
intymne imię, ale ono warte jest więcej niż wszystkie na niebie i znów sfruwał do kapelusza. Gadał tam wtedy 
imiona tego świata,coś, niby sobie, po swojemu, a nieznajomy zdawał
bo niesie dobro. Gdy się je wymawia niknie śmierć,  się go rozumieć.
choroby, starość, nieszczęścia, po prostu przestaje istnieć 
zło. Wiesz ***
jak pragnę odczytać to imię. Dla niej. Wróżycha stała pod kościelnym murem i gadała głośno. 
– Czuk, czuk – odpowiedział smutno ptak.Ludzie idący z mszy zatrzymywali się i słuchali baby. 
– Wiem, wiem … - zasmucił się mężczyzna. – Nie wolno Takiego jej mówienia jeszcze nie słyszeli, a słyszeli 
mi było nawet myśleć o tym, a ja wciąż przyprowadzam różne.
ludzi – Odejdą stąd wszyscy. Zostanie tylko imię dobrego 
i próbuję.pastora

Nie wiedział, że skoro przychodzą nie z własnej i nazwiska tych, co się podpiszą. Trzeba pozostawić 
woli i nieświadomi, to nawet, jeśli mogą, jeśliswoje imię i trwać w nim na wieki. Georg Selcke wyrył 
są najczystsi z najczystszych, to nie pomogą, bo brakuje imię
im tego czegoś, co tkwi tylko w wolności prawdziwej na balustradzie chóru kościoła i trwa. Imię jest ważne. 
i czego nie ma nigdzie indziejBez niego nas nie ma. Zapisujcie ślady na wodzie. 

Zapisujcie ślady na wietrze. Tam gdzie się podpiszecie 
 będą miejsca magiczne. Przeniosą was poza czas. I,
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– To Łapinóż – powiedział z przejęciem młynarz Jan – On A później odeszli niezauważeni.
podobno chodzi zawsze z ptakiem na ramieniu. ***
– Ja słyszałem, że ptaka to on ma na łbie w kapeluszu – Wróżycha była w nieokreślonym wieku. Nosiła się 
ktoś poprawił młynarza. dumnie, ale wyglądała jakby ukradła ubranie ze stracha 

Nikt nie wiedział kto, kiedy i dlaczego tak go na wróble. Na niesamowicie kudłatej i skołtunionej 
nazwał, ale wszyscy mówili nań Łapinóż, choć nigdy głowie nosiła bezkształtny kapelusz ze słomy i sitowia z 
nie widziano by miał jakiekolwiek ostre narzędzie. gniazdem na czubku. Siedział w nim puchacz, który 
Nikomu nie wadził, tylko drażnił, bo kręcił się od lat wyglądał jakby rozmawiał z właścicielem kapelusza. 
po całej okolicy, nie wiedzieć, w jakim celu, nikt go Byli tacy, co podskakiwali na jej widok myląc babę z 
nie znał, z nikim nie przestawał, wyglądał na dodatek Łapinożem. Faktycznie w pierwszej chwili można było 
jak Wróżycha i często go z nią mylono. A mało kto tych dwoje pomylić. 
lubi się mylić.    Wróżycha miała lekko nie po kolei w głowie, ale 

słynęła ze znajomości ziół i pomagała wielu ludziom w 
*** dolegliwościach ciała. Jednak, jeśli nikt nie potrzebował 

Łapinóż stał na trawiastym wzgórzu pod lasem. jej mikstur, to raczej unikał starej, bo miała niemiły 
Zaczął padać deszcz, który po chwili zamienił się w grad. z w y c z a j  m ó w i e n i a  t y l k o  i  w y ł ą c z n i e  
Wzgórze na chwilę zabieliło się zimowo, mimo że był o śmierci. Mówiła o niej mądrze i pięknie niezwykle, ale 
środek lata. Tylko wokół Łapinoża trawa była sucha to jeszcze bardziej odpychało ludzi od kobiety. Nie było 
i zielona. takiego, co by ucieszył się, gdy na swoje „Dobrego dnia 

babo Wróżycho”, usłyszał krótką sentencję „Śmierć jest 
*** stałą częścią życia”. Ciężko nawet było czasem 
– Widzisz, to są kwiaty. Jeden nazywa się mak, drugi zrozumieć proste wywody w rodzaju: „życie jest siostrą 
chaber, trzeci, czwarty, każdy ma imię – Łapinóż gadał śmierci, jak noc i dzień, jak cisza i hałas”. Co tu słuchać o 
do kosa. – Światło nie jest bezimienne. Ma swoją nazwę, śmierci, jak wokół tyle bujnego życia. Ale nikt nie robił 
intymne imię, ale ono warte jest więcej niż wszystkie jej krzywdy, bo nie tylko znała się na zielarskim fachu, 
imiona tego świata, bo niesie dobro. Gdy się je wymawia a l e  i  d u s i o ł k a  p o t r a f i ł a  w y p ł o s z y ć .  
niknie śmierć, choroby, starość, nieszczęścia, po prostu A dusiołki, jak to dusiołki przyplątywały się czasem do 
przestaje istnieć zło. Wiesz jak pragnę odczytać to imię. wsi. Siadały ludziom w nocy na piersiach i wyciskały z 
Dla niej. nich siódme poty. Strach wtedy czuli tak ogromny, że 
– Czuk, czuk – odpowiedział smutno ptak. pościel wyciskano niejednemu litrami. A Wróżycha 
– Wiem, wiem … - zasmucił się mężczyzna. – Nie wolno swoim sposobem dusiołki wypraszała ze wsi i po jej 
mi było nawet myśleć o tym, a ja wciąż przyprowadzam zamawianiu długo nie wracały. Ale nie zatrzymywano jej 
ludzi i próbuję. w domach, bo plotła o jednorożcach, mitycznych 

Nie wiedział, że skoro przychodzą nie z własnej koniach, Skurgwach, Nosicielu Świata i ptaku Panaku. 
woli i nieświadomi, to nawet, jeśli mogą, jeśli Próbowała dzieciom opowiadać legendy o jakimś Reze i 
są najczystsi z najczystszych, to nie pomogą, bo brakuje innych stworach, by w końcu bajdurzyć o św. Dorocie z 
im tego czegoś, co tkwi tylko w wolności prawdziwej Mątowów. 
i czego nie ma nigdzie indziej.

***
*** Córka pastora. Może ona. Może to ona? – zastanawiał się 
– Łapinóż! – zakrzyknął przestraszony młynarz Jan. pod nosem. Kos coś mówił. – Czuk, czuk – kłapał żółtym 
Postać odwróciła się gwałtownie. Odetchnął. Po kołtunie dziobem.
na głowie i wielkiej brodawce na nosie poznał Wróżychę. – Masz rację – potwierdził Łapinóż. – Masz rację.
– Łapinóż!? – zdziwiła się Wróżycha. – Gdzie on? 
Gdy wstawała czarny kos z jej kapelusza odfrunął ***
dyskretnie na bok i czukał sobie z zachwytu nad Zza krzewu niespodziewanie wyszedł Łapinóż. 
zrobionym właśnie żartem. Wróżycha przez chwilę była zaskoczona – wokół 

rozciągały się szeroko pola i gdy po nich szła nikogo nie – Tak mi się tylko zdawało. A co tu robicie nad tym 
było po horyzont.stawkiem?
– Witam panią von Wittenau – skłonił się Łapinóż.– Zioła zbieram. 
– Jestem Wróżycha.– Czuk, czuk – zagadał do siebie rozbawiony ptak
– Wróżycha von Wittenau – uśmiechnął się. – Wiem, kim  i odleciał.
jesteś Pani Ireno i znam twoją opowieść, i to także, 
dlaczego zostałaś zielarką. Miłość, wiecznie miłość.*** 
– Upał taki, że konie posnęły na łące – zmieniła nagle     Łapinóż szedł bezszelestnie przez układającą się do 
temat.snu wieś. Psy w Rodowie zawsze szczekały na obcych a 
– A rumianki rosną tak obficie, że i kosą ich nie zdołasz – czasem nawet i na swoich. Na Łapinoża nigdy. 
zbił ją z tropu.Wędrowiec zatrzymał się pod wielkim dębem przy 
– Kim ty jesteś?kościelnym murze i długo spoglądał na niknącą 
– Kim jestem, kim byłem. Usiądźmy  – opowiem.w bezksiężycowej nocy świątynię. Milczał i on i kos. 
Łapinóż usiadł na trawie z Wróżychą.
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  ***
Łapinóż siedział z Wróżychą na łące i opowiadał.

– Przybyłem odzyskać talizman zabrany bezprawnie Studenci Wydziału Lekarskiego Gdańskiego 
przez Napoleona z Egiptu zaczął opowieść. – Tropiłem Uniwersytetu Medycznego (GUMed) zapraszają 
go wiele lat. W końcu trafiłem tu. wszystkich mieszkańców Prabut i regionu na bezpłatne 
– Ale Napoleon nie żyje już od lat!? badania profilaktyczne podczas tegorocznej edycji Białej 
– Tak. To prawda. Od lat. Środy, która odbędzie się w 15 sierpnia br.
– Zostawmy to. Odnalazłeś talizman u cesarza, i …    Akcja zdrowotna, tradycyjnie, organizowana jest przez 
– Miałem zabrać mu go znienacka z Kamieńca, ale studentów przebywających na obozie wakacyjnym, 
zapatrzyłem się na tę piękną zjawę. organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Przy 
– Na kogo? – spytała Wróżycha. Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej GUMed. 
– Mówili na nią Pani Walewska. Hrabina ... była … Patronat nad Białą Środą sprawuje Jego Magnificencja 
przyjaciółką cesarza. Trzymała w palcach filiżankę tak Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
cienką, że wydawało się, że za uszko uchwyciła sam płyn prof. dr hab. med. Janusz Moryś.
… Cesarz zobaczył mnie i … nie wiem jak, ale rozpoznał    W tym roku, studenci będą przyjmować i badać chętne 
kim jestem. Nigdy mnie nie widział przecież. Może to osoby w dwóch miejscach w mieście. Pierwsze stoisko 
przez tę ogoloną czaszkę. Nieopatrznie zdjąłem nakrycie będzie się mieścić na placu przed Konkatedrą, a drugie 
głowy zagapiony na kobietę i leżący na stole przedmiot stoisko w pobliskim Gimnazjum. Stoiska będą oferować 
moich poszukiwań. pomiary masy ciała i wzrostu, obliczanie wskaźnika 
– I co Bonaparte zrobił z talizmanem? Body Mass Index (BMI), pomiary ciśnienia, pomiary 
Łapinóż zaczął się śmiać. Zanosił się przez chwilę poziomu cukru i cholesterolu we krwi, badania 
konwulsyjnie drgając. Gdy się uspokoił powiedział: spirometryczne, a także wykonanie badania EKG oraz 
– Rzucił nim we mnie. Po prostu rzucił we mnie swoim profesjonalną konsultację lekarską uzyskanych 
szczęśliwym skarbem. A nim zorientował się, co zrobił wyników.
pobiegłem wzdłuż ścian pałacu w stronę parku, ale gdy   Akcja studentów ma na celu propagowanie 
byłem na wysokości węgła skręciłem i wspiąłem się po wykonywania badań profilaktycznych przez 
murze do otwartego okna. Wyszedłem przez frontowe mieszkańców Prabut oraz wczesne wykrycie 
drzwi pałacu, gdy straże szukały mnie w parku na tyłach. ewentualnych nieprawidłowości. Z roku na rok Biała 
Porwałem jakiś płaszcz leżący w sieni by zmienić Środa cieszy się rosnącym zainteresowaniem, gdyż jest 
wygląd. Odjechałem konno. Zdobycz cały czas to niepowtarzalna okazja do wykonania badań, które
ściskałem mocno w ręku. w publicznych zakładach zdrowotnych wymagają stania 
– Czego chcesz ode mnie? w długich kolejkach.
Łapinoża nie zaskoczyła logika i bystrość Wróżychy    Biała Środa rozpoczyna się o godz. 9:00, a zakończy 
uchodzącej za stukniętą. Nieraz spotykał ludzi mądrych, około godz. 17:00. Zapraszamy wszystkich! Przyjdź, 
którzy byli głupcami i takich, którzy byli mądrzy przebadaj się, to nic nie kosztuje!
uchodząc za głupich.
– To nie jest talizman. To list z Imieniem Światła. Tuba 
z n a c z o n a  d w o m a  k s i ę ż y c a m i  
i gwiazdą. Miałem zadanie – odzyskać ją.
– I odzyskałeś wiele lat temu, jak mówisz.
– Tak, ale widok hrabiny obudził wspomnienia. Zostałem 
b y  s p r ó b o w a ć  o t w o r z y ć  l i s t  
i odczytać Imię Światła.
– Dla niej?
– Dla niej.
– Otworzyłeś?
– Nie. Nikt nigdy go nie otworzył na tej planecie..
– Skąd wiadomo, co jest wewnątrz, skoro nikt z ludzi go 
nie otworzył?
– Zawsze było wiadomo, że w środku jest złoty papirus z 
Imieniem Światła i zawsze było wiadomo, kto go może 
odczytać i co ma być odczytane i jak potoczy się później 
świat.
– Jakiej chcesz pomocy ode mnie?
– Wskaż mi osobę najczystszą z czystych w tej krainie. 
Szukam tak długo. Zabierałem ze sobą już tak wiele 
osób. Nie wiem już, co robić, a nie mogę tu być 
wiecznie.

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu GP

Biała środa
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Informacja o programach stypendialnych Szczegółowe informacje dotyczące realizowanych 
realizowanych przez Miasto i Gminę Prabuty. programów stypendialnych można uzyskać
I. Program udzielania pomocy finansowej na w Urzędzie Miasta i Gminy
zakup podręczników w 2012 r. - ,,Wyprawka w Prabutach, pokój nr 22 (III piętro), na stronie , 
szkolna”. lub pod numerem telefonu 55 262 41 53.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu 
podręczn ików jes t  udz ie lana  uczn iom Prabuckie Centrum Kultury i Sportu zaprasza
rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013  do zwiedzania Prabut.
naukę w: klasach I – IV szkoły podstawowej, 
klasach I - IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej Nasze miasto posiada niezwykle bogatą historię, 
I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: którą chcielibyśmy podzielić się z Państwem. 
zasadniczej  szkoły zawodowej ,  l iceum Dlatego, dla wszystkich zainteresowanych, 
ogólnokształcącego i technikum, klasie IV przygotowaliśmy wycieczkę po zakątkach Prabut. 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, Rozpoczynamy od sali wystawowej im. Wernera 
klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, Z e b r o w s k i e g o  ( o s t a t n i e  p i ę t r o  B r a m y  
klasie I liceum plastycznego, klasie I lub VII Kwidzyńskiej), gdzie zobaczycie Państwo, 
ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz uczniom jak pięknym miastem były Prabuty, jeszcze przed II 
słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem wojną światową. Następnie wspólnie zajrzymy
u m y s ł o w y m  w  s t o p n i u  l e k k i m , do Kościółka Polskiego, by podziwiać skrywane tam 
z  n i epe łnosp rawnośc i ami  sp rzężnymi , XVIII-wieczne malowidła. Zatrzymamy się
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest przy ruinach Zamku Biskupów Pomezańskich, który 
niepełnosprawność wymieniona wcześniej – był powszechnie uważany za jedną z najokazalszych 
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia i najpiękniejszych warowni biskupich w całym 
specjalnego. Szczegółowe warunki udzielania Państwie Krzyżackim. Sami będziecie Państwo 
pomocy finansowej uczniom objętym pomocą mogli się o tym przekonać, podziwiając makietę 
określa Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 z a m k u  s t w o r z o n ą  p r z e z  W ł o d z i m i e r z a  
czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych Wiśniewskiego w skali 1:16. Zapraszamy również
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom do wysłuchania niezwykłej historii Fontanny 
na zakup podręczników (Dz. U. z 2012 r. poz. 706). Rolanda, która już od prawie 100 lat jest ozdobą 
Termin składania wniosków dla uczniów naszego miasta. Z przyjemnością pokażemy Państwu 
uprawnionych zamieszkałych w Mieście i Gminie dawne wodociągi miejskie. Ich korytarze oraz 
Prabuty został określony do 14 września 2012 r. studnie, ciągnące się pod rynkiem, mimo upływu lat, 
Wnioski oraz informacje dotyczące realizacji nadal przyciągają uwagę oraz zachwycają turystów.
programu można uzyskać w sekretariatach szkół, Przewodnik czeka na Państwa w sali wystawowej 
do których będą uczęszczali uczniowie ubiegający (ostatnie piętro Bramy Kwidzyńskiej) od wtorku
się o pomoc w roku szkolnym 2012/2013 oraz do soboty (godz.. 11:00 – 17:00) oraz w niedzielę 
w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty. (godz. 11:00 - 16:00). 
II. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w 
formie stypendiów i zasiłków szkolnych.
Ustawowy termin składania wniosków upływa 
15 września 2012 r. Obowiązujące kryterium 
dochodowe, uprawniające do ubiegania się
o pomoc  to kwota do 351 zł netto przypadająca
 na jedną osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się 
o pomoc. Wnioski na stypendium można pobierać 
w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy 
w Prabutach. 
III. Stypendium Miasta i Gminy Prabuty
 za wysokie osiągnięcia w nauce dla absolwentów 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z roku 
szkolnego 2011/2012. 
Termin składania wniosków upływa 30 września 
2012 r. Wnioski można pobierać w Biurze Obsługi 
Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty. 
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    W spotkaniu integracyjnym wzięli udział również 
członkowie Klubu Seniora w Prabutach.

 Rodzina jest podstawową komórką społeczną Ponad 50 osób z naszej gminy uczestniczyło
kształtującą osobowość, system wartości i styl w zabawach przy ognisku, pływało żaglówkami
życia. Ważną rolę w życiu rodziny odgrywają i  rowerami wodnymi. Piknik zakończył
wzajemne role, oparte na zrozumieniu i miłości.      s ię  w  spólnym obiadem.
Benedykt XVI podczas ostatnich VII Światowych   W zabawach uczestniczyły również dzieci 
Spotkań Rodzin w Mediolanie mówił: "Rodzina jest z Prabut, które przebywały na obozie w Siemianach. 
wreszcie owocna dla społeczeństwa, ponieważ Uczestnicy spotkania mieli przyjemność 
życie rodzinne jest pierwszą i niezbędną szkołą cnót uczestniczyć w "obrzędzie chrztu obozowego".
społecznych, takich jak poszanowanie osób, 
bezinteresowność, zaufanie, odpowiedzialność, 
solidarność, współpraca". Niestety zdarza się,
że rodzina poprzez zachowania niezgodne
z normami prawnymi i moralnymi ulega 
rozkładowi.  

W ostatnim czasie często spotyka się 
rodziny tzw. zwiększonego ryzyka (rodziny 
dysfunkcyjne), które wymagają odpowiedniego 
wsparcia i pomocy. Bezpośrednimi zagrożeniami 
generującymi to zjawisko są m.in.: ubożenie 
społeczeństwa, bezrobocie, rozłąki zagraniczne, 
liberalizacja poglądów w dziedzinie etycznej –   Dnia 16 lipca 2012 r., już po raz trzeci, 
rodząca wzrost rodzin niepełnych i zwiększająca uruchomiono wydawanie żywności dla 1000 
liczbę rozwodów. najbardziej potrzebujących mieszkańców Miasta 

Dnia 11 czerwca 2011 roku w życie weszła i Gminy Prabuty. Miejsko - Gminny Ośrodek 
nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Pomocy Społecznej  wraz  z  Prabuckim 
zastępczej. Ustawa daje nowe narzędzia Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Ubogich w lipcu 
do wspierania rodziny m.in. poprzez współpracę przekazał około pięciu ton żywności (ser żółty, ser 
z tzw. asystentem rodziny. Zatrudniony asystent topiony, mleko, ryż) dla najuboższych.
rodziny, poza  wynikającym z definicji Należy również dodać, iż nie udałoby się to
towarzyszeniem, ma również za zadanie planować, bez pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej z Prabut. 
podpowiadać, konsultować, uczyć, reagować itp. Dzięki uprzejmości Prezesa OSP - Pana Cezarego 
Asystent rodziny zostaje przyznany rodzinie na czas Goleniewskiego, strażacy rozładowali żywność
określony, wynikający z potrzeb i niedoskonałości i pomagali w jej wydawaniu.
danej rodziny. Powyższa funkcja ma spełniać rolę 
swoistego "przyjaciela rodziny".

Należy zauważyć, iż od lipca br. w naszej 
gminie działają asystenci rodziny. 
W ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, 
gmina Prabuty otrzymała środki finansowe, o które 
wnosiła do Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. 16 rodzin z naszego terenu zostało 
objętych odpowiednim wsparciem ze strony 
właściwie przygotowanych asystentów rodziny.

  Dnia 12 lipca 2012 r. z inicjatywy Burmistrza 
Miasta i Gminy Prabuty - Pana Bogdana 
Pawłowskiego oraz kierownika MGOPS  - Pani 
Wandy Angielskiej – Koniszewskiej, przy wsparciu 
Prabuckiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 
Ubogich, odbył się piknik integracyjny dla osób 
niepełnosprawnych w Siemianach.

Asystent rodziny

Piknik integracyjny

Żywność dla najuboższych
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   W dniach 9 i 16 czerwca, z inicjatywy wieloletniego 
piłkarza oraz trenera Pogoni Prabuty Michała Tatary, 
na stadionie miejskim w Prabutach, odbyły się dwa turnieje 
najmłodszych adeptów piłki nożnej. Pierwszy turniej 
rozegrany został o puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Prabuty. Wzięli w nim udział piłkarze z rocznika 2003 
i młodsi. Drugi turniej, o Puchar Dyrektora Prabuckiego 
Centrum Kultury i Sportu skierowany był do piłkarzy 
z rocznika 2001 i młodszych. W obu turniejach zawodnicy
z Prabut świetnie sobie radzili i najlepsze prabuckie drużyny 
zajmowały odpowiednio III oraz I miejsca. Poniżej 
prezentujemy klasyfikacje końcowe obu turniejów:

Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty – 
turniej rocznika 2003 i młodsi.

1.Olimpia 2004 Elbląg I
2. Pomezania Malbork
3. Wojtas Prabuty II
4. Santos Gdańsk
5. Olimpia 2004 Elbląg II
6. Wojtas Prabuty I
7. Rodło Kwidzyn

  Podczas turnieju rozdano indywidualne nagrody dla 
najlepszego strzelca, najlepszego bramkarza i najmłodszego 
zawodnika turnieju oraz indywidualne wyróżnienia 
najlepszych zawodników każdej drużyny:

Król strzelców – Jakub Szpakowski (OLIMPIA 2004 Elbląg I) – 
11 goli;
Najlepszy bramkarz – Natalen Komnicki (RODŁO Kwidzyn);
Najmłodszy zawodnik – Bartek Gumiński (Olimpia 2004 Elbląg 
I) – 6 lat;
Wyróżnienia - Czarek Kalina, Wiktor Stępniewski ( WOJTAS 
Prabuty I), Filip Jaźwiński, Dawid Tatara (WOJTAS Prabuty II).

Turniej o Puchar Dyrektora Prabuckiego Centrum 
Kultury i Sportu – rocznik 2001 i młodsi

Klasyfikacja końcowa:

I – WOJTAS Prabuty I
II – GRYF Tczew
III – OLIMPIA 2004 Elbląg I
IV – OLIMPIA 2004 Elbląg II
V – RODŁO Kwidzyn I
VI – RODŁO Kwidzyn II
VII – WOJTAS Prabuty II

Król strzelców – Adrian Dąbrowski (WOJTAS Prabuty I) – 17 goli
Najlepszy Bramkarz – Dawid Spychalski (OLIMPIA 2004 Elbląg 
II)
Najmłodszy zawodnik – Piotr Piątkowski (RODŁO Kwidzyn II)
Wyróżnienia – Nataniel Żochowski, Radek Mirowski (WOJTAS 
I), Miłosz Bucki, Nikodem Duch (WOJTAS II)

   Prabucka Pogoń swoje rozgrywki w sezonie 2011/2012 
zakończyła na bardzo wysokim 4 miejscu, z dorobkiem 44 
punktów. W dwóch ostatnich meczach podopieczni Marka 
Czachorowskiego zdobyli 3 punkty (ulegli na własnym 
boisku mistrzowi ligi 1:4 i w ostatniej kolejce rozgromili 
Wisłę Długie Pole na wyjeździe 4:0, po 3 bramkach 
Ł. Jaworskiego i 1 M. Kowalskiego).

   Po zakończeniu sezonu z pracy z naszym zespołem 
zrezygnował Marek Czachorowski, a nowym – dobrze już 
znanym szkoleniowcem drużyny seniorów został Andrzej 
Tołstik.
   9 lipca Pogoń Prabuty rozpoczęła okres przygotowawczy. 
Obecnie trenuje 20 zawodników, a treningi odbywają się w 
poniedziałki, czwartki i piątki o godz. 18 na stadionie 
miejskim w Prabutach, przy ul. Jagiełły (chętnych do gry i 
sprawdzenia się w V lidze serdecznie zapraszamy). Do 
kadry zawodników powrócił Bartosz Wacławski - 
wypożyczony z Pomezanii Malbork. Nasz skład zasilili też 
dwaj zawodnicy z Osy Ząbrowo: Krzysztof Rzeźnikiewicz 
i Karol Bączek.

   Przed nami pracowity okres. Poniżej prezentujemy plan 
sparingów Pogoni:

15.07. Dąb Kadyny  (V liga Warmińsko - Mazurska) 
21.07.  Motor Lubawa (III liga Warmińsko - Mazurska)
28/29.07.Unia Susz  (V liga Warmińsko - Mazurska )
01.08. Pogoń - Powiśle Rakowiec (B klasa Pomorska) 
05.08. GKS Wikielec - Pogoń (IV liga Warmińsko - Mazurska)
11/12.08. Pogoń - Zamek Kurzętnik (V liga Warmińsko - Mazurska II)

   W sezonie 2012/2013 Pogoń przystąpi do V ligi II grupy 
pomorskiej, w skład której od tego sezonu weszło 16 
drużyn. Oprócz naszego zespołu w lidze znalazły
się: Ceramik Łubiana, Delta Miłoradz, Grom Nowy Staw, 
Gryf 2009 II Tczew, KP Starogard Gdański, Olimpia 
Sztum, Orzeł Subkowy, Powiśle II Dzierzgoń, Radunia 
Stężyca, Relax Ryjewo, Sokół Zblewo, Wda Lipusz, Wisła 
Długie Pole, Wisła Korzeniewo oraz Żuławy Nowy Dwór 
Gdański.  Liga rozpocznie się 18/19 sierpnia
i jak widać czeka nas w tym sezonie dużo emocjonujących 
spotkań.
   Trener Andrzej Tołstik postawił sobie i drużynie cel  
utrzymanie się w środkowej części tabeli oraz stworzenie 
młodego, obiecującego zespołu, składającego się głownie z 
zawodników, którzy nie ukończyli 23 roku życia.
Naszej drużynie życzymy powtórzenia wyniku z sezonu 
2011/2012.
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Udany sezon 2011/2012
Nowa większa V liga

Turnieje piłkarskie 
dla najmłodszych
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   Miło nam poinformować, że młodzi zawodnicy Szkoły ze Sternalic oraz Oławy, a remisując z Filipowem 
Podstawowej nr 2 z Prabut zajęli wysokie - 7 miejsce (późniejszym wicemistrzem kraju). Warto również 
w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej podkreślić, że nasi chłopcy zostali nagrodzeni
w Piłce Nożnej, który odbył się w dolnośląskich za osiągnięcia indywidualne. Najlepszym strzelcem 
Głuchłazach. turnieju finałowego został Mateusz Brojek (w turnieju 
  Droga do turnieju finałowego, jaką przebyli nasi finałowym strzelił 14 bramek!!!Gratulujemy !!!
m ł o d z i  p i ł k a r z e ,  b y ł a  d ł u g a  i  t r u d n a .  - czyżby rósł nam talent na miarę Roberta 
Większość z zawodników swoją przygodę z piłką nożną Lewandowskiego?), nagrodzono też najmłodszego 
rozpoczęła w IV klasie szkoły podstawowej, pod zawodnika turnieju - Adriana Dąbrowskiego (rocznik 
czujnym okiem nauczycieli wychowania fizycznego p. 2001). 
Grzegorza  Kasprzaka  i  p .  P io t ra  Ta ta ry.  Trener Piotr Tatara przyznał, że chłopcy w pełni 
W roku szkolnym 2011/2012, trenowani przez Piotra zasłużyli  na swój sukces. Przygotowując się do turnieju, 
Tatarę, już w klubie Pogoń Prabuty, wzięli udział trenowali po 3-4 razy w tygodniu.  W każdym spotkaniu 
 w turnieju, w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. walczyli jak profesjonaliści, bez kompleksów
Podczas pierwszych spotkań, na szczeblu gminnym,  i z ogromnym zaangażowaniem. Zdobyte 7 miejsce
które rozegrały się w Rodowie, uczniowie Szkoły  to dopiero początek ich drogi. Przed nimi jeszcze wiele 
Podstawowej nr 2 w Prabutach zajęli I miejsce, zwycięstw i sukcesów na boiskach całej Polski, a może
pokonując zespoły z Rodowa i Obrzynowa.  i świata. 
Kolejny turniej, już na szczeblu powiatowym, został Większość chłopców z zespołu będzie kontynuowała 
rozegrany w Gardei. Nasi chłopcy pokonali w nim naukę w Szkołach Mistrzostwa Sportowego (M. Brojek 
7 zespołów, by w finale zmierzyć się z drużyną ze SP nr 5 – SMS Gdańsk, P. Węgrecki, A. Bieszczad,
w Kwidzynie i zwyciężyć w pięknym stylu 5:4.  T. Wacławski, F. Hurynowicz – SMS Malbork,
Kolejnym etapem drogi do sukcesu był półfinał  M. Grzywacz i R. Ostrowski – Gimnazjum Sportowe 
wojewódzki, który odbył się w Nowym Stawie. Kwidzyn – profil piłka nożna).
Tu zmierzyły się ze sobą 4 drużyny. Tu nasi chłopcy 
pokonali piłkarzy z Malborka 4:1 i tym samym Poniżej prezentujemy zdjęcie z finałowego turnieju
zakwalifikowali się do Finału wojewódzkiego, który  w Głuchołazach i skład, w którym grali we wszystkich 
o d b y ł  s i ę  w  S t a r o g a r d z i e  G d a ń s k i m .  turniejach chłopcy z SP 2. 
6 zespołów stanęło do walki o tytuł mistrza: Gdańsk, Skład: Bramkarze – Rafał Ostrowski, Mateusz 
Gdynia, Bytów, Starogard Gdański, Wierzęcino Frydrych, Mateusz Podlewski (bronił w turnieju 
i Prabuty. Po wspaniałym meczu ze Starogardem finałowym); zawodnicy – Paweł Węgrecki (kapitan), 
Gdańskim 5:4 i złotym golu Mateusza Brojka Arkadiusz Bieszczad, Mateusz Grzywacz, Dominik 
w dogrywce, mistrzostwo województwa pomorskiego Tłuchowski, Adrian Dąbrowski (najmłodszy zawodnik), 
dla Prabut stało się faktem i to nasi piłkarze Mateusz Brojek (król strzelców każdego turnieju), 
reprezentowali województwo w finale ogólnopolskim, Tomasz Wacławski, Filip Hurynowicz. 
w Głuchołazach!!!
Finał odbył się w dniach 18-21 czerwca. W sumie wzięło 
w nim udział 12 drużyn, w tym  8 zespołów chłopięcych Serdecznie gratulujemy młodym, uzdolnionym 
i 4 zespoły dziewczęce. chłopcom wyniku i życzymy  karier piłkarskich
W turnieju chłopców uczestniczyły zespoły z Ostródy, na miarę Roberta Lewandowskiego, Jakuba 
Oławy, Sternalic, Tarnowa, Kraśnika, Filipowa Błaszczykowskiego, Cristiano Ronaldo czy Leo 
i Jastrzębia Zdroju oraz Prabut. Podopieczni Piotra Messiego.
Tatary i Grzegorza Kasprzaka zajęli 7 miejsce, 
zdobywając łącznie 7 punktów i pokonując zespoły

Sukces młodych piłkarzy na Mistrzostwach Polski!

Licealiada w unihokeju

   13 czerwca w Wejherowie odbyła się Wojewódzka 
Licealiada w unihokeju chłopców. Drużyna  ZSP  
Prabuty, w składzie: Marek Podlasek, Kamil 
Boguszewicz, Artur Kasprzak, Daniel Śmietański, 
Paweł Podlasek, Artur Głowacki, Piotr Miłocki oraz 
Mateusz Skóra, pod opieką pana B. Reksa, zdobyła 
wysokie IV miejsce. Drużynie gratulujemy wyniku.
W następnym numerze więcej o Licealiadzie.
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