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Sesja w sprawie szpitala

W dniu 23 lutego w sali MGOK odby³a siê sesja Rady Miejskiej Prabut, poœwiêcona g³ównie aktualnej sytuacji i perspektywom dalszego funkcjonowania
prabuckiego Szpitala Specjalistycznego. Wiêcej obok i na str. 2.
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Szpital - co dalej?
Po okresie wzglêdnej stabilizacji sprawa dalszego funkcjonowania
prabuckiego szpitala wraca jak bumerang, budz¹c kolejny raz z rzêdu niepokój wœród jego za³ogi i w³adz samorz¹dowych Prabut. Przypomnijmy, ¿e
w paŸdzierniku 2004 r. ówczesny dyrektor Wydzia³u Zdrowia Pomorskiego Urzêdu Marsza³kowskiego p. Tadeusz Podczarski przedstawi³ opracowany przez swój zespó³ program restrukturyzacji szpitala. Program by³
odpowiedzi¹ w³aœciciela, czyli Zarz¹du Województwa na dyskutowane
wczeœniej koncepcje po³¹czenia obu
szpitali w powiecie. Koncepcje, dodajmy, które nios³y za sob¹ powa¿ne
koszty spo³eczne dla œrodowiska Prabut. Nic dziwnego, ¿e zarówno za³oga jak i prabuccy samorz¹dowcy z
ulg¹ przyjêli wolê w³adz wojewódzkich,
by szpital nie zmienia³ w³aœciciela i statusu Szpitala Specjalistycznego. Tym
bardziej, ¿e opracowany przez zespó³
UM program naprawczy i powo³anie
nowego dyrektora, cz³owieka „z zewn¹trz” dawa³y nadziejê na wyjœcie
szpitala z kryzysowej sytuacji. Dyrektor Andrzej Ka³u¿ny przez pó³tora roku
skrupulatnie realizowa³ program marsza³kowski, pozbywaj¹c siê niepotrzebnego mienia i nieruchomoœci oraz
walcz¹c o wiêksze kontrakty dla placówki. Niestety, program nie rozwi¹zywa³ sprawy zad³u¿enia, które wisia³o nad szpitalem niczym miecz Damoklesa. Ustawa, zezwalaj¹ca na zajêcia komornicze w zad³u¿onych szpitalach spowodowa³a, ¿e z ka¿dej transzy kontraktu z NFZ komornik zabiera 25% œrodków, a to oznacza, ¿e zbilansowanie szpitala sta³o siê niemo¿liwe.
(c.d. na str. 2)
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Szpital - co dalej?
(c.d. ze str.1)
Uzupe³niaj¹c sekwencjê „historyczn¹” nale¿y dodaæ, ¿e samorz¹d Prabut, chc¹c ul¿yæ problemom szpitala w okresie 1999 - 2005 r. umorzy³ ³¹cznie kwotê oko³o
1.300 000 z³ nale¿n¹ gminie z tytu³u podatku od nieruchomoœci. Nie bêd¹c w³aœcicielem szpitala i nie maj¹c w
swoich kompetencjach lecznictwa zamkniêtego w³adze
Prabut nie mog³y uczyniæ nic wiêcej, poza inicjowaniem
spotkañ i konsultacji oraz kierowaniem apeli do w³adz powiatu, województwa, parlamentarzystów pomorskich i dyrekcji NFZ, zwracaj¹c w nich uwagê na trudn¹ sytuacjê
placówki i zabiegaj¹c o realn¹ wysokoœæ kontraktów.
W³adze samorz¹dowe Prabut zadeklarowa³y te¿ wolê
przejêcia od Urzêdu Marsza³kowskiego i zagospodarowania pustostanów, uwolnionych w wyniku dzia³añ restrukturyzacyjnych. Stosowny wniosek w tej sprawie zosta³ z³o¿ony u w³aœciciela szpitala.
W okresie od paŸdziernika 2004 r. do grudnia 2006
r. zad³u¿enie szpitala wzros³o o oko³o 10 mln z³ (z 14 mln
do 24 mln). Zad³u¿enie nadal roœnie mimo podjêtych dzia³añ restrukturyzacyjnych i kredytów porêczanych przez
w³aœciciela. W miêdzyczasie nast¹pi³a czêœciowa zmiana
w³adz Sejmiku Wojewódzkiego, nowym wicemarsza³kiem
odpowiedzialnym za sprawy lecznictwa zosta³ Leszek
Czarnobaj, w poprzednich dwóch kadencjach starosta kwidzyñski, „ojciec” sukcesu, jakim by³a pomyœlna restrukturyzacja kwidzyñskiego szpitala. By³y starosta w swoim
czasie by³ zwolennikiem po³¹czenia obu szpitali w powiecie i naiwnoœci¹ by³oby oczekiwaæ, by z pozycji w³aœciciela spokojnie pozwala³ na dalsze popadanie prabuckiego szpitala w spiralê zad³u¿enia. W wypowiedziach prasowych wyraŸnie stwierdzi³, ¿e Urz¹d Marsza³kowki jest
gotowy przej¹æ d³ugi kilku szpitali w województwie, w
tym naszego, pod warunkiem ich przekszta³cenia w spó³ki lub po³¹czenia z innymi, s¹siednimi placówkami. Zatem
nast¹pi³a istotna zmiana stanowiska Urzêdu Marsza³kowskiego, dot¹d nie by³o mowy o odd³u¿eniu, wszystkie programy naprawcze obci¹¿one by³y balastem d³ugu.
Deklaracje wicemarsza³ka oraz powrót Ministerstwa Zdrowia do koncepcji utworzenia sieci szpitali stanowi³y z jednej strony oznakê szansy dla szpitala na dalsze funkcjonowanie w jakimkolwiek nowym uk³adzie, a z
drugiej znacz¹cy sygna³ ostrzegawczy, ¿e nia ma przyzwolenia na dalsz¹ degrengoladê placówki. Minister Zbigniew Religa wyraŸnie stwierdzi³, ¿e do sieci szpitali wejd¹
tylko bilansuj¹ce siê placówki. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e bêd¹
one preferencyjnie traktowane w procedurze kontraktowania.
Wymienione wy¿ej przes³anki zaniepokoi³y w³adze
samorz¹dowe Prabut, tote¿ burmistrz zainicjowa³ w ramach sesji Rady Miejskiej spotkanie i dyskusjê z udzia³em marsza³ka Leszka Czarnobaja i dyrektora Pomorskiego
Odzia³u NFZ Miros³awa Górskiego (notabene jednego
z pionierów przekszta³cenia kwidzyñskiego szpitala).

Samorz¹dowcy prabuccy chcieli uzyskaæ niejako z pierwszej rêki potwierdzenie woli odd³u¿enia szpitala oraz koncepcjê w³aœciciela na temat dalszego funkcjonowania szpitala.

Wyst¹pienie dyrektora szpitala Jana Szmiendowskiego. Obok dyrektor Pomorskiego NFZ Miros³aw Górski i wicemarsza³ek Leszek Czarnobaj.
Zaproszeni goœcie, w obecnoœci radnych i licznie
zgromadzonych przedstawicieli za³ogi szpitala oraz zinteresowanych mieszkañców Prabut odpowiadali na nurtuj¹ce nas pytania. Marsza³ek Leszek Czarnobaj potwierdzi³
wolê przejêcia d³ugu z chwil¹ skutecznego przekszta³cenia szpitala lub jego po³¹czenia. Swoj¹ wizjê dalszego funkcjonowania szpitala przedstawi³ równie¿ obecny jego dyrektor Jan Szmiendowski. Wyrazi³ przekonanie, ¿e szpital
mo¿e funkcjonowaæ na dotychczasowych zasadach, bilansuj¹c siê w wyniku zwiêkszenia dochodów o wp³ywy z
us³ug tomografu komputerowego i badañ profilaktycznych
dla okolicznych zak³adów pracy. W reakcji na wyst¹pienie dyrektora marsza³ek Leszek Czarnobaj stwierdzi³, ¿e
nie chce przes¹dzaæ, w jakim kierunku pójdzie restrukturyzacja lub przekszta³cenie szpitala. Oczekuje jednak od
dyrekcji szpitala przed³o¿enia realnego programu dalszego
funkcjonowania szpitala w oparciu o rzetelny rachunek
ekonomiczny. Podkreœli³, ¿e problem wymaga pilnego rozwi¹zania, gdy¿ dalsze pozorne ruchy mog¹ siê skoñczyæ
dla placówki dramatycznie. Zaznaczy³, ¿e w przypadku
braku realnego planu opracuje w³asn¹ propozycjê dla szpitala.
Pozostaje pytanie, które zadaje sobie czêœæ za³ogi
szpitala i lokalni samorz¹dowcy. Czy powrót do koncepcji
po³¹czenia szpitala z kwidzyñsk¹ spó³ka „Zdrowie” jest
mo¿liwy? Czy nie nast¹pi³o przys³owiowe zmêcznie materia³u wieloletnimi próbami rozwi¹zania tego problemu?
Jakie stanowisko zajêliby pracownicy kwidzyñskiej placówki wobec powrotu do koncepcji po³¹czenia? Wszak najtrudniejsze wyrzeczenia, wi¹¿¹ce siê z przekszta³ceniem
szpitala maj¹ ju¿ za sob¹. Czy jest mo¿liwe utworzenie
w³asnej spó³ki? Na te pytania nale¿y szybko znaleŸæ odpowiedŸ... Na str. 4 zamieszczamy apel burmistrza i radnych
do marsza³ka Pomorskiego w sprawie szpitala.
Marek Szulc
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Kierunek - inwestycje
Nak³ady na inwestycje w mieœcie i gminie Prabuty
rosn¹ z roku na rok. O ile w 2002 r. przeznaczono na nie
5% globalnego bud¿etu gminy, to ju¿ w roku 2006 wskaŸnik ten wyniós³ 19%. Jest to wynikiem realizacji powa¿nych zadañ, takich jak budowa kanalizacji na „kolonii”, ul.
£¹kowej i Polnej, gdzie obok du¿ych œrodków zewnêtrznych gmina musia³a zaanga¿owaæ swój wk³ad finansowy.
Do tego dosz³y œrodki w³asne w ramach Wspólnych Inwestycji Drogowych, realizowanych przez Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich oraz szereg inwestycji gminnych, poprawiaj¹cych estetykê miasta. ZapowiedŸ najwiêkszej dystrybucji œrodków unijnych na lata 2007-2013 spowoduje
zapewne dalszy wzrost nak³adów w³asnych na inwestycje. Chc¹c wykorzystaæ niepowtarzaln¹ szansê pozyskania pokaŸnych œrodków z unijnej puli, samorz¹dy musz¹
znaleŸæ w³asne pieni¹dze, choæby nawet kosztem innych
zadañ. O aktywnoœci w³adz miasta i gminy Prabuty w tym
zakresie pisaliœmy ju¿ niejednokrotnie. Przypomnê w skrócie, ¿e obok wspomnianej budowy kanalizacji, z t.zw. kontraktu wojewódzkiego pozyskaliœmy œrodki na rozbudowê
Zespo³u Szkó³ w Trumiejkach, wyremontowane zosta³y
œwietlice wiejskie w wiêkszoœci so³ectw (w ramach programu Odnowa Wsi Pomorskiej) a z udzia³em œrodków
PHARE przebudowano drogê Laskowice - Orkusz.
Jak wynika z zapowiedzi burmistrza Bogdana Paw³owskiego, w najbli¿szym okresie podjête zostan¹ starania
o uzyskanie œrodków z „nowego rozdania”, Regionalnego
Programu Operacyjnego. W tym celu przygotowano lub
aktualnie przygotowuje siê kilka wniosków:
1. Projekt pod nazw¹ „Budowa Centrum Turystyki nad
jez. Dzierzgoñ” - z³o¿ony ju¿ wczeœniej, pozytywnie zaopiniowany, nie wszed³ jednak do realizacji, gdy¿ Urz¹d
Marsza³kowski chcia³ podzieliæ pieni¹dze w miarê proporcjonalnie na wszystkie gminy województwa. Jest to nasz
kluczowy projekt i, jak poinformowa³ nas burmistrz, czekamy tylko na og³oszenie konkursu w tej osi priorytetowej. Wed³ug zapewnieñ marsza³ka Jana Koz³owskiego,
nabór wniosków rozpocznie siê pod koniec roku.
2. Budowa stacji uzdatniania wody i wodoci¹gu do Ko³odziej - projekt gotowy bêdzie w maju.
3. W ramach projektu drogowego bêdziemy aplikowaæ o
œrodki na przebudowê ulic na „kolonii” - wniosek w kwietniu. Ponadto planujemy ubiegaæ siê o œrodki na przebudowê dróg Stañkowo - Obrzynowo i Laskowice - Szramowo.
4. Wniosek dotycz¹cy termomodernizacji obiektów oœwiatowych by³ przez nas z³o¿ony w ramach t.zw. Mechanizmu Norweskiego. Szanse na jego pozytywne rozpatrzenie by³y jednak nik³e, pieni¹dze, dzielone centralnie trafi³y
do zaledwie 30 wnioskodawców na oko³o 2.000 zg³oszonych projektów. Ponawiamy zatem starania, tym razem
w ramach wspomnianego RPO.

5. Projekt uzbrojenia terenu pod inwestycje w rejonie ul.
W.Polskiego. Wed³ug informacji burmistrza, rozwa¿a siê
z³o¿enie tego wniosku, by zaoferowaæ przysz³ym inwestorom teren w pe³ni uzbrojony. Obszar za firm¹ „PalPol” w stronê „obrzynowskiej” szosy przewidziany jest
jako ewentualny rejon Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co
powinno zachêciæ inwestorów. Uzbrojenie terenu w energiê elektryczn¹ du¿ej mocy, kanalizacjê, wodê i dostêp do
³¹czy internetowych uatrakcyjni³oby ofertê inwestycyjn¹.
Czy mamy szanse na pozyskanie œrodków na wymienione przedsiêwziêcia? Czy uzyskamy je w pierwszym rzucie (2007-2010) czy w drugim (2011-2014)? Dotychczasowe dzia³ania Urzêdu MiG w zakresie aplikowania o œrodki zewnêtrzne wskazuj¹ na dobre przygotowanie merytoryczne sk³adanych wniosków.To powa¿ny atut, nie wszyscy wnioskodawcy maj¹ szanse pozytywnej weryfikacji
w zawi³ej i wieloetapowej procedurze. Wyœcig po unijne
pieni¹dze nie jest jednak równy dla wszystkich. Urz¹d
Marsza³kowski, chc¹c zabezpieczyæ równomierny dostêp
do œrodków, wybra³ po trzy priorytetowe zadania dla ka¿dego powiatu, konsultuj¹c wybór z powo³anymi przez w³adze powiatów zespo³ami roboczymi. W wyniku tej dystrybucji ponad po³owa puli RPO zosta³a ju¿ rozdysponowana, mówi¹c obiegowo, „zaklepana”. Priorytetowy program
obejmuje w sumie 53 wnioski na ³¹czn¹ kwotê 1.848 mln
EURO. W tej liczbie mieszcz¹ siê trzy wnioski zg³oszone
przez powiat kwidzyñski:
1. Budowa Parku Naukowo - Technologicznego w Górkach
2. Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kwidzynie
3. Wspólna Inwestycja Drogowa - przebudowa dróg 522
i 523 na odcinku Sztum - Prabuty - Gardeja.
Jak widaæ, to ostatnie przedsiêwziêcie ¿ywotnie dotyczy naszych interesów. Przypomnijmy, ¿e inicjatorami
tej koncepcji byli wicemarsza³ek pomorski Marek Biernacki i burmistrz Bogdan Paw³owski, za których spraw¹
w Prabutach odby³o siê pierwsze, intencyjne spotkanie na
ten temat z udzia³em w³adz zainteresowanych okolicznych
samorz¹dów gminnych oraz powiatów kwidzyñskiego i
sztumskiego. Aktualnie, jako, ¿e inwestycja ma „zielone
œwiat³o”, trwa opracowywanie koncepcji. Jest to kolosalne przedsiêwziêcie, którego znaczenia nie sposób przeceniæ, podobnie jak wysokoœci œrodków potrzebnych do jego
realizacji. Koszt samego projektu przekroczy wartoœæ niejednej sporej inwestycji.
Od³ó¿my na chwilê marzenia o z³otym strumyku
Euro i wróæmy do rzeczywistoœci. Burmistrz zapytany o
plany inwestycyjne na najbli¿szy okres wymieni³ kilka zadañ. Przede wszystkim tocz¹ sie rozmowy z Urzêdem
Marsza³kowkim i Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich na temat kontynuacji remontu drogi 521 (Kwidzyn - I³awa) do
granicy województwa. Tragiczny jej stan na odcinku Stañkowo - Bronowo jest reliktem przesz³oœci, o którym czas
najwy¿szy zapomnieæ.
(dokoñczenie na str 4)
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Apel Burmistrza oraz Radnych Rady
Miejskiej w Prabutach do Marsza³ka
Województwa Pomorskiego
Burmistrz oraz Radni Rady Miejskiej w Prabutach
zwracaj¹ siê z apelem do Organu Za³o¿ycielskiego Szpitala Specjalistycznego w Prabutach o jak najszybsze podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do rozwi¹zania problemu pog³êbiaj¹cego siê zad³u¿enia oraz niestabilnego i niepewnego losu pracowników prabuckiej placówki.
Uwa¿amy, ¿e nie rozwi¹zanie problemu w najbli¿szej przysz³oœci wi¹za³o siê bêdzie z powolnym „umieraniem szpitala”, co bêdzie skutkowa³o problemem spo³ecznym nie tylko w Prabutach, ale w ca³ym powiecie kwidzyñskim oraz pogorszy dostêp do opieki zdrowotnej pacjentów.
(do apelu za³¹czono podpisy burmistrza i radnych)

Jak siêgn¹æ do unijnej kiesy
7 marca burmistrz Bogdan Paw³owski uczestniczy³
w konferencji dotycz¹cej doœwiadczeñ we wdra¿aniu œrodków unijnych w latach 2004 - 2006 w województwie pomorskim. Przedstawiono równie¿ mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków unijnych w latach 2007 - 2013.
Konferencja odby³a siê w Nowym Dworze Gdañskim a przygotowana i przeprowadzona zosta³a przez Departament Programów Regionalnych w Urzêdzie Marsza³kowskim oraz wicemarsza³ka Leszka Czarnobaja.

Samorz¹dowcy z powiatu kwidzyñskiego podczas konferencji, od lewej: Ewa Dobaczewska - cz³onek Zarz¹du
Powiatu, S³awomir S³upczyñski - zastêpca wójta gminy
Ryjewo, El¿bieta Krajewska - wójt gminy Sadlinki, Andrzej Zwolak - przewodnicz¹cy Rady Powiatu, burmistrz
Prabut - Bogdan Paw³owski.
Informujemy, i¿ punkt przyjmowania rozliczeñ podatkowych za rok 2006 czynny jest do koñca kwietnia w ka¿dy
pi¹tek w godzinach 900 - 1300 w Miejsko Gminnym
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w sali nr 27 na parterze
budynku.

Certyfikat jakoœci dla „Medicusa”

W poniedzia³ek, 21 stycznia w hotelu Nadmorskim
w Gdyni odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia certyfikatów
ISO 9001:2000. NZOZ Medicus w Prabutach obok zak³adów opieki zdrowotnej z Gdañska i Gdyni otrzyma³ certyfikat za skuteczne wdra¿anie systemu zarz¹dzania jakoœci¹. Na zdjêciu - burmistrz Prabut sk³ada gratulacje
w³aœcicielce „Medicusa” dr Annie Ko³akowskiej.

Kierunek - inwestycje

(dokoñczenie ze str. 3)
Jeszcze w marcu nast¹pi korekta bud¿etu Urzêdu
Marsza³kowkiego i liczymy, ¿e uwzglênione w niej zostana
œrodki na t¹ wa¿n¹ inwestycjê drogow¹.
Kwidzyñskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego w lutym przekaza³o plac budowy pierwszego bloku
TBS wykonawcy - I³awskiemu Przedsiêbiorstwu Budowlanemu. Oznacza to, ¿e lada dzieñ ruszy budowa bloku, a
s¹dz¹c po tempie wykonania hali sportowej, niebawem
wprowadz¹ siê pierwsi lokatorzy.
Jak informuje nas burmistrz, na ten rok planowana
jest równiez przebudowa Rynku. W ramach programu Odnowy Wsi planuje siê budowê boiska sportowego w Szramowie. Natomiast na bazie lokalnego programu Wspólnych
Inwestycji Drogowych, wspólnie ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ miasto wzbogaci siê o nastêpne odcinki nowych
chodników. Do wspólnot mieszkaniowych skierowano ofertê dofinansowania termomodernizacji budynków z zasobów
gminnych.
Na koniec informacja o priorytetowym w tym roku
a potemprzetarg
„na lwach”...
zadaniu. Niebawem og³oszony zostanie
na inwestycjê pod nazw¹: „Poprawa infrastruktury na terenie przemys³owym przy ul. W. Polskiego”. To kompleksowe przedsiêwziêcie obejmie odwodnienie ulicy, przebudowê czêœci
drogi, budowê nowych wjazów i czêœci chodnika. Koszt
ca³ego przedsiêwziêcia to 1,2 mln z³. Czêœæ œrodków (oko³o 1/4) planuje siê pozyskaæ z bud¿etu powiatu. Ulica W.
Polskiego jest drog¹ powiatow¹. Do kosztów inwestycji
do³o¿y siê równie¿ „Wega Electronics”, firma bran¿y elektronicznej, która rozwija swoj¹ dzia³alnoœæ i dobry dojazd
ma dla niej niebagatelne znacznie.
na podstawie inf. burmistrza - M. Szulc
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Rok 2007 - Rokiem Powiœla

Starostowie nas odwiedzili

Konferencja pod has³em „Powiœle: przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ, przysz³oœæ”, która odby³a siê w sali kwidzyñskiego Zamku, zainugurowa³a obchody „Roku Powiœla”,
ustanowionego uchwa³¹ Sejmiku Województwa Pomorskiego poprzedniej kadencji.

W pierwszym rzêdzie od lewej: starosta kwidzyñski
Jerzy Godzik, starosta sztumski Piotr Stec, marsza³ek
pomorski Jan Koz³owski. przewodnicz¹cy Sejmiku Wojewódzkiego Brunon Synak.
Obchody roku naszego regionu maj¹ na celu promocjê turystyczn¹, kulturaln¹ i gospodarcz¹ regionu powiatów kwidzyñskiego i sztumskiego. W ramach obchodów w obu powiatach odbêdzie siê szereg imprez o charakterze kulturalnym i sportowo - rekreacyjnym, z których wiêkszoœæ zaplanowano na okres letni. Podczas trwania Jarmarku Dominikañskiego czynne bêdzie stoisko promocyjne regionu, ponadto otrzymamy jednodniowy dostêp
do estrady g³ównej, na której zaprezentuj¹ siê artyœci z
obu powiatów.

Po uroczystej inauguracji w Kwidzynie marsza³ek
województwa pomorskiego Jan Koz³owski oraz wicemarsza³ek Leszek Czarnobaj z³o¿yli wizytê w Prabutach. Zapoznali siê ze stanem nawierzchni drogi wojewódzkiej nr
521 oraz z zakoñczon¹ modernizacj¹ pla¿y nad jeziorem
Sowica. Nasi goœcie spotkali siê równie¿ w sali MGOK
z mieszkañcami Prabut (na zdjêciu).
MS

Z wizyt¹ robocz¹ w Prabutach przebywali Starostowie Powiatu Kwidzyñskiego Jerzy Godzik i Andrzej
Fortuna. Rozmowy dotyczy³y okreœlenia zadañ inwestycyjnych wspó³finansowanych przez powiat oraz miasto
i gminê Prabuty w latach 2007 - 2010.
Burmistrz Bogdan Paw³owski okreœli³ dwa priorytetowe zadania na najbli¿szy okres: poprawa infrastruktury na terenie przemys³owym „zatorza” w Prabutach oraz
przebudowa i modernizacja ulicy Chodkiewicza.

Uwaga! Patologia nie œpi!
Dwa niezwykle niepokoj¹ce przypadki spo¿ywania
alkoholu przez dzieci, ujawnione niedawno w szko³ach na
terenie miasta i gminy spowodowa³y reakcjê w³adz samorz¹dowych. 6 marca odby³o siê spotkanie z dyrektorem
delegatury Kuratorium Oœwiaty w Tczewie Stanis³awem
Sumowskim oraz dyrektorami szkó³ z naszej gminy, którego tematem by³a profilaktyka oraz przeciwdzia³anie patologiom w szko³ach. Okazuje siê, ¿e profilaktyki nigdy za
wiele, a przeœwiadczenie, ¿e u nas jest inaczej, ni¿ na stronach gazet czy internetu, to przekonanie z gruntu b³êdne.Licho, jak siê okazuje, nie œpi, a na œwiadomoœæ i konsekwencjê rodziców nauczyciele niezupe³nie mog¹ liczyæ,
czego dowodz¹ gromady ma³olatów w³ócz¹ce siê po mieœcie w porze nocnej.
(zajrzyjcie na str.14)

Po spotkaniu, w sali Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury
odby³o siê szkolenie dla nauczycieli przeprowadzone przez
terapeutê i psychologa Miros³awa Œlesiñskiego.
MS
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Rusza TBS
W siedzibie I³awskiego Przedsiêbiorstwa Budowlanego odby³o siê spotkanie prezesów IPB z burmistrzami
Prabut. Rozmowy dotyczy³y budowy budynku TBS w Prabutach. Budowa rozpocznie siê na prze³omie marca i
kwietnia i zakoñczy siê w grudniu br. Ca³kowity koszt inwestycji wyniesie ponad 2 700 000 z³.

Z LOK-iem o wspó³pracy
Na pierwsze w tym roku spotkanie zarz¹du Ligi
Obrony Kraju w Prabutach zaproszeni zostali: burmistrz
Bogdan Paw³owski, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w
Prabutach Henryk Fedoruk oraz szef powiatowego LOKu Ryszard Mówiñski. Podczas spotkania omawiano zasady wspó³pracy w 2007 r. Jak nieraz pisaliœmy, prabuckie
ko³o LOK nale¿y do szczególnie aktywnych organizacji
na naszym terenie i, nie ma co ukrywaæ, wyj¹tkowo aktywnych w samych strukturach Ligi. Wspó³praca Zarz¹du prabuckiego LOK-u z w³adzami miasta ma dobre tradycje i nic nie wskazuje na to, by w tym roku mia³o byæ
inaczej.

Umowa pomiêdzy I³awskim Przedsiêbiorstwem Budowlanym a Towarzystwem Budownictwa Spo³ecznego na
wykonanie inwestycji zosta³a ju¿ podpisana. Budynek TBS
powstanie miêdzy Przedszkolem nr 1 a ulic¹ Zamkow¹ w
Prabutach.
www.prabuty.pl

W Gdañsku o drogach
Sprawa dalszego remontu drogi 521 na odcinku Stañkowo - Bronowo by³a g³ównym tematem spotkania burmistrza Prabut z Janem Koz³owskim - Marsza³kiem Województwa Pomorskiego. Omawiano równie¿ harmonogram spotkañ przedstawicieli samorz¹du powiatów kwidzyñskiego i sztumskiego w sprawie przedstawienia koncepcji modernizacji dróg 522 - 523 na trasie Sztum - Prabuty - Gardeja.Na zakoñczenie spotkania, burmistrz przekaza³ marsza³kowi zaproszenia na uroczystoœci organizowane przez nasz¹ gminê w ramach Roku Powiœla.

W siedzibie Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Gdañsku,
burmistrz spotka³ siê z dyrekcj¹ ZDW - Zdzis³awem Jab³onowskim oraz W³odzimierzem Kubiakiem. Dyrektorzy
zapoznali burmistrza z planami remontów dróg wojewódzkich. Omawiano remont dróg nr 521 i 522 oraz koncepcjê
przebudowy skrzy¿owañ w naszym mieœcie.

W gminie te¿ o drogach...
W lutym odby³o siê spotkanie burmistrza Prabut z
Rad¹ So³eck¹ Jakubowa oraz wójtem Miko³ajek Pomorskich. Spotkanie dotyczy³o modernizacji drogi na nasypie
kolejowym Jakubowo-Obrzynowo oraz drogi Jakubowo St¹¿ki.Ustalono, ¿e samorz¹dy Prabut oraz Miko³ajek Pomorskich ponios¹ wspólnie koszty inwestycji.

W zwi¹zku z nieokreœleniem przez Ministra Finansów
wysokoœci dotacji na wyp³atê stypendiów dla uczniów
z terenu gminy Prabuty wstrzymano wyp³atê stypendiów do momentu uzyskania informacji w powy¿szej
sprawie. Wszelkich informacji udziela Biuro Obs³ugi
Ludnoœci w Urzêdzie Miasta i Gminy Prabuty, tel. (055)
278 - 2001.
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ucz siê Jasiu...

trochê kultury...

Kszta³cenie a rynek pracy

Ferie bez œniegu...

5 lutego odby³o siê spotkanie dyrektorów gimnazjów w gminie Prabuty, dyrektorem Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych oraz prezesami firmy Hydroster - Andrzejem Grudziñskim i firmy Wega Electronics Grzegorzem Kohlsem. Tematem spotkania by³o utworzenie nowych kierunków kszta³cenia na potrzeby lokalnego rynku
pracy.

Dzieciarnia powoli zapomina, co to jest kulig. Tradycyjne dot¹d formy zimowego wypoczynku wobec globalnego ocieplenia klimatu zastêpowane s¹ bardziej kameraln¹ ofert¹.

Ustalono, ¿e w roku szkolnym 2006 - 2007 dyrekcja Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych og³osi nabór do
klasy wielozawodowej na kierunki: operator maszyn obróbki metali oraz operator maszyn elektronicznych.
Jednoczeœnie cz³onek Zarz¹du Powiatu Kwidzyñskiego pani Ewa Dobaczewska zobowi¹za³a siê do zabezpieczenia œrodków finansowych na szkolenie w zakresie przygotowania pedagogicznego dla pracowników firm
lokalnych.
www.prabuty.pl

Kwidzyñski zespó³ „CREEP” podczas koncertu w sali
MGOK. Oprócz nich na scenie pojawi³y siê jeszcze dwa
zespo³y z Kwidzyna oraz dwie nasze formacje.

Oferta edukacyjna Zespo³u Szkó³ w Prabutach
Przedstawiamy przy okazji informacjê o naborze
do klas pierwszych na rok szkolny 2007/2008.
I. Liceum Ogólnokszta³c¹ce, jeden oddzia³,, trzyletnie.
Mo¿liwoœæ rozszerzenia programu w zakresie jêzyków obcych, geografii, matematyki lub innych wybranych przez
uczniów przedmiotów. Œwiadectwo dojrza³oœci.
II. Technikum, czteroletnie, do uzyskania kwalifikacje
zawodowe, prawo jazdy i œwiadectwo dojrza³oœci. £¹cznie
jeden oddzia³ z dwiema specjalizacjami: technik mechanik
pojazdów samochodowych i technik informatyk - administrator sieciowych systemów operacyjnych.
III. Zasadnicza Szko³a Zawodowa, nie krótsza ni¿ dwa
lata i nie d³u¿sza ni¿ 3. uzyskanie kwalifikacji zawodowych i mo¿liwoœæ dalszego kszta³cenia w 2 letnim liceum
lub 3 letnim technikum. Specjalnoœci:
- mechanik pojazdów samochodowych - 0,5 oddzia³u
- wielozawodowa - m.in. w zawodach: sprzedawca, fotograf, stolarz, kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, rzeŸnik,
blacharz samochodowy.
Ponadto, zgodnie z informacj¹ zamieszczon¹ powy¿ej: operator obrabiarek skrawaj¹cych i monter systemów
ruroci¹gowych (HYDROSTER) oraz monter elektronik
(WEGA ELECTRONICS).

MGOK wspólnie z Bibliotek¹ Publiczn¹ w „t³usty czwartek” zorganizowa³ konkurs plastyczny. Dzieci czyta³y bajki i malowa³y swoje fantazje na ich temat.

Œwiatowej s³awy mistrz iluzji Jerzy Strzelecki zabawia³ nasze dzieci podczas spektaklu w sali MGOK. Oprócz wspomnianych wydarzeñ ferie wype³nione by³y zajêciami i zabaw¹ (dyskoteka walentynkowa, prezentacje multimedialne koncertów, internet, tenis sto³owy, warsztaty muzyczne, wycieczka do muzeum).
MS
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Zapomniana rocznica
Minê³a niedawno setna rocznica oddania do u¿ytku
w Prabutach Realgimnazium. Pisa³em ju¿ o tym obiekcie
w Gazecie Prabuckiej nr z 2003 roku. Jednak wydaje mi
siê, ¿e warto do tego tematu powróciæ i niektóre fakty
przypomnieæ.
Pierwsz¹ szko³¹ ponadpodstwow¹ w Prabutach
by³a tzw. Szko³a Webera otwarta w 1870 roku. Znajdowa³a siê ona w budynku nr 107 na Placu Zamkowym
(obecnie ulica Mi³a). Budynek ten w wiêkszej czêœci stoi
do dzisiaj obok ruin Zamku Biskupiego. Przed wojn¹ znajdowa³ siê tutaj ustawiony przed budynkiem pomnik z tablic¹ poœwiêcon¹ pamiêci Samuela Fridricha Webera, komisarza wojskowego, zmar³ego w 1760 r., który zapisa³
ca³y swój maj¹tek miastu. W sk³ad maj¹tku wchodzi³o:
Jezioro Orkusz, maj¹tek Orkusz i Szramowo z zagospodarowanym obszarem leœnym. Z dochodów z tych obiektów powsta³a fundacja, która mia³a za zadanie wspieraæ
finansowo uczniów z Prabut i okolic, a tak¿e wspomagaæ
znajduj¹ce siê w mieœcie szko³y. Na pocz¹tku XX wieku
placówka ta sta³a siê za ma³a i trzeba by³o wybudowaæ
wiêkszy budynek. Nazwa obiektu te¿ przechodzi³a zmiany: ze Szko³y Webera na Wy¿sz¹ Szko³ê Obywatelsk¹,
Progimnazjum Realne, Królewsk¹ Szko³ê Realn¹ i wreszcie w 1902 roku na Realgimnazjum co znaczy³o, ¿e jest to
szko³a nie miejska ale pañstwowa.
Realgimnazjum, czyli, jak byœmy teraz powiedzieli,
gimnazjum mieœci³o siê na rogu ulic: Grunwaldzkiej i Polnej
w miejscu, gdzie teraz jest boisko szkolne. By³ to obiekt
kilkupiêtrowy o du¿ej powierzchni z dobudowanym internatem i sal¹ gimnastyczn¹. Zosta³o ono wybudowane w 1906
roku uroczyste otwarcie nast¹pi³o 21.12.1906 r. Obiekt
rozpocz¹³ sw¹ dzia³alnoœæ 01.01.1907 roku. Budynek by³
zbudowany z czerwonej ceg³y w stylu neogotyckim, który
Niemcy nazywaj¹ stylem pruskim na wzór zamków rycerskich. Hall ozdobiony by³ freskami na œcianach i sklepieniem krzy¿owym. Korytarze by³y obite boazeri¹ na wysokoœæ doros³ego mê¿czyzny. W oknach by³y kolorowe witra¿e a w klasach bogato zdobiony belkowany sufit. Nauka
odbywa³a siê w nowoczesnych, jak na tamte czasy, klasach
z du¿ymi oknami,, ogrzewanych za pomoc¹ ¿eliwnych pieców. Oprócz klas, gimnazjum posiada³o dwie pracownie:
fizyczn¹ i biologiczn¹ , aulê i salê gimnastyczn¹. W 1918
roku dobudowano jeszcze 4 izby lekcyjne. Gimnazjum by³o
w tamtych czasach szeœcioletnie i prowadzi³o dwa toki nauczania: koñcz¹cy siê matur¹ i bez matury. Uczniowie uczyli
siê takich przedmiotów jak: j. angielski, j. niemiecki, ³acina,
j. francuski, religia, biologia, wychowanie fizyczne, fizyka,
chemia, rysunek, geografia, prace rêczne. Przy szkole dzia³a³ te¿ chór. Warto dodaæ ¿e pocz¹tkowo prabuckie gimnazjum by³o szko³¹ tylko dla ch³opców. Dla dziewcz¹t by³a
osobna szko³a wy¿sza tzw. Töchterschule przy ulicy Warszawskiej. Pierwsze dziewczêta pojawi³y siê w prabuckim
gimnazjum dopiero w 1929 roku. Pierwsza matura odby³a
siê w 1922 roku. Uczniowie nosili specjalne mundurki

Piotr Pilewski
i czapki z wyszytym monogramem: pierwsz¹ liter¹ imienia i nazwiska oraz odznaki tzw. Albertiny, które umieszczano w klapach marynarek. Szko³a od 1906 do 1945
roku mia³a kilku dyrektorów,
pierwszym by³ Direktor Profesor
Frech a ostatnim Oberstdirektor
Dr Treichel. Przedmioty wyk³ada³o 30 nauczycieli a po 1936 roku
dosz³o jeszcze 18 –tu. Byli to
g³ównie mê¿czyŸni.
Gimnazjum zosta³o zniszczone
w czasie zajmowania miasta
przez odzia³y Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku podczas ostrza³u artyleryjskiego lub w czasie jej pobytu w
Prabutach do maja 1945 roku. Spotka³em siê z takimi dwoma wersjami wydarzeñ w czasie rozmów z przedwojennymi mieszkañcami Prabut. Powodem spalenia gimnazjum
ju¿ po zdobyciu miasta mia³a byæ tablica z br¹zu upamiêtniaj¹ca pobyt w Prabutach genera³a Paula von Hindenburga w sierpniu 1914 roku, sk¹d dowodzi³ armi¹ niemieck¹ grupuj¹ca siê do bitwy pod Tannenbergiem. Sztab
genera³a mieœci³ siê ponoæ w auli gimnazjum. Tablicê opisuj¹c¹ to wydarzenie umieszczono obok g³ównego wejœcia do budynku po œmierci genera³a w 1934 roku. Po
budynku gimnazjum pozosta³y tylko wypalone ruiny z grubego na ponad pó³ metra muru z czerwonej ceg³y. S³ysza³em na ten temat opowieœci mieszkañców Prabut którzy
bêd¹c dzieæmi bawili siê w tym miejscu w latach piêædziesi¹tych, zbieraj¹c kolorowe szkie³ka z witra¿y z okien
nad g³ównym wejœciem do budynku. Pod koniec lat szeœædziesi¹tych budynek rozebrano a ceg³ê przeznaczono na
odbudowê starego miasta w Warszawie. Obecnie zosta³y tylko fragmenty ogrodzenia od strony ulicy Grunwaldzkiej i Polnej. Do dziœ dawni absolwenci i ich dzieci zbieraj¹ siê w Niemczech na nostalgiczne zjazdy. My natomiast mo¿emy obejrzec jak wyglada³ ten imponuj¹cy
gmach na obrazach i zdjêciach prezentowanych w sali
wystawowej im. Wernera Zebrowskiego w dawnej bramie miejskiej przy ulicy Kwidzyñskiej.
Piotr Pilewski
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z ksi¹g parafialnych... Antoni Tadeusz Klejnowski
Sakrament Chrztu Œwiêtego
Na podstawie ksiêgi ochrzczonych rzymskokatolickiej parafii œw. Wojciecha w Prabutach w roku 2006 –
128 dzieci przyjê³o chrzest. Oto one: Hanna Babraj-18.02.,
Konstancja Maria Janicka-14.01., Alan Grzechowiak14.01., Zuzanna Patrycja Cicha-12.02., £ukasz Ostrowski-18.02., Andrzej Jerzy Dziarkowski-25.02., Zuzanna
Jasiñska-19.03., Tomasz Jasiñski-19.03., Iga Wiktoria
Kaczmarczyk-19.02., Zofia Gabriela Przekwas-25.02.,
Karolina Samson-25.02., Aleksandra Beksa-26.02., B³a¿ej Nikodem Hiszczyñski-17.04., Jakub Nowik-16.04.,
Hubert Adam Miotk-18.03., Jakub Patryk Brzozowski18.03., Sebastian Ostrowski-19.03., Amala Czajkowska17.03., Patrycja Paula Pajewska-16.04., Klaudia Cendrowska-16.04., Micha³ P¹tkowski-16.04., Zuzanna Barbara Arendt-16.04., Zuzanna Oliwia Drogosz-16.04., Jakub Markiewicz-15.04., Dominika Klaudia Bañkowska16.04., Marcel Fabian Liziñski-16.04., Dominika Koz³owska-22.04., Dominik Kajko-16.04., Anna Golankowska16.04, Wiktoria Klaudia Czaja-29.04., Karol Korzepa16.04., Karolina Korzepa-16.04., Kacper Korzepa-16.04.,
Patryk W¹s-16.04., Patrycja W¹s-16.04., Dominika W¹s16.04., Bartosz W¹s-16.04., Nikola W¹s-16.04., Aleksandra W¹s-16.04., Wiktor Lange-29.04., Jakub Kêpka13.05., Dominika Zajko-20.05., Mateusz Jan Szkop-21.05.,
Konrad Król-14.05., Micha³ Ziemowit Abramowicz-10.06.,
Pawe³ Tomasz Karolak-3.06., Sandra Wiktoria £ukaszewska-3.06., Dominika Kluka-6.06., Cezary Czarnowski15.06., Konrad Wis³a-24.06., Jakub Piotr Cierliñski-26.06.,
Klara Magdalena Wysoka-24.06., Matylda Maria Wysoka-24.06., Antoni Karol Jab³oñski-2.07., Szymon Kacper
Laube-1.07., Arkadiusz Józef Malicki-24.06., Jan Albert
Zdrzalik-16.07., Adrian Alan Grau-22.07., Oliwia Fedorczyk-22.07., Konrad Pypeæ-16.07., Oskar Buraczyñski23.07., Mateusz Seweryn Dobrowolski-22.07., Viktoria
Straszewski-17.07., Natalia Proæ-6.08., Wojciech Kêpa6.08., Filip Tomaszewski-19.08., Martyna Walentyna Rebeszko-5.08., Igor Pawelec-19.08., Milena Jadwiga Barañska26.08., Karol Daniel Pluta-20.08., Filip Piro¿ek20.08., Ma³gorzata Matylda Ba³dys-10.09., Natalia Dykowska-20.08., Wiktoria Maria Topczewska-10.09., Julia
Wasiewicz26.08., £ukasz Smarzyñski-21.09., Kornelia
Ewelina Ma³kowska-27.08., Julia Lilliana Kossak-27.08.,
Wiktoria Katarzyna Chmielewska-25.08., Katarzyna Irena Pa³ys-17.09., Piotr Wojciech Wójcik-30.09., Maciej
Komar-2.09., Karolina Maria Kwiatkowska-17.09., Adrian Karol G³odowski-23.09., Amelia Kinga Kubiak-24.09.,
Amelia Nitka-23.09., Maciej Tatara-7.10., Tymoteusz Jakub Nowak-8.10., Hubert Sitarz-7.10., Maja Anna Brzostowska-22.10., Agnieszka Zwierzchowska-7.10., Damian
Ponikowski-14.10., Zofia Maria Rode-15.10., Szymon
Urbañski-29.10., Agata P¹tkowska-29.10., Julia £uka-

szewska-29.10., Weronika Oliwia Graszkiewicz-29.10.,
Miko³aj Meledyn-28.10., Michalina Wawer-18.11., Emil
Szymon Lech-11.11., Zuzanna Gwizda³a-11.11., Mi³osz
Gwizda³a-4.11., Szymon B³a¿ej Sztandera-25.11., Jakub
Jarosz-5.11., Wiktoria Krysiak-2.12., Kamil Antoni B³a¿ejewicz-2.12., Weronika Anna Mroziñska-18.11., Paulina Julia Tyburska-26.11., Oliwia Ponikowska-26.11., Jakub Czapliñski-25.12., Julia Beata Traskowska-25.12., Juliusz Adam Jêdrzejewski-25.12., Kacper Andrzej Piotrowski-26.12., Robert Dumkiewicz-25.12., Dominik Grzegorz
Licznerski-25.12., Paula Gra¿yna Badur-25.12., Kaja
Maria Wajs-9.12., Natalia Nowakowska-25.12., Wiktoria
Abramowicz-25.12., Jakub Jaros³aw Wicha- 25.12., Milena Jur¿alinas-25.12., Nikola Magdalena Kmita-26.12.,
Maja Helena Zaj¹c-25.12., Klaudia Wiktoria Leñska25.12., Oliwier Lisowski-26.12., Patrycja Klimek-25.12.,
Kajetan Rados³aw Rutka-26.12., Artur Schmotzer-31.12.,
Wszystkim P.T. w/w Ochrzczonym ¿yczymy, by „do
koñca pozostali wierni obietnicom chrztu…”

Sakrament Ma³¿eñstwa
Na podstawie ksiêgi ma³¿eñstw rzymskokatolickiej
parafii œw. Wojciecha w Prabutach w 2006 roku-51 par
zawar³o sakramentalny zwi¹zek ma³¿eñski. Oto one: Mariusz Tomaszewski - Dorota Ostrowska-7.01., Grzegorz
O³dakowski – Joanna Maria Nadolska-25.02., Zbigniew
Samson - Marta Anna Szekszte³³o-25.02., Pawe³ Jan G³odowski – Agnieszka Anna Przeczewska-22.04., Karol Zdanowicz – Dorota Lech-22.04., Marek Micha³owski – Karolina Nowak-16.04., Marcin Andrzej Aleksandrowicz –
Katarzyna Beata Witkowska-16.04., Jaros³aw Jan Piechowiak – Maja Agnieszka Kukliñska-16.04., £ukasz
Adam Nitka – Anna Maria Surwi³o-29.04., Grzegorz ¯ywica – Barbara Wilary-29.04., Krzysztof Grzegorz Giedrys
– Monika Pszenna-3.06., Rados³aw Piotr Miesza³a –
Agnieszka Lewandowska-3.06., Tomasz Józef Detmer –
Ma³gorzata Andrzejewska-10.06.,Marcin Przemys³aw
Domagalski –Agnieszka Dorota Jasiñska-10.06., Tomasz
Zaremba - Magdalena Liziñska-17.06., Dariusz Basaj –
Aneta W¹sik-24.06., Jaros³aw Marian Jesionkowski –
Edyta Po³eæ-24.06., Tomasz Józef Malicki – Beata Orzechowska-24.06., Karol Pomarañski – Anna Filipkowska1.07., Arkadiusz Adam Lube – Anna Agnieszka Bia³ob³ocka-1.07., Henryk Józef Meyer – El¿bieta Sielska15.07., Andrzej Stanis³aw Kwiecieñ –Anna Maria Karabiniewicz-8.07., Piotr Siejka – Mariola Dorota Dalecka8.07., Tomasz Meller – Izabela Klimek-15. 07., Bartosz
Dzienisiewicz – Joanna Dorota Brodowska-15.07., Rafa³
Janusz Adamek – Anna Pytlarczyk-15.07., Krzysztof Janusz Nizia³ek – Joanna Szpakowska-5.08., Jacek Adam
Redmer – Agnieszka Pleban-29.07., Wojciech Gwizda³a
– Monika Magdalena Pepel-12.08., Ryszard Krysztoforski – Wioletta Ewa Kopiñska-5.08., (c.d. na str. 10)

str.10 marzec 2007

z ksi¹g parafialnych... Antoni Tadeusz Klejnowski
Krzysztof Kutowski –Katarzyna Œwionder-5.08., Rafa³
Komar – Magdalena Mieszkowska-12.08., Szmon Mateusz Guæ – Beata Elwira Rulka-12.08., Rafa³ W³odzimierz
Nowakowski – Magdalena Karol-12.08., Jacek Dykowski –Anna Borzyszkowska-14.08., Grzegorz Jab³onka –
Ewa Alicja Go³êbiowska-19.08., Andrzej Kotlarek – Dorota Adamkiewicz-19.08., Marek Tomasz £oœ – Ewelina
Anna Armatys-19.08., Mariusz Ponikowski – Ma³gorzata
Ma³kowska-26.08., Piotr Jaros³aw Kordowski – Magdalena Rogowska-26.08., Marcin Braszkowski –Edyta Andrzejewska-26.08., Sebastian Jacek Czaja – Iwona Olejnik-26.08., Krzysztof Michalski – Aleksandra Basaj-2.09.,
Jan Szczepañski – Bo¿ena Fydrych-16.09., Sylwester Wies³aw Skibiñski – Katarzyna Cieciera-23.09., Arkadiusz
Krzysztof Sienkiewicz – Agata Micha³owska-23.09., Karol Jakubowski – Aleksandra Grzegorczyk-14.10., Waldemar Piotr Mierzwicki – Marta El¿bieta Majewska21.10., Marek Józef Redmer – Monika Maria Redmer
zd. S³u¿ewska-21.10., Przemys³aw Grembowski – Aneta
Ewa Serwiñska-28.10., Sylwester Czarnowski – Monika
Ma³gorzata Czarnecka-25.12..
Wszystkim P.T. w/w Parom Ma³¿eñskim ¿yczymy
mi³oœci, zdrowia i d³ugich lat wspólnego, radosnego ¿ycia!

Odeszli do domu Ojca
W ksiêdze zmar³ych rzymskokatolickiej parafii œw.
Wojciecha w Prabutach w 2006 roku odnotowano 107
Œ.P. Zmar³ych. Oto oni: Henryk Petrykowski, ur.1946,
zm.6.01., Jerzy Eugeniusz Jastrzêbski, ur.1951, zm.4.01.,
Alfred Wybult, ur.1942, zm.11.01., Miko³aj Techlewicz,
ur.1928, zm.11.01., Olga Kopiñska, ur.1923, zm.21.01., Andrzej Kowalski, ur.1957, zm.30.01., Jerzy Paradowski,
ur.1936, zm.31.01., Maksymilian Rychcik, ur.1933,
zm.1.02., Henryk Warchlewski, ur.1925, zm.4.02., Mieczys³aw Horoszkiewicz, ur.1931, zm.15.02., Kazimierz Ryszard Kolasa, ur.1958, zm.15.02., Dariusz Jan Karolak,
ur.1963, zm.15.02., Kazimierz Reszka, ur.1954, zm.18.02.,
Roman Zieleniecki, ur.1955, zm.24.02., Mieczys³aw Rusinkiewicz, ur.1929, zm.28.02., Jadwiga ¯o³nowska,
ur.1926, zm.5.03., Andrzej Stêpkowski, ur.1956, zm.9.03.,
Genowefa Miko³ajczuk, ur.1954, zm.13.03., Edward Samson, ur.1949, zm.23.03., Bogumi³a Jarmosz, pogrzeb 5.04.,
Henryk Pajewski, ur.1934, zm.3.04., Zofia Raczkowska,
ur.1945, zm.5.04., Miros³aw Or³owski, ur.1956, zm.10.04.,
Stefania Ocha³, ur.1926, zm17.04., Willy Schmitke, ur.1917,
zm.16.04., Kazimiera Limarowska, ur.1932, zm.22.04., El¿bieta Mierzyñska zd. Lech, ur.1959, zm.25.04., Zofia Nartowska, ur.1943, zm.27.04., Jan Panasiuk, ur.1952,
zm.30.04., Antoni Urbanowicz, ur.1941, zm.1.05., Stanis³aw Meller, ur.1946, zm.1.05., Stanis³awa Kluch zd. D¹browska, ur.1928, zm.5.05., Rozalia Ocha³, ur.1924,
zm.5.05., Edmund P³ucyœ, ur.1945, zm.14.05., Waldemar
Piotr Chmielewski, ur.1948, zm.15.05., Maria Piotrowska,
ur.1917, zm.16.05., Jan W³adys³aw Panfil, ur.1956, zm.2.06.,

W³adys³aw Go³êbiowski, ur.1924, zm.11.06., Franciszek
D¹browski, ur.1936, zm.10.06., Aniela Horoszkiewicz,
ur.1910, zm.13.06., Adam Lech Dziarkowski, ur.1951,
zm.16.06., Pelagia Kupiec zd. Affelt, ur.1919, zm.19.06.,
Barbara Paulina Widawska, ur.1960, zm.20.06., Natalia
Jakubowska zd. Czy¿ewska, ur.1927, zm.24.06., Jan Janiewicz, ur.1956, zm.4.07., Zenon Duch, ur.1956, zm.6.07.,
W³adys³aw Narolski, ur.1959, zm11.07., Stanis³aw Stonio,
ur.1950, zm15.07., Marianna Sosnowska, ur.1935,
zm20.07., Stefan Dalecki, ur.1932, zm.22.07., Romuald
Kondratowicz, ur.1948, zm26.07., Domicela Kresiñska,
ur.1916, zm.29.07., Józef Wrzosek, ur.1947, zm.29.07.,
Kazimierz Liziñski, ur.1923, zm.5.08., Bernadeta Janina
Kowalczyk, ur.1937, zm.4.08., Stanis³aw Ja³oszyñski,
ur.1912, zm.7.08., Andrzej Jurek, ur.1965, zm.9.08., Janina Jasiewicz, ur.1951, zm.9.08., Salomea Reszka, ur.1924,
zm.15.08., W³adys³aw Sowiñski, ur.1935,zm.18.08., Paulina Lewicka, ur.1916,zm24.08., W³adys³aw Œwitalski,
ur.1929, zm.24.08., Józef Ko³odziejski, ur.1931, zm.1.09.,
Genowefa Maœnicka, ur.1916, zm3.09., Klementyna Jadwiga Mróz, ur.1930, zm.7.09., Kazimierz Schledz, ur.1937,
zm.11.09., Kazimierz Galiniewski, pogrzeb 22.09., Stanis³aw Wajs, ur.1945, zm20.09., Boles³aw Szkop, ur.1922,
zm.22.09., W³odzimierz Dobrzyñski, ur.1924, zm22.09.,
Maria Marta Dawidowska, ur.1942, zm.27.09., Tadeusz
Lech, ur.1958, zm.25.09., Zbigniew Goraj, ur.1932,
zm.28.09., Kazimierz Hierominek, ur.1953, zm.26.09., Zenon Marian Walczak, ur.1938, zm.4.10., W³adys³aw Go³êbiewski, ur.1942, zm.4.10., Janina Grzywacz, ur.1931,
zm.7.10., Wies³awa Danuta Janiszewska, ur.1950,
zm.9.10., Bo¿enna Kowalska, ur.1958,zm.16.10., Zygmunt
Józef Andrzejewski, ur.1952, zm.16.10., Jadwiga Grabara, ur.1937, zm.14.10., Miros³aw Rzosiñski, ur.1959,
zm.12.10., Jan Orzechowski, ur.1917,z m20.10., Antoni
Walenty Stasiak, ur.1950, zm.19.10., Marian Sekciñski,
ur.1936, zm.26.10., Krystyna Bobowska, ur.1950,zm.26.10.,
Urszula Silska, ur.1934, zm.29.10., Maria Jakubowska,
ur.1928,zm.3.11., Bonifacy Kachañski, ur.1946, zm.2.11.,
Piotr Jan Biedrzycki, ur.1963, zm.6.11., Jadwiga Ciszewska, ur.1917, zm.11.11., Eugeniusz Cio³ek, ur.1939,
zm.14.11., Honorata M³otkowska, ur.1924,z m.19.11., Czes³aw Sumeracki, ur.1947, zm.19.11., Józef Kwiatkowski,
ur.1947, zm.21.11., Franciszek Drza¿d¿ewski, ur.1952,
zm.24.11., Helena Janina Straszewska, ur.1916, zm.30.11.,
Dariusz Tomaszewski, ur.1985, zm.4.12., Jan Stasiewicz,
ur.1947, zm.4.12., Grzegorz Czy¿, ur.1963, zm.11.12., Marian Brudziñski, ur.1964, zm.15.12., Ryszard Pu³ka, ur.1949,
zm.16.12., Teodor Licznerski, ur.1939,zm.,21.12., Katarzyna Turowicz, ur.1908,z m.24.12., Marianna Dumkiewicz, ur.1930, zm.24.12., Jan Mazurkiewicz, ur.1909,
zm.22.12., Tadeusz Wilkoñski, ur.1930, zm.24.12..
Rodzinom w/w Œ.P. Zmar³ych sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia, ³¹cz¹c siê z Nimi w szczerej modlitwie.
Opracowa³: Antoni Tadeusz Klejnowski

marzec 2007 str.11

ze sportu...

Szkolny Zwi¹zek Sportowy
podsumowa³ rok
Podczas zebrania sprawozdawczego SZS nauczyciele wychowania fizycznego naszych szkó³ przedstawili
najwa¿niejsze osi¹gniêcia swoich uczniów w minionym
roku.

Gimnazjum Prabuty
1. Powiatowa Gimnazjada:
II miejsce w koszykówce ch³opców,
III m-ce w koszykówce dziewcz¹t
III m-ce w pi³ce siatkowej dziewcz¹t
III m-ce w pi³ce siatkowej ch³opców.
2. Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce (indywidualnie):
- Agata Komuda - I m-ce w rzucie oszczepem (II m-ce w
województwie)
- Robert Sturlis - I m-ce w biegu na 300 m (VI w województwie)
- Agata Komuda, Ma³gorzata Reszka, Anna Œci¹gaj, Patrycja Komar - I m-ce w sztafecie 4x100m
- Ma³gorzata Reszka - II m-ce w biegu na 100m
- Wiktor Fingajski - II m-ce w skoku w dal
- Robert Sturlis, Mateusz Oleszkiewicz, Pawe³ Czeszejko, Karol Mierzyñski - II m-ce w sztafecie 4x100m
- Ewa Hnatyszyn - III m-ce w pchniêciu kul¹
- Karol Kaczorowski - III m-ce w biegu na 1000m
- Krzysztof K³osiñski - III m-ce w pchniêciu kul¹
3. Powiatowe Sztafetowe Biegi Prze³ajowe:
- II m-ce ch³opców
4. Szachy:
- I m-ce w powiecie, II w pó³finale wojewódzkim

Gimnazjum Rodowo
1. Powiatowe Biegi Prze³ajowe
(indywidualnie):
- Kamil Zaj¹c - IV m-ce
- £ukasz Chrostek - V m-ce
(dru¿ynowo):
- ch³opcy - II m-ce
2. Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce (indywidualnie):
- Kamil Zaj¹c - I m-ce w biegu na 2000m
3. Powiatowe Sztafetowe Biegi Prze³ajowe:
- ch³opcy - V m-ce

Gimnazjum Trumiejki
1.Powiatowe Sztafetowe Biegi Prze³ajowe:
- ch³opcy - IV m-ce
- dziewczêta - VII m-ce
2. Powiatowe Biegi Prze³ajowe:
- Andrzej Mateñka - VI m-ce
- ch³opcy dru¿ynowo - III m-ce
3. Tenis sto³owy w Powiecie:
- ch³opcy - II m-ce

SP Rodowo
1.Powiatowe Sztafetowe Biegi Prze³ajowe:
- dziewczêta - VII m-ce, ch³opcy - V m-ce
2. Halowa Pi³ka No¿na Szkó³ Wiejskich:
- II miejsce w gminie
3. Siatkówka ch³opców:
- II m-ce w gminie
4. Zimowe Grand Prix Sztumu w biegach prze³ajowych:
- Karolina Czarnecka - II m-ce, Justyna Stêpieñ - IV m-ce,
Patryk Przybysz - V m-ce.

SP 2 Prabuty
1. Siatkówka:
- III m-ce w powiecie dziewcz¹t i ch³opców
2. Koszykówka:
- II m-ce w powiecie ch³opców
- III m-ce w powiecie dziewcz¹t
3. Indywidualne Biegi Prze³ajowe:
- Paulina Winiarska - III m-ce w powiecie
4. Pi³karskie Pi¹tki:
- II m-ce w powiecie ch³opców
5. Czwórbój LA:
- dziewczêta - II m-ce w gminie,
- ch³opcy - I m-ce w powiecie i X w województwie
6. Powiatowe Sztafetowe Biegi Prze³ajowe:
- II m-ce ch³opców, III m-ce dziewcz¹t
7. Szachy dru¿ynowo:
- I m-ce w powiecie, I m-ce w pó³finale wojewódzkim, VI
m-ce w województwie
8. Unihokej:
- IV m-ce w powiecie dziewcz¹t
- II m-ce w powiecie ch³opców
9. Pi³ka rêczna:
- IV m-ce w powiecie ch³opców

SP Trumiejki
1. Powiatowe Sztafetowe Biegi Prze³ajowe:
- VIII m-ce ch³opców, VI m-ce dziewcz¹t
2. Indywidualne Biegi Prze³ajowe:
- I m-ce - Weronika Gajewska
- II m-ce - Ewelina Wêgrecka
- IV m-ce - ¯aneta Malicka
- I m-ce - dru¿yna dziewcz¹t
3. Unihokej:
- III m-ce w powiecie ch³opców
4. Czwórbój LA:
- IV m-ce w powiecie dziewcz¹t

ZSP Prabuty
1. Siatkówka:
- ch³opcy - I m-ce w powiecie, II m-ce w pó³finale wojewódzkim i IV m-ce w finale wojewódzkim
- dziewczêta - III m-ce w powiecie
2. Koszykówka:
- ch³opcy - IV m-ce
- dziewczêta - I m-ce w powiecie, I m-ce w pó³finale wojewódzkim, IV m-ce w finale wojewódzkim
(dokoñczenie na str. 12)
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3. Powiatowe Biegi Prze³ajowe:
- I m-ce - Monika Œci¹gaj
- II m-ce - Piotr Micha³owski
- III m-ce - Marcin Szpindler
- V m-ce - Marcin Chrostek
- I m-ce - ch³opcy dru¿ynowo
- III m-ce - dziewczêta dru¿ynowo
4. Pi³ka no¿na:
- dziewczêta - III m-ce w powiecie
- ch³opcy - VI m-ce w powiecie
5. Powiatowe Sztafetowe Biegi Prze³ajowe:
- ch³opcy - I m-ce
- dziewczêta - III m-ce
6. Unihokej:
- dziewczêta - III miejsce w powiecie
- ch³opcy - IV m-ce w powiecie
7. Pi³ka rêczna:
- ch³opcy - IV m-ce w powiecie
8. Lekka atletyka indywidualnie w powiecie:
- Rafa³ Czubak - I m-ce
- Piotr Micha³owski - II m-ce na 1500m
- Marcin Szpindler - I m-ce w dal (IV m-ce w dal i V mce wzwy¿ na Wojewódzkiej Licealiadzie LA)
- Sebastian Kowalczuk - I m-ce w pchniêciu kul¹
- Artur Chlebowski - III m-ce w pchniêciu kul¹
- Monika Œci¹gaj - I M-ce na 100m, 400m i 4x100m
- Anna Sobieraj - III m-ce na 400m
- Magdalena Reks - II m-ce w rzucie oszczepem
- Anna Podpasek - III m-ce w rzucie oszczepem
- Anna Lazarczyk, Monika Lewandowska, Marzena Filipkowska - I m-ce w sztafecie 4x100m

Prezes SZS Bernard Reks przedstawi³ te¿ wyniki
wspó³zawodnictwa gmin powiatu w roku szkolnym 2005/
2006. Wœród gimnazjów Prabuty zajê³y III miejsce,
w kategorii szkó³ podstawowych II miejsce. W punktacji
szkó³ gimnazjalnych Prabuty zajê³y III m-ce, Rodowo X,
Trumiejki XIII. W punktacji szkó³ ponadgimnazjalnych ZSP
Prabuty zaj¹³ III miejsce. Wreszcie w punktacji podstawówek SP 2 Prabuty zajê³o IV, SP Trumiejki IX i SP Rodowo XVII miejsce.
Jak wynika z d³ugiej listy wyników, uczniowie
z naszej gminy startuj¹ w wielu imprezach sportowych
i odnosz¹ znacz¹ce sukcesy. Wielkie podziêkowania nale¿¹
siê nauczycielom, którzy niema³ym wysi³kiem i czêsto spo³eczn¹ prac¹ przyczynili siê do uzyskania tak dobrych rezultatów. Jak stwierdzi³ prezes, przyda³oby siê wiêcej godzin SKS-ów (obecnie jest ³¹cznie 11 godzin w mieœcie
i gminie) i klasy usportowione.

rozmaitoœci...

Dawnych Prabut czar...
Taki tytu³ nosi³ kiedyœ cykl moich artyku³ów o przedwojennych Prabutach, zamieszczanych przed bodaj 14 laty
w raczkuj¹cej wówczas Gazecie Prabuckiej. Dziœ z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ odstêpujê to has³o memu redakcyjnemu koledze, wielkiemu mi³oœnikowi rodzimej historii,
Piotrowi Pilewskiemu. Jego pasja kolekcjonera, czasoch³onna i kosztowna, zaowocowa³a pionierskim wydawnictwem, piêknym albumem, zawieraj¹cym 72 reprodukcje starych prabuckich widokówek i pocztówek z licz¹cego oko³o 200 pozycji zbioru Piotra. Album wydany zosta³
w³asnym sumptem w³aœciciela zbioru, przy wydatnej pomocy kwidzyñskiej Fundacji „Szostak”.Opisy prezentowanych materia³ów wykonane s¹ w jêzyku polskim, niemieckim i angielskim. W s³owie wstêpnym Piotr Pilewski pisze:
„Widokówki, pochodz¹ce z lat 1899 - 1940, u³o¿one
s¹ tematycznie w formie spaceru po mieœcie: najpierw
panoramy miasta, potem wa¿niejsze obiekty, rynek i jego
zabudowa, ulice i obiekty na obrze¿ach miasta. Taka forma ma zachêciæ Pañstwa do sentymentalnego spaceru w
czasie i przestrzeni przez historiê miasta.”
Album, piêknie wydany, w trzech jêzykach i w satynowej oprawie, stanowiæ mo¿e praktyczny prezent, promuj¹cy nasze miasto. Album ju¿ nied³ugo uka¿e siê w
sprzeda¿y, jego cena oscylowaæ bêdzie w granicach 50z³.

Obok znanych sk¹din¹d pozycji album zawiera unikalne,
skrzêtnie dot¹d ukrywane przez kolekcjonera „pere³ki”i
spis ulic w uk³adzie: „dawniej i dziœ”. Warto to mieæ!
Marek Szulc
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w II rocznicê œmierci...

Uœmiech z Domu Ojca

2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21.37, odszed³ do
Domu Ojca „papie¿ s³owiañski, ludowy brat”- Jan Pawe³
II, któremu Pan Bóg „poœród niesnasek”, „otworzy³
tron’…( papie¿ pielgrzym si³¹ wiary przyczyni³ siê do obalenia komunizmu, upadku ¿elaznej kurtyny i koñca zimnej
wojny). Proszê zauwa¿yæ, jak¿e proroczy jest fragment
wiersza Juliusza S³owackiego:
„On rozda mi³oœæ, jak dziœ mocarze,
Rozdaj¹ broñ,
Sakramentaln¹ moc on poka¿e,
Œwiat wzi¹wszy w d³oñ;
Go³¹b mu s³owa w hymnie wyleci,
Poniesie wieœæ,
Nowinê s³odk¹, ¿e duch ju¿ œwieci
I ma sw¹ czeœæ.
Niebo siê nad nim piêkne otworzy
Z obojga stron,
Bo on na œwiecie stan¹³ i tworzy
I œwiat i tron.”
27 stycznia 2007 roku, w auli Seminarium Duchownego w Krakowie odby³a siê uroczysta prezentacja ksi¹¿ki kard. Stanis³awa Dziwisza, wieloletniego osobistego sekretarza Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II pod wymownym
tytu³em: „Œwiadectwo” ( Ks. Piotr G¹sior, Niedziela, nr 5,
4 lutego 2007). Czytamy w niej m.in., ¿e Jan Pawe³ II „by³
prawdopodobnie cz³owiekiem, a z pewnoœci¹ papie¿em,
który najwiêcej podró¿owa³ po œwiecie. Odwiedzi³ najwiêksz¹ liczbê pañstw. Dziêki œrodkom spo³ecznego przekazu, ogl¹da³o go równoczeœnie co najmniej pó³ miliarda
ludzi. Pokona³ dystans odpowiadaj¹cy trzydziestokrotnemu okr¹¿eniu Ziemi, ponad trzykrotnej odleg³oœci z Ziemi
na Ksiê¿yc”. A S³owacki, zanim to siê sta³o, pisa³:
„Moc mu pomo¿e sakramentalna
Narodów stu,
Moc ta przez duchy bêdzie widzialna
Przed trumn¹ tu.”

Wszyscy pamiêtamy dzieñ pogrzebu Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, i t¹ le¿¹c¹ na jego trumnie ksiêgê Ewangelii, której kartki wiatr przewraca³, by j¹ w koñcu zamkn¹æ…Jak napisano w Newsweek’u w numerze 15 z
dnia 17.kwietnia 2005 roku- „w powiewie wiatru, który
zamkn¹³ ksiêgê Ewangelii na trumnie Jana Paw³a II, wielu pielgrzymów upatrywa³o cudownego znaku”. Na najwiêkszy pogrzeb w historii œwiata-czytamy w w/w czasopiœmie-zjecha³o kilka milionów wiernych. Prawie milion
pielgrzymów z Polski. A przed telewizorami usiad³o oko³o
dwóch miliardów ludzi. Papie¿a ¿egnali najwiêksi z najwiêkszych-2,5 tyœ. dygnitarzy z ponad 100 krajów.
Pozycja ksi¹¿kowa „Œwiadectwo”, to znakomity
prezent z racji 2 rocznicy œmierci Papie¿a-Polaka. Jest to
publikacja, od której nie mo¿na siê oderwaæ; ksi¹¿ka
wprawdzie bez zdjêæ, lecz czytaj¹c j¹, ma siê wra¿enie,
¿e ogl¹da siê ca³e ¿ycie Karola Wojty³y. Ta ksi¹¿ka, to
wspania³y scenariusz do kolejnego, nowego filmu o naszym papie¿u.
I jeszcze jedno, z gatunku „ciekawostki”! Nie b¹dŸmy przes¹dni, co do cyfry „13”. Tu i ówdzie s³yszeliœmy,
¿e ta cyfra jakoœ dziwnie wplot³a siê w ¿ycie drogiego naszemu sercu: Lolka, Karola, ksiêdza wikariusza, biskupa,
kardyna³a i wreszcie papie¿a Jana Paw³a II. Wydaje siê, ¿e
przede wszystkim cyfra ta wskazuje na Cz³owieka, który
ukaza³ ca³emu œwiatu, i nam osobiœcie, wiarê w Trójcê Przenajœwiêtsz¹-Jednego Boga w Trzech Osobach: Ojca, Syna i
Ducha Œwiêtego. Wiarê w Boga, który w Jezusie Chrystusie przekaza³ œwiatu Swoje Mi³osierdzie. Zauwa¿cie, ¿e s³owa „Ojciec, Syn, Duch”, a tak¿e s³owa „Jezu, ufam Tobie”,
zawieraj¹ w sobie po trzynaœcie liter.
PrzeœledŸmy zatem ¿ycie Karola Wojty³y w odniesieniu do
owej magicznej cyfry. I tak: „Karol J. (ózef) Wojty³a”, „Jan
Pawe³ Drugi”, jego brat „Edmund Wojty³a”, jego krakowski
katecheta-mistyk „Jan Tyranowski”, a tak¿e metropolita
krakowski „Ksi¹¿e Sapieha”, czy „Maria Faustyna”- g³osicielka Bo¿ego Mi³osierdzia, i ten, który u boku Karola Wojty³y spêdzi³ niemal 40. lat swojego ¿ycia, „Stasiu Dziwisz”,
jak go nazywa³ papie¿; i wreszcie, nawet, niedosz³y jego
zabójca „Mehmed Ali Agca”…- wszystkie te imiona i nazwiska mieszcz¹ w sobie po trzynaœcie liter. A data jego
urodzin kryje a¿ dwie trzynastki- „18.05.1920”. Sakrament
Kap³añstwa otrzyma³ w wieku 26 lat, a wiêc dwie trzynastki; by³o to „01.11.(19)46”roku, co w skrócie daje równie¿
cyfrê trzynaœcie; gdy zosta³ papie¿em, mia³ „58” lat, a ¿y³
blisko „85” lat ( bez 47 dni-a maj¹c 47 lat zosta³ kardyna³em
„26” czerwca 1967 r.)…Oczywiœcie, piêæ plus osiem, i
odwrotnie, wskazuje na cyfrê „13”. W swoim dzienniku
czynnoœci pod dat¹ 16 paŸdziernika 1978 roku, kardyna³
Wojty³a napisa³: „Oko³o 17.15. – Jan Pawe³ II”. A jeœli to
„oko³o” znaczy³o np. „17.14”, to proszê zwróciæ uwagê, ¿e
suma tych cyfr daje tak¿e cyfrê trzynaœcie. Wszyscy dobrze wiemy, ¿e zamach na ¿ycie Ojca Œwiêtego mia³ miejsce dok³adnie „13” maja 1981 roku, w dniu, kiedy to w
1917 roku w Fatimie objawi³a siê Matka Bo¿a trojgu dzieciom.
(dokoñczenie na str. 14)
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w II rocznicê œmierci...

Uœmiech z Domu Ojca
(dokoñczenie ze str. 13)
Niebiañski próg Domu Ojca, najwiêkszy z rodu Polaków, Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, przekroczy³
„02.04.2005” roku, o godzinie „21.37”.Data i godzina Jego
œmierci wyra¿a osobno cyfrê trzynaœcie. Umar³ dok³adnie
w „13” tygodniu roku 2005.
Na koniec jeszcze jedno spostrze¿enie. Jak wiemy,
bezpoœrednim poprzednikiem polskiego papie¿a, by³ jeszcze kardyna³ w³oski, patriarcha Wenecji, Albino Luciani –
Jan Pawe³ I, który by³ papie¿em od 26 sierpnia do 28 wrzeœnia 1978 roku, czyli 33 dni. Ten przerwany nagle pontyfikat, si³¹ rzeczy domaga³ siê kontynuacji. Sta³o siê to dok³adnie 16 paŸdziernika 1978 roku, gdy¿ w³aœnie w tym
dniu wybrano nowego papie¿a „z dalekiego kraju”- Jana
Paw³a II. Sumuj¹c poszczególne cyfry daty tego¿ dnia,
zauwa¿ymy, ¿e mamy do czynienie z cyfr¹ „33”( Cyfrê
„33” mo¿na te¿ t³umaczyæ jako 33 lata ¿ycia Pana naszego Jezusa Chrystusa na Ziemi ?!).
Mo¿e ktoœ z Pañstwa dopatrzy siê jeszcze kolejnych zestawieñ na ten temat? By³oby to bardzo ciekawe,
a zachowuj¹c umiar i powagê nale¿n¹ kolejnej rocznicy
odejœcia naszego Papie¿a do Domu Ojca, ws³uchajmy siê
w Jego s³owa: „Wiemy dobrze: œmieræ nie jest koñcem,
ale pocz¹tkiem – pocz¹tkiem ¿ycia wiecznego, które Pan
obieca³ swoim s³ugom dobrym i wiernym. „Aby byli ze
mn¹”. Dlatego œmieræ przenosi cz³owieka, który Ewangeliê uczyni³ wzorem i pragnieniem swojego ¿ycia, tam,
gdzie jest Chrystus: z Nim i obok Tego, który wraz z Ojcem „obetrze ka¿d¹ ³zê z ich oczu”. Zamyka siê kr¹g ziemskiego ¿ycia, by otworzyæ siê w wiecznej mi³oœci i chwale”.
Antoni Tadeusz Klejnowski

rozmaitoœci...
Przypominamy, informujemy

Szukasz pomocy? - przyjdŸ do nas
Na terenie miasta i gminy Prabuty funkcjonuj¹ dwie
instytucje, oferuj¹ce pomoc osobom i rodzinom, dotkniêtym problemem szeroko pojêtej patologii spo³ecznej. Jak
informuje przewodnicz¹ca Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, p. Wanda Angielska, w
„wie¿y kwidzyñskiej” czynny jest punkt informacyjno konsultacyjny, gdzie w ka¿dy poiniedzia³ek w godz. 15 18 mo¿na siê zg³osiæ do psychologa. Udzielana tam jest
pomoc dla osób uzale¿nionych, wspó³uzale¿nionych (cz³onków rodzin) oraz dla sprawców przemocy w rodzinie. W
razie potrzeby osoby te kierowane s¹ do kwidzyñskiej Przychodni Leczenia Uzale¿nieñ lub do Psychiatrycznego
NZOZ-u w kompleksie prabuckiego szpitala. Dla osób,
które nie chc¹ siê ujawniaæ, czynny jest w tym czasie telefon zaufania pod nr 0-55-2782 480. Wszelkich informacji na ten temat mo¿na zasiêgn¹æ w Miejsko Gminnym
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej.
Pomoc dla rodziców i wychowawców dzieci z problemami wychowawczymi oferuje równie¿ Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Prabutach (ul. Reymonta). Na konsultacje z psychologiem mo¿na zg³aszaæ siê w
poniedzia³ki w godz. 16-17 i czwartki w godz. 15-16. Konsultacje dla wychowawców klas i pedagogów szkolnych
o dbywaj¹ siê w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca w
godz. 12-15. Ponadto pedagog poradni prowadzi prelekcje i pogadanki w placówkach oœwiatowych miasta i gminy po uprzednim uzgodnieniu tematyki i terminów spotkañ.
Apelujemy do Pañstwa, by nie lekcewa¿yæ najmniejszych oznak odstêpstwa Waszych dzieci i podopiecznych
od ogólnie przyjêtych norm wychowawczych i obyczajowych. Ma³oletni uczniowie, wracaj¹cy w porze nocnej z
lokali rozrywkowych, m³odzie¿ dewastuj¹ca mienie, dzieci dodaj¹ce sobie animuszu przed lub w trakcie dyskoteki
szkolnej nie bior¹ siê znik¹d. To s¹ Wasze dzieci! Œpicie
spokojnie, gdy Wasze dziecko chodzi po mieœcie o godzinie 2 w nocy? Jeœli tak, to i ono i Wy potrzebujecie pomocy. Czas siê zg³osiæ pod wy¿ej podane adresy...
MS
Urz¹d Miasta i Gminy Prabuty informuje, ¿e w
zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie nowej Ustawy o op³acie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 255, poz.1635)
od dnia 01 stycznia 2007 roku nie jest mo¿liwa
zap³ata op³aty skarbowej w formie znaków op³aty
skarbowej.
Zap³aty op³aty skarbowej dokonuje siê gotówk¹
w kasie Urzêdu Miasta i Gminy Prabuty lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzêdu Miasta i Gminy Prabuty nr
46831900030000170420000010
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Nasze ³amy dla najm³odszych...

To ju¿ stara, ale piêkna historia (5)
Nasz najm³odszy redaktor Micha³ kontynuuje
swoj¹ pasjê. Tym razem garœæ ploteczek o The Beatles.
W tym artykule zamieszczê ciekawostki oraz cytaty
zwi¹zane z grup¹ The Beatles.
Genezy niektórych piosenek:

Yesterday
Pewnego dnia McCartney'owi przyœni³ siê diabe³, który gra³ na skrzypcach pewn¹ melodiê. Po upewnieniu siê ,
czy ktoœ tej piosenki nieskomponowa³ wczeœniej Paul u³o¿y³ s³owa i powsta³o Yesterday.

Twist and Shout
Dzieñ przed nagrywaniem albumu John Lennon przeziêbi³ siê. Poniewa¿ wyssanie niezliczonej iloœci pastylek nie
pomog³o, Lennon musia³ œpiewaæ z chorym gard³em. Jak
siê póŸniej okaza³o, nietypowy g³os Johna da³ piosence fantastyczne brzmienie.

Tomorrow Never Knows
Po nagraniu œcie¿ki dŸwiêkowej Beatlesi puœcili j¹ od
ty³u i to do takiej melodii Lennon napisa³ s³owa.

All you need is Love
25 czerwca 1967 r. zosta³ nadany program telewizyjny, który jako pierwszy mia³ byæ transmitowany drog¹
satelitarn¹. Do tego programu zaproszono Beatlesów, którzy mieli zagraæ swoj¹ piosenkê. Lennon oczywiœcie o tym
zapomnia³. Z tego powodu piosenka zosta³a napisana w bardzo szybkim tempie. Jak siê póŸniej okoza³o All you Need is
Love sta³o siê wielkim hitem i hymnem hipisów.

Cytaty:
- „Chcia³bym prosiæ pañstwa o udzia³ w ostatniej piosence.
Widzowie w tañszym sektorze proszê klaskaæ rytmicznie, a
pozostali niech grzechocz¹ bi¿uteri¹” - John Lennon 1963
- „Jak znaleŸliœcie Amerykê? Pop³ynêliœmy na Grenlandiê i
skrêciliœmy w lewo”. - John Lennon
- „Co myœleliœcie, gdy silnik waszego samolotu zacz¹³ p³on¹æ?”- Dzieci, kobiety i Beatlesi przodem!! - Ringo Starr
- „Nasza muzyka jest zdolna wywo³aæ chwiejnoœæ emocjonaln¹, zachowanie patologiczne, a nawet bunt i rewolucjê.”
- The Beatles
-”Czy w filmie, który krêcicie, znajdzie siê te¿ g³ówna rola
kobieca?” - „Chcemy zaanga¿owaæ królow¹ - ona nieŸle
sprzedaje siê w Wielkiej Brytanii.” - Paul McCartney.

Sport to zdrowie...
Hala zaprasza
Cennik us³ug
Wynajêcie hali
1 godz. 50 z³
K¹piel w saunie
1 godz. 25 z³
Wejœcie do si³owni
5 z³ (jednorazowe)
Miesiêczny karnet do si³owni
4 wejœcia w tygodniu
50 z³
2 wejœcia w tygodniu
25 z³
Cykliczne zajêcia:
si³ownia
Wtorek
16.00 – 18.00 i 20.00 – 21.30
Czwartek
16.00 – 18.00 i 20.00 – 21.30
Pi¹tek
16.00 – 18.00 i 20.00 – 21.30
Sobota
10.00 – 12.00
sala fitness
Wtorek
19.00
Pi¹tek
18.00
sauna
Poniedzia³ek – Pi¹tek
15.00 – 21.00
Sobota
10.00 – 18.00
Niedziela
14.00 – 18.00
tenis sto³owy
Poniedzia³ek
16.00 – 19.00 (m³odzie¿)
19.00 – 21.00 (doroœli)
Wtorek
16.00 – 19.00 (m³odzie¿ i doroœli)
Œroda
16.00 – 19.00 (m³odzie¿ i doroœli)
Czwartek
16.00 – 19.00 (m³odzie¿ i doroœli)
Pi¹tek
16.00 – 18.00 (m³odzie¿ i doroœli)
Sobota
14.00 – 18.00 (m³odzie¿ i doroœli)
Niedziela
14.00 – 18.00 (m³odzie¿ i doroœli)
nieodp³atne zajêcia na hali
Sobota
16.00 – 18.00
Niedziela
14.00 – 16.00
tel. 607 77 12 88 zapraszamy!

Ciekawostki:
- George Harrison nosi³ d³ugie w³osy, poniewa¿ w jego domu
strzy¿eniem zajmowa³ siê ojciec. ¯e tata nie robi³ tego profesjonalnie George nie chcia³ ryzykowaæ.
- Brak pieniêdzy na kupowanie p³yt i brak cierpliwoœci do
spisywania tekstów z radia sprawi³o, ¿e Beatlesi zaczêli pisaæ piosenki sami.
- Ringo Starr by³ równie¿ barmanem i goñcem w British
Railways.
- W utworze Love Me Do s³owo „love” wymienione jest 25
razy. Znaczy to, ¿e pojawia siê co piêæ i pó³ sekundy.

- Gdy Harrison w nocy doczeka³ siê wys³uchania piosenki
Love Me Do zacz¹³ tak krzyczeæ, ¿e obudzi³ wszystkich.
Micha³ Wysocki

Trzy wstydliwe i jedna pewna siebie...No tak, jak
siê pokazuje nogi, to wypada zakryæ twarz. Hala sportowa w czasie ferii têtni³a ¿yciem, kierownik Krzysztof Papis i jego za³oga mieli pe³ne rêce roboty.
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Rozmaitoœci
ROZK£AD JAZDY POCI¥GÓW
STACJA PRABUTY – ODJAZDY

Rozk³ad jazdy PKS Kwidzyn
z przystanku Prabuty Dw. Kolejowy

wa¿ny od 10 grudnia do 21 czerwca 2007 r.

I³awa przez Susz 8.05b 8.05F 14.35CU 14.35F
Kisielice przez Pólko 6.40F 13.10F 16.00F
Kisielice przez P³awty, Klimy 15.15F
Kwidzyn D.A. 6.00U 6.55S 7.05 7.05S 8.05A 8.35S
9.05U 10.05F 11.05U 12.05F 14.00S 14.30A
15.00S 15.40 16.40U 17.40U 18.40Un 19.40U
20.50Un 23.00
Kwidzyn przez Wandowo 10.30F
Kwidzyn Plati Lotnicza 5.00 13.00 21.00
Prabuty sanatorium 4.27 5.27U 6.48# 6.48S 7.52A 8.47U
9.47F 10.47U 11.47F 12.27 13.47A
14.17S 14.48S 14.48# 15.47U 16.47U
18.47U 19.47 22.48
Susz Rynek przez Jawty Wlk. 7.00F

BIELSKO BIA£A 9.37 Ex(8)
CZÊSTOCHOWA 20.36 TLK(11)
GDYNIA G³.\ TCZEW 3.26, 9.18TLK (1), 9.43 (2),
15.22TLK (3), 20.54 (4), 21.10 Ex (5)
I£AWA G³. 1.11, 5.40TLK (6), 6.26, 7.02(7), 9.05, 9.37
Ex(8), 12.44TLK(3), 13.51 (2), 15.04(D), 16.01, 18.00,
19.10, 19.41TLK (9), 20.36 TLK(11)
KIELCE 1.11
KATOWICE 9.37 Ex(8), 20.36 TLK(11)
KO£OBRZEG \ KOSZALIN 3.26, 15.22TLK(3)
KRAKÓW 1.11, 20.36 TLK(11)
MALBORK 3.26, 5.44, 6.45, 8.30TLK (10), 9.18
TLK(1), 9.43 (2), 12.54, 14.59 D, 15.22TLK(3), 16.26,
19.26, 20.54 (4), 21.10Ex (5)
OLSZTYN 7.02 (7), 13.51(2)
WARSZAWA \ DZIA£DOWO 1.11, 5.40TLK (6), 9.37
Ex (8), 12.44TLK (3), 19.41TLK (9), 20.36TLK(11)
ZAKOPANE 20.36TLK(11)
Legenda:
wyt³uszczonym drukiem - poci¹g poœpieszny
Ex - ekspres
TLK – Tanie Linie Kolejowe - obowi¹zuje dop³ata
(D) – kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku w dni robocze
(1)– kursuje tylko w poniedzia³ki i soboty oraz 27 XII, 2 I,
10 IV, oprócz 25 XII, 1 I, 9 IV
(2) – kursuje codziennie oprócz 24, 25, 31 XII, 8 IV
(3) – kursuje codziennie oprócz 25 XII, 8 IV
(4) – kursuje codziennie oprócz 23, 24, 31 XII, 8, 30 IV
(5) – kursuje codziennie oprócz sobót, 25, 31 XII, 8 IV,
30 IV – 3 V, 7 VI
(6) – kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku oprócz 25, 26 XII,
1 I, 9 IV, 1 – 4 V, 7, 8 VI
(7) – kursuje codziennie oprócz 24, 25 XII, 1 I, 9 IV, 1 V
(8) – kursuje tylko w soboty oraz 25 XII, 7 VI
(9) – kursuje tylko w pi¹tki i niedziele oraz 26 XII, 1 I,
9 IV, oprócz 24, 31 XII, 8 IV
(10) – kursuje 29 I – 3 III, 23 IV – 12 V codziennie, poza
tym od poniedzia³ku do soboty oraz 24, 31 XII, 14 I,
oprócz 25, 26 XII, 1 I, 9 IV
(11) – kursuje 21 I – 2 III, 22 IV – 11 V codziennie, poza
tym od poniedzia³ku do pi¹tku i w niedziele oraz
30 XII oprócz 24, 31 XII, 8 IV.

Legenda:
A - nie kursuje w niedziele i œwiêta
C - kursuje w soboty, niedziele i œwiêta
F - kursuje w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku
S - kursuje w dni nauki szkolnej, pierwszeñstwo przejazdu
dla m³odzie¿y szkolnej
U - Nie kursuje 25.XII, 1.I i w I Dzieñ Wielkanocy
b - kursuje w soboty
n - nie kursuje 24, 31 grudnia i w sobotê przed Wielkanoc¹
# - w wakacje, ferie kursuje w soboty, niedziele i œwiêta
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