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Gminne Święto Plonów

wrzesień - październik 2007

Znów do urn...

Dwa lata funkcjonowania Sejmu RP zapisały się niechlubną kartą
w historii polskiej demokracji. Dziwne, dalekie od wcześniejszych programowych deklaracji koalicje, liczne roszady personalne w rządzie, waśnie
przy ul. Wiejskiej, wszystko to złożyło
się na negatywny obraz naszego parlamentu, doprowadzając w rezultacie
do decyzji o samorozwiązaniu Sejmu.Wyraźna polaryzacja polskiej sceny politycznej i brak porozumienia między jej głównymi „aktorami”, PO i PiS
uniemożliwiały dalsze skuteczne kierowanie sprawami państwa. Niepokojące jest to, że najbliższe wybory niewiele mogą w układzie politycznym
2 września boisko w Gdakowie zapełniło się gośćmi i uczestnikami tradycyj- zmienić. Początek krótkiej i „ostrej”
nych dożynek gminnych. Na zdjęciu: strastowie dożynek, Hanna Wróblewska kampanii wyborczej wskazuje na dalz Antonina i Jerzy Kryszkiewicz z Gdakowa wręczają burnmistrzowi Prabut szy, a nawet rosnący rozdźwięk między PiS i PO.
symboliczny bochen chleba. Relacja - str. 5
Co w tej sytuacji ma zrobić
zwykły wyborca z Prabut czy Obrzynowa, zmęczony i zniesmaczony kolejną „wojną na górze ”? P rzede
wszystkim powinien iść na wybory.
I dobrze przyjrzeć się listom kandydatów, na których pojawią się lokalni
politycy, doświadczeni samorządowcy, obeznani w trudnej sztuce kompromisu. Wbrew powszechnym wątpliwościom zapowiada się niezła frekwencja, o czym świadczą kolejki
przed punktami rejestracji wyborców,
którzy chcą głosować poza miejscem
zamieszkania. Zapraszamy na wybory z nadzieją, że nowy parlament zapełni się politykami, którzy odpowiedzialnie, bez politycznych uprzedzeń
zajmą się merytoryczną pracą dla
dobra ogółu obywateli RP a obrazki
Lwy się cieszą, a Państwo? A było malkontentów, oj było...Skwer Jana Pawła z minionej skróconej kadencji przejdą
II upiększa centrum miasta. Niech no tylko się zazieleni...
do historii.
MS

Nowy - stary Rynek

1920 - 2005
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wieści z ratusza...
Po roku nowej kadencji

Co w gminie piszczy?

Marek Szulc: Panie Burmistrzu, mija prawie rok od początku nowej kadencji, jak Pan ocenia ten okres?
Bogdan Pawłowski: Nic się nie zmieniło w pojmowaniu
funkcji burmistrza. W moim przekonaniu władza nadal
traktowana jest w kategoriach służby a funkcja burmistrza nigdy nie powinna być celem a jedynie narzędziem,
służącym ludziom. Obowiązkiem samorządowców, a więc
radnych i burmistrza jest sprawowanie mandatów godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy
i jej mieszkańców.
M.S.: Co się udało już w tym roku?
B.P.: Wśród zdań inwestycyjnych, z których możemy być
zadowoleni na uwagę zasługuje modernizacja skweru Jana
Pawła II w centrum miasta, budowę bloku TBS przy ul.
Mickiewicza, zakończenie wiosną remontu plaży nad jeziorem Sowica, kanalizacja ul. Spokojnej przy współudziale
właścicieli działek, nowe oświetlenie ul. Kisielickiej w kierunku Kołodziej, wymiana stolarki okiennej w prabuckim
Gimnazjum. Z drobniejszych spraw: prace na Zamku Biskupim i w historycznych wodociągach.
Szczególnie zadowolony jestem z inwestycji drogowej w ciągu drogi 521 w kierunku Susza. Dzięki naszym staraniom i wsparciu Marszałków: Kozłowskiego,
Struka i Czarnobaja przychylny nam Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonuje inwestycję za blisko 7 mln zł. Chcę
zaznaczyć, że przez ostatnie cztery lata realizowane są
nieprzerwanie kosztowne remonty dróg.
M.S.: A co z modernizacją dróg 522 i 523 na odcinku Sztum - M ikołajki - Prabuty - Gardeja oraz z
ewentualnym rondem przy stacji Orlen?
B.P.: Powiem dyplomatycznie - pracujemy nad tym. Z
rondem jest sprawa o tyle trudna, że wskazane dla PKN
Orlen nowe miejsce lokalizacji przy ul. Jagiełły przy dawnym placu buraczanym zjęte jest przez ogrody działkowe
i o ile dogadaliśmy się z prabuckim Zarządem POD, to już
trudniej o porozumienie z Zarządem w Gdańsku, który
stawia warunki finansowe dla nas nie do przyjęcia.

M.S.: Jak się Panu układa współpraca z instytucjami
i organizacjami z te renu naszej gminy?
B.P.: To pytanie raczej do tych instytucji i organizacji, ale
w moim odczuciu bardzo dobrze. Mam bardzo sympatyczne relacje z Uniwersytetem III Wieku, Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, klubami sportowymi „Basket”, „Pogoń” i „Gryf”, LOK-iem, PZW, Stowarzyszeniem Kresowiaków, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Rodowo, Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych, Stowarzyszeniem Społeczno - Kulturalnym „Pojezierze”, OSP,
ZHP, kierownictwem placówek oświatowych i sołtysami
wsi naszej gminy. Realizujemy wspólnie wiele ciekawych
i cennych przedsięwzięć. To wpaniali ludzie!
Dodam, że tradycyjnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową
Lokatorsko - Własnościową realizujemy program wspólnych inwestycji, czego wymiernym efektem jest choćby
porządkowanie terenu przy ul. Jagotty - (chodniki, zieleń).
Natomiast wynikiem współpracy ze spółdzielnią „Nasze
Osiedle” jest nowy plac zabaw przy ul. Chodkiewicza.
M.S.: Nie sposób „odpytać” burmistrza Prabut, nie
poruszając tematyki naszego szpitala. Co z nim?
B.P.: Pan, redaktorze, podobnie jak pozostała dwójka radnych powiatowych, pp. Jadwiga Lizińska i Jędrzej Krasiński doskonale orientuje się w sytuacji, uczestnicząc w sesjach Rady Powiatu i Rady Miejskiej Prabut, poświęconych tematyce szpitala. We wrześniu pojawił się pomysł
przekazania szpitala w zarząd prezesowi kwidzyńskiej spółki „Zdrowie”, p. dr Wojciechowi Kowalczykowi. W związku z protestem załogi Zarząd Województwa wycofał się
z tej koncepcji. Pan Marszałek Jan Kozłowski 29 września upoważnił mnie do przekazania tej informacji, co też
uczyniłem na spotkaniu z dyrekcją szpitala i przedstawicielami załogi, przekazując również decyzję Zarządu Województwa o wstrzymaniu zmian kadrowych w kierownictwie szpitala. Ewentualne decyzje w tych kwestiach
zapadną po uchwaleniu przez nowy sejm ustawy o sieci
szpitali. Czy jest to krok słuszny? Zobaczymy. Niewątpliwie dyrekcja musi dążyć do zbilansowania przychodów
i wydatków placówki. W innym przypadku może być źle.
Konieczna jest również batalia o lepszy kontrakt na przyszły rok. Jedno jest pewne, nie będzie zgody na na straty
w ogólnym bilansie, takie jest stanowisko Urzędu Marszałkowskiego.
M.S.: A Pańska oce na? Jaka koncepcja jest najlepsza?
B.P.: Każda, która uratuje szpital i ulokuje go w sieci szpitali.
Wszyscy ci, którzy opowiadają się za utrzymaniem szpitala w obecnym kształcie organizacyjnym muszą mieć świadomość, że jeśli placówka bilansować się nie będzie, następować będzie przyrost długu, a zwolennicy „status quo”
staną się za jej los odpowiedzialni. Uważam, że jeśli sytuacja się nie poprawi, nie wykluczony będzie powrót do
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Po roku nowej kadencji

Co w gminie piszczy? - c.d.
koncepcji fuzji z kwidzyńską spółką „Zdrowie”. Pytanie,
czy pracownicy szpitala w Kwidzynie tego chcą? I co
z długiem zrobiłby Marszałek? Jeszcze 7 czy 8 lat temu
taka operacja byłaby łatwiejsza a i dług zdecydowanie
mniejszy.
M.S.: Panie Burmistrzu, i na koniec...kandyduje Pan
do Sejmu...
B.P.: Tak, to prawda. Podobnie jak kilka osób z naszego
powiatu, m.in. PP. Jabłoński, Śnieg, Kozdroń, Żebrowski,
Krasucki.
M.S.: Nie żal byłoby Panu zos tawić gminę?
B.P.: Jestem człowiekiem, który stale podnosi sobie
życiową poprzeczkę. Jestem przekonany, że sprostałbym
funkcji parlamentarzysty. Z pewnością byłbym bardzo
aktywny. W moim przekonaniu poseł powinien być skuteczny, powinien lobbować na rzecz samorządów, a więc
tych, którzy Polskę budują. Nasz poseł powinien pracować na rzecz małych gmin, dla dobra całego Powiśla. Z
całą pewnością Prabuty oraz gminy z powiatu sztumskiego i kwidzyńskiego zyskałyby na obecności swego przedstawiciela w Sejmie. Sądzę, że mam doświadczenie samorządowe, wiem, co gminy boli, znam ich problemy i
potrafię bezkonfliktowo rozwiązywać problemy. Ale kto
zasiądzie w parlamencie pokaże wynik wyborów 21 października.
Miastu i gminie Prabuty poświęciłem i poświęcam
dużo pracy, energii i starań, muszą to przyznać nawet moi
oponenci. Jestem przekonany, że rozpoczęty przed pięcioma laty proces przeobrażania naszej „małej ojczyzny” będzie trwał nadal, a w Prabutach są ludzie, którzy potrafią
skutecznie kontynuować obrany kierunek dalszego jej rozwoju.
M.S.: Czy mógłby Pan poinformować nas, z jakiej listy i z jakim numerem będzie Pan startował?
B.P.: Niestety, byłaby to kryptoreklama, nie wypada.
I tak niebawem wyborcy wszystkiego się dowiedzą.
M.S.: Dziękuję za rozmowę.

Prabuckie stoisko w Mikołajkach

Pomorskie Dożynki
W dniu 9 września w sąsiedniej gminie Mikołajki
Pomorskie odbyły się Dożynki Wojewódzkie Województwa Pomorskiego.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele
władz samorządowych województwa, powiatów i gmin
województwa pomorskiego. Nasza gmina zaprezentowała swoje stoisko, na którym głównym akcentem było Centrum Artystyczno-Ekologiczne w Rodowie.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wypieki chleba, ciasta drożdżowego oraz smalcu własnej roboty przygotowane przez panią Annę Czeszejko z Rodowa. Eksponowane były też rzeźby naszego artysty p. Andrzeja Rogozińskiego.

Dożynkowa uroczystość była okazją do spotkań samorządowych polityków. W opinii burmistrza Bogdana Pawłowskiego i towarzyszących mu prabucian impreza była
wzorowo przygotowana przez gospodarzy, co nasz burmistrz podkreślił w rozmowie z wójtem Mikołajek Pomorskich P. Kazimierzem Kuleckim. Związki Prabut z gminą
Mikołajki nie ograniczają się do okazjonalnych ceremonii.
Wspólnym problemem jest trasa Sztum - Prabuty - Gardeja, która wymaga pilnej przebudowy. O tym na str. 4.
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Koncepcja gotowa
W dniu 17 września w Urzędzie Miasta i Gminy w
Prabutach odbyło się spotkanie sygnatariuszy porozumienia w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich nr 522 523 Sztum - Mikołajki Pomorskie - Prabuty - Gardeja. W
spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sztumie, Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, Miasta i Gminy Sztum, Gminy Mikołajki Pomorskie,
Miasta i Gminy Prabuty oraz Gminy Gardeja.
Celem spotkania było ustalenie podziału kosztów
opracowania koncepcji przebudowy dróg wojewódzkich
wykonaną przez firmę ADAGOR s. c. z Bydgoszczy.
Całkowity koszt opracowania wyniósł ponad 485 000 zł,
z czego 75% pokryje Samorząd Województwa Pomorskiego natomiast pozostałą kwotę samorządy powiatowe
i gminne, na terenie których będzie realizowana inwestycja. Przypominamy, że inicjatorem międzygminnej współpracy na rzecz modernizacji tej najgorszej bodaj trasy na
terenie t.zw. „zawiśla” jest burmistrz miasta i gminy Prabuty, jako, że przez teren naszej gminy przebiega najdłuższy odcinek trasy Sztum - Prabuty - Gardeja. Dobra współpraca z sąsiednimi samorządami w tym zakresie stwarza
nadzieję, że ta konieczna inwestycja doczeka się wreszcie realizacji.

Współpraca samorządów w tej dziedzinie jest kolejnym przejawem właściwego zrozumienia szansy pozyskania środków strukturalnych poprzez skoordynowane
działania i wspólne projekty. Oznacza to nową jakość we
wzajemnych relacjach samorządowców, którzy dotąd
z różnym skutkiem samodzielnie starali się o środki dla
swoich gmin. Parafrazując słowa zananej niegdyś piosenki nalezy dzis powiedzieć: „bo nie ważne, czyje co je, ważne
to je, co je nasze...”

Moment podpisania porozumienia, od lew ej: Burmistrz
Sztumu L. Tabor, Burmistrz Dzierzgonia K. Szewczun,
Burmistrz Prabut B. Pawłowski.

Oby te siedem uśmiechów sygnatariuszy porozumienia
przełożyło się na realne pieniądze...

Szlakiem zamków gotyckich
W dniu 1 października odbyło się podpisanie porozumienia dotyczącego uatrakcyjnienia szlaku zamków
gotyckich. Koordynatorem projektu jest Miasto i Gmina
Sztum. Celem projektu jest stworzenie ścieżek pieszych,
rowerowych oraz rewitalizacja terenów zamkowych
w gminach posiadających na swoim terenie zamki lub relikty zamków krzyżackich. Wspólny projekt gmin Prabuty, Sztum, Malbork, Dzierzgoń, Stary Targ i Mikołajki Pomorskie zostanie aplikowany do działania 6.1. „Turystyka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
W związku z tym, że projekt będzie miał charakter ponadregionalny i będzie miał wielu partnerów jest szansa
na jego dofinansowanie ze środków unijnych na lata 2007
- 2013.

Zielone światło dla strefy
2 października wpłynęło pismo od Zarządu Pomora pote m
„na lwach”...
skiej Strefy Ekonomicznej, w którym
wysoko
oceniono
dotychczasowe starania samorządu Prabut o lokalizację
strefy na terenie naszego Zatorza. „W tej sytuacji, po analizie dokumentów będących w posiadaniu Zarządu Strefy
i deklaracji Pana Burmistrza widzimy możliwość rozpoczęcia procedury ustanowienia Strefy na obszarach będących własnością miasta Prabuty niezwłocznie po podjęciu przez inwestora decyzji o inwestowaniu na tym obszarze. Poszukiwanie takiego inwestora jest od tej pory
priorytetem zarówno w działaniach miasta Prabuty jak
i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej s-ka z o.o.”
- napisano w piśmie do Burmistrza Prabut.
(ms)
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Dzielić chleb sprawiedliwie...
...obiecał burmistrz Prabut podczas ceremonii Dożynek
Gminnych w Gdakowie.

Głównymi akcentami obchodów Święta Plonów była Msza
Święta, odprawiona przez Księdza Infułata Jana Oleksego, ceremonia dożynkowa oraz konkurs wieńców dożynkowych.

Msza polowa z licznym udziałem gości i miejsc owych
mieszkańców

Najładniejszy wieniec dożynkowy - według komisji konkursowej - został przygotowany przez sołectwo Górowychy (na zdjęciu). Drugie miejsce zajęło sołectwo Gdakowo, trzecie - sołectwo Gonty, czwarte - sołectwo Rodowo a piąte - Jakubowo.
Wśród imprez towarzyszących rozegrano turniej
piłki nożnej, w którym I miejsce zajęła drużyna z Gdakowa, II miejsce - drużyna z Gont oraz III miejsce - z Rodowa. Ponadto odbyły się imprezy rekreacyjne, m in. rzut
kaloszem, rzut oponą i tor przeszkód dla VIP-ów. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna. Należy dodać, iż
była to wzorowo przygotowana impreza przez mieszkańców Gdakowa pod kierunkiem sołtysa Piotra Wieliczko,
którym składamy serdeczne podziękowania.

Każda okazja jest dobra... rozmowa burmistrza z Dyr.
ZDW Zdzisławem Jabłonowskim.

Burmistrz Bogdan Pawłowski wraz z gospodarzem - sołtysem Gdakowa Piotrem Wieliczko rozpoczynają oficjalną
część ceremonii dożynkowej. Sołtys trochę dalej od mikrofonu, wiadomo - debiutant. Co innego burmistrz.....

Wiceburmistrz Wojciech Dołęgowski - urodzony gospodarz i rolnik z zamiłowania na torze przeszkód. Wygrałby,
gdyby nie ten krawat...
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Pamiętać tę datę...

Złoci Jubilaci

W dniu 17 września odbyły się uroczystości związane z 68 rocznicą agresji sowieckiej na Polskę. W intencji ofiar września 1939, ofiar Katynia i ofiar pomordowanych na wschodzie Polaków została odprawiona msza św.
w Konkatedrze. Złożono również kwiaty pod Pomnikiem
Pamięci oraz na cmentarzu komunalnym pod Pomnikiem
Ofiar UPA, NKWD i Bohaterów Września.

Wizyta przyjaciół
W dniach 25 - 26 września przebywała w Prabutach delegac ja z zaprzyjaźnionej gminy Mamonowo
z Obwodu Kaliningradzkiego. W skład delegacji wchodzili: burmistrz Mamonowa Oleg Szłyk, przewodniczący rady
Chaważ Chaszijew, skarbnik gminy Larysa Kolesnikowa
oraz dyrektor biblioteki publicznej Neli Kusniecowa.
Nasi goście zapoznali się z inwestycjami zrealizowanymi w ostatnich latach w Prabutach, w szczególności
obejrzeli oczyszczalnię ścieków, halę sportową oraz zespół szkół w Rodowie.

27 września w sali MGOK odbyła się uroczystość
udekorowania par małżeńskich, które w ostatnim okresie
obchodziły „złote gody”. Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadanymi przez Prezydenta RP udekorowani zostali:
Luba i Jan Fedus, Stanisława i Jan Harytczak, Barbara i Bogusław Konieczni, Wacława i Stefan Kę ska,
Stanisława i Czesław Sumbar, Genowefa i Zdzisław
Kubich, He lena i Czesław Woch, Wiktoria i Leon
Hnatyszyn, Anna i Cze sław Prus inowscy, Janina
i Franciszek Liszewscy, Barbara i Kazimierz Drozdowscy. Gratulujemy !

Medale i pamiątkowe dokumenty wręczyli przedstawiciele
władz lokalnych Prabut.

Kulminacyjnym punktem wizyty było podpisanie porozumienia pomiędzy burmistrzami zaprzyjaźnionych gmin.
Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie doskonalenia zarządzania na poziomie lokalnym, pomiędzy organizacjami pozarządowymi i prywatnym biznesem, ekonomicznej, w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Na zakończenie - wspólna lampka szampana.
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z kart historii...
Wizyta byłego więźnia

Obóz w szpitalu (1939-1940)
Informacje o obozie przejściowym, zlokalizowanym
w latach wojny na terenie naszego szpitala są jak dotąd
szczątkowe, chociaż o fakcie istnienia takiego obozu powszechnie wiadomo. Nasz historyk, Piotr Pilewski ma trochę materiałów na ten temat, z których wynika, że obóz
istniał krótko, na przełomie lat 1939/1940 a jego głównym
zadaniem było wysyłanie osadzonych w nim Polaków na
roboty do Niemiec.
Niespodziewany telefon z Tczewa dał mi nadzieję
na uzupełnienie skąpych danych, bowiem zadzwoniła bratanica pana Jana Nadzikowskiego z zapytaniem, czy mógłbym jej stryja oprowadzić po terenie szpitala, gdzie przebywał w początku 1940 roku. Chętnie się zgodziłem i po
kilku godzinach pilotowałem auto z moimi gośćmi trasą do
„sanatorium”. Na miejscu bliżej zapoznałem się z panem
Janem i spacerując po terenie szpitala wysłuchałem jego
historii.

Pan Jan Nadzikowski, syn pelplińskiego kościelnego w maju 1939 roku miał 19 lat. Jako uczeń Colegium
Marianum w Pelplinie wystąpił podczas uroczystej akademii, poświęconej rocznicy uchwa lenia Konstytucji 3
Maja. Odczyt przed kolegialnym audytorium, wobec ówczesnych napiętych stosunków z Niemcami zawierał wątki
patriotyczne a przy tym krytyczne w odniesieniu do wysuwanych przez III Rzeszę żądań („korytarz” z Niemiec
do Prus Wschodnich oraz przyłączenie Wolnego Miasta
Gdańska do Niemiec). Wśród uczniów kolegium znajdował się syn miejscowego hotelarza, Niemca o nazwisku
Lutz. Najwidoczniej dobrze zapamiętał wystąpienie kolegi i w domu rodzinnym zdał z niego ścisłą relację, skoro
pod koniec stycznia 1940 roku we wczesnych godzinach
rannych do domu Nadzikowskich przybyło Gestapo, pilotowane przez hotelarza Lutza w mundurze SA - mana.
Janka i jego starszego o dwa lata brata (zmarł w sierpniu
b.r.) uznano za wrogów III Rzeszy i przewieziono do obozu przejściowego w Prabutach, pozwalając na zabranie
z domu jedynie podręcznego bagażu. W zestawie najpotrzebniejszych rzeczy pana Jana znalazł się między innymi

akordeon, który potem był często „wypożyczany” przez
załogę obozu do urozmaicania zakrapianych imprez.
Pan Jan wspomina, że po przyjeździe do obozu obu
braci ulokowano w którymś z odleglejszych pawilonów.
Spacerując po terenie szpitala doszliśmy do wniosku, że
mógł to być pawilon VI. Według jego relacji, szpital (wówczas o profilu psychiatrycznym) był w większości opróżniony z pacjentów. Tych, którzy zostali, ulokowano w jednym pawilonie, blisko bramy. Mógł to być dzisiejszy pawilon I. W obozie pan Jan i jego brat spędzili tylko 7 tygodni,
jako, że był to obóz przejściowy, a ponadto źródła mówią,
że istniał tylko do wiosny 1940 r. Z życia obozowego
w pamięci Jana Nadzikowskiego pozostały częste przypadki bicia więźniów podczas przesłuchań. Wszyscy więźniowie musieli pracować, III Rzesza nie utrzymywała „darmozjadów”. Wraz z bratem zajmowali się ubojem i transportem drobiu, hodowanego w przyszpitalnym gospodarstwie. Pan Jan pamięta, że drób wozili furmanką na prabucki dworzec.
Po siedmiu tygodniach obozowego życia obu braci
wysłano transportem do Niemiec. Wrogowie Rzeszy mieli
ciężką pracą odkupić swoje winy. Pan Jan trafił do Zagłębia Saary, gdzie pracował w niemieckim gospodarstwie.
Po desancie alintów w Normandii pan Nadzikowski zbiegł
na teren Francji, gdzie z grupą innych uciekinierów ukrywał się w chłopskich obejściach. Po kilku tygodniach ryzykownej wędrówki, do szopy, gdzie się ukrywali, wpadli
amerykańscy żołnierze. Jan Nadzikowski zgłosił się do
polskiego wojska. Został wysłany do Szkocji na przeszkolenie. Tam poznał młodą Szkotkę, jak się okazało, późniejszą żonę. Po zakończeniu działan wojennych pozostał
na Wyspach Brytyjskich, jak wielu polskich żołnierzy, odwlekających powrót do kraju w obawie przed szykanami
komunistycznych służb bezpieczeństwa, zdominowanych
przez sowieckie NKWD. Z czasem wyemigrował do
Kanady, gdzie mieszka do dziś. Żona pana Jana zmarła
przed kilku laty. Jak się okazało, brat P. Jana trafił również
do polskiego wojska i zdążył jeszcze w szeregach armi
Andersa odpłacić Niemcom za lata niewolniczej pracy.

„Nawet w marzeniach nie myślałem, że k iedyś odwiedzę to miejsce, od którego zaczęła się moja życiowa
wędrówka”
Marek Szulc
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baju - baj ...

Bajka o smoku podróżnym
i małym chłopcu
Pan i Agnieszk a Korol mieszk a nad jeziorem
Dzierzgońsk im. Urok liwe otoczenie domu i niezwykła
wyobraźnia Pani Agnieszk i zaowocowały wydaniem
przed dwoma laty pięk nego zbioru bajek o „smokach
podróżnych”. Za zgodą autork i publikujemy jedną z
bajek z nadzieją, że dzieci polubią smok i podróżne,
bez których świat dziecięcej fan tazji byłby o wiele
uboższy. Poczytajcie...
W dzisiejszych czasach, w krainie smoków, żyje
sobie pewien chłopiec Kamil, który kiedyś lubił gry komputerowe do tego stopnia, że nie miał już czasu na grę w
piłkę, ani na inne zabawy na dworze.
Kiedy nadchodziła zima, nie lepił bałwana, nie
zjeżdżał na sankach ani na nartach, nie rzucał śnieżkami,
tylko nieustannie wlepiał się w ekran komputera.
Dowiedział się o tym pewien podróżny smok o imieniu Makary. A jak to bywa ze smokami, potrafią się one
wszędzie wkręcić. Otóż Makary był tak sprytny, że wkręcił się do komputera Kamila i pewnego dnia pokazał mu
się na ekranie.
- Jaki piękny smok! - zawołał chłopiec.
- Jak się masz Kamilu! - wesoło przywitał go Makary.
Kamil osłupiał.
„Jak smok z gry komputerowej może do mnie mówić
i zwracać się do mnie po imieniu?” - pomyślał chłopiec.
- Nie bój się mnie i nie myśl, że jestem smokiem z gry
komputerowej. Jestem prawdziwym smokiem.
- To co robisz w moim komputerze? - zapytał zdziwiony
Kamil.
- Chciałem cię poznać, ale ty przechodzisz obok mnie
i nawet mnie nie zauważasz.
- Czyżbyś mnie już widział? zaciekawił się Kamil.
- Oczywiście wiele razy. Wołałem do ciebie, machałem
łapą ale ty nie zwracałeś na mnie uwagi, mimo, że jestem
dość duży. Zrozumiałem, że tylko na ekranie możesz mnie
dostrzec.
- Wyjdź z komputera, to pogramy w jakąś grę.
- Komputerową? Wszedłem we wszystkie twoje gry, ale
żadna mi się nie podobała. Zresztą ledwo uszedłem
z życiem.
Kamil roześmiał się.
- Lepiej się nie śmiej. Jakiś wariat w stroju supermena
próbował mnie poranić mieczem laserowym, ale zdmuchnąłem mu go swoim ogniem z paszczy. Bardzo był zdziwiony. Dla odmiany kobieta - tygrys próbowała drapnąć
mnie pazurami, ale mam twarde łuski, więc tylko zdarła
sobie lakier z paznokci. Zły duch rozproszył się, kiedy na
niego dmuchnąłem, zaś pocisk, który na mnie wystrzelono, zjadłem, nie powiem, nawet całkiem mi smakował.
- Strasznie nabałaganiłeś w moich grach - złapał się za
głowę chłopiec.

- Zanim twoje gry wrócą do poprzedniego stanu, może
pójdziemy pojeździć na rolkach?
- Umiesz jeździć smoku?
- Pewnie.
- To możemy spróbować, kiedyś nieźle mi szło - rzekł chłopiec.
Makary wygramolił się z komputera i wyleciał przez okno
na dwór.
- Czekam na ciebie na dole - zawołał.
Kiedy Kamil w pełnym rynsztunku znalazł się na
podwórku, smok wrócił już do swoich rozmiarów i śmigał
na czterech rolkach po całym chodniku, podskakując i kręcąc piruety.
- Brawo nie widziałem jeszcze smoka, który by tak świetnie jeździł na rolkach! - zawołał Kamil.
- Bardzo pięknie - rzekła sąsiadka - ale przenieście się
w inne miejsce, bo nikt nie może tędy przejść!
- Już się robi! - zawołał smok. - Kamilu, usiądź mi na
ogonie.
Pofrunęli do góry i z wysokości szybko dostrzegli
duży, pusty plac. Tam polecieli. Jeździli po nim do wieczora.
- Uff! Ale się zmęczyłem - westchnął Kamil. - Zupełnie
straciłem formę, już dawno nie jeździłem na rolkach.
Kiedy wrócili z powrotem, chłopiec zapytał:
- Umiesz smoku grać w piłkę?
- Pewnie! Umiem w kopaną, ręczną, siatkową i kosza.
Co wolisz?
- Ty smoku to jesteś fajny kumpel! - zawołał Kamil.
Od tej pory często wychodzili razem na dwór, no chyba,
że padał deszcz.
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trochę kultury ...

Nowy semestr Uniwersytetu

Otwarcie wystawy prac XVII Pleneru Rzeźbiarsko Malarskiego w Rodowie zbiegło się z inauguracją nowego cyklu spotkań prabuckiego Uniwersytetu III Wieku.
25 września „kościółek polski” zapełnił się słuchaczami
zajęć, których grono systematycznie się powiększa.

Przy okazji otwarcia wystawy obecni zapoznali się również z historią organizacji Izby Pamiątek, którą przedstawił jeden z ówczesnych inicjatorów prabuckiego „mini muzeum” p. Tadeusz Kucharski.

Państwo Krystyna i Jan Jakubiakowie oglądają ekspozycję Izby Pamiątek.
(MS)

Bawiłyśmy się...
W dniu 8 września odbył się w Kościerzynie VII
Festyn dla pielęgniarek i położnych oraz ich rodzin, zorganizowany przez Izbę Pielęgniarską w Gdańsku.
Z Prabut wyjechało ponad 40 pielęgniarek z rodzinami - razem było nas około 90 osób. Jechałyśmy dwoma
autokarami. Koszt przejazdu jedego z nich pokryła Izba
Pielęgniarska, drugi w kwocie około 700 zł zasponsorowali dyrektor naszego szpitala i burmistrz Prabut. Bawiłyśmy sie wybornie, festyn był bardzo dobrze zorganizowany. Uczestniczyło w nim ponad 2500 osób. Jest to jedyna
taka impreza w kraju zorganizowana dla pielęgniarek przez
Izbę Pielęgniarską Było wiele atrakcji, konkursów. Jednym z nich był konkurs piosenki satyrycznej o temtyce
medycznej. Prabucka ekipa wzięła w nim udział, wykonując piosenkę, do której tekst napisał na naszą prośbę p.
Marek Szulc. Piosenka, co było do przewidzenia, zajęła I
miejsce. W akompaniamencie żywiołowo manifestowanej radości odebrałyśmy główną nagrodę - kuchenkę mikrofalową. Została ona przekazana na jeden z oddziałów
szpitala.

Niektóre z nas debiutowały na tak dużej scenie...(wyglądają jak „Alibabki” w szczycie rozkwitu - nieprawdaż? - przyp. zgryźliwej redakcji)

Mikrofalówek ci u nas dostatek, ale i tą przyjmujemy jako
wyraz uznania dla naszej odwagi, umiejętności i bezkrytycznego podejścia do trudnej sztuki wokalnej oraz desperackiego poczucia humoru w tak trudnych dla służby zdrowia czasach. Markowi dziękujemy za zwycięski tekst!
Halina Grabowska
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rekreacja...

Powiatowe strzelanie
Zawsze aktywny Zarząd Ligi Obrony Kraju w Prabutach zorganizował w dniu 17 września, w 68 rocznicę
napaści Związku Sowieckiego na Polskę zawody strzeleckie na miejscowej strzelnicy. W zawodach uczestniczyło 46 osób. W pojedynku strzeleckim (8 trzyosobowych
drużyn) całe podium zajęły prabuckie drużyny. Zwyciężyła ekipa w składzie: Jan Pietkiewicz, Michał Reszka i Karol
Cendrowski. W t.zw. strzelaniu dokładnym zwyciężył utytułowany zawodnik Robert Hanas, osiagając imponujący
rezultat 96 pkt, za co otrzymał od sędziów honorową statuetkę. W dwuboju strzeleckim najlepszy okazał się Tomasz Okorski. Wszyscy zawodnicy, którzy uplasowali się
na trzech pierwszych miejscach otrzymali puchary, medale i dyplomy.

Odprawa przed pojedynkiem strzeleckim
Witający uczestników burmistrz Prabut podkreślił
ogromne zaangażowanie miejscowych działaczy LOK-u
z prezesem Józefem Okorskim na czele w prace na rzecz
poprawy stanu technicznego strzelnicy miejskiej.

Biegi w centrum Prabut
1 października w ramach akcji „Polska biega”,
wokół prabuckiego Rynku biegały dzieci ze wszystkich
szkół z terenu miasta i gminy Prabuty. Impreza przebiegała pod patronatem „Gazety Wyborczej”

Ambitne zawodniczki na trasie

trochu dla śmichu...?
Koleżanko siostro, trzymaj się...
A co tam...dawno nie było satyry, to chociaż przeczytajcie sobie Państwo tek st, k tóry wygrał konkurs piosenk i satyrycznej podczas VII festynu pielęgniarsk iego w Kościerzynie (piszemy o tym na str. 9). Kto chce,
niech śpiewa na melodię piosenki„Bogdan, Bogdan,
trzymaj się” - też zresztą jak najbardziej aktualnej...
Osiemnaście mija lat
odkąd zmienił nam się świat,
Europa w domu i zagrodzie,
niby lepiej miało być,
a naprawdę, co tu kryć,
rzeczywistość krzyczy do nas co dzień
Gdy wypłatę bierzesz, to
myślisz: „jaja to, czy co?
Jak tu wytrwać nadal w tym zawodzie?”
Choć komornik przyjdzie wnet,
niech nam żyje eNeFZet !
Koleżanko siostro trzymaj się ! (to nie takie proste)
Było jakieś „dwieście trzy”
zwykła mrzonka, czysty mit,
nie dałyśmy sobie dmuchać w kaszę,
Choć Religa marszczył brew,
burzył się Jarosław – szef
a pan Dorn chciał puścić nas w kamasze
Na ulicach tu i tam
zrobiłyśmy biały kram,
by upomnieć wreszcie się o nasze.
lecz wygląda na to, że
oni wszystko mają w de....
Koleżanko siostro trzymaj się ! (to nie takie proste)
Uśmiechamy się przez łzy,
co przyniosą nowe dni?
Może przyjdzie wybrać emigrację....
Cały etos trafia szlag
i do pracy chęci brak,
ale gdzieś tu przecież czeka pacjent...
Temu trzeba zmienić dren,
tam ktoś woła: „siostro – tlen!”
i nie ważne wtedy, kto ma rację,
I choć biednie Ci i źle,
nie załamuj się, o nie!
Koleżanko siostro, trzymaj się!!!
Marek Szulc
Powyższy tek st, napisany pod przymusem i groźbą utraty życia, a przynajmniej niek tórych cennych części
ciała dedyk uję wszystkim siostrom, które mimo trudnej sytua cji materialnej zarówno szpitala jak i ich
domowych gospodarstw dbają o nasze zdrowie z niezmiennym oddaniem i pieczołowitością. Myślę, że każdy z nas powie: „trzymajcie się siostrzyczki!”
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rozmaitości ze sportu...

To był mecz godny jubileuszu...
29 sierpnia na stadionie miejskim w Prabutach odbył
się międzypaństwowy mecz piłkarski Polska - Finlandia
drużyn młodzieżowych w ramach rozgrywek o „Puchar
Syrenki”. Było to wielkie wydarzenie sportowe, które
uświetniło obchody 60-lecia Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń”.

W przerwie meczu Wicemarszałek Województwa
Pomorskiego Leszek Czarnobaj, prezes P omorskiego
Związku Piłki Nożnej Henryk Klocek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Bogdan Pawłowski wręczyli odznaczenia i okolicznościowe upominki dla prezesa MKS Pogoń Grzegorza Ka sprzaka oraz działaczy pracujących
w klubie.

Piłkarze w dynamicznej akcji. Ku radości kibiców reprezentacja Polski wygrała 2:1.
Jubieluszowe odznaczenia otrzymali:
Brązową Odznakę PZPN
- Klub MKS „Pogoń”
- Grzegorz Kasprzak
- Jan Czarnecki
Złotą Odznakę Pomorskiego ZPN
- Zbigniew Wiśniewski
- Piotr Tatara
Srebrną Odznakę Pomorskiego ZPN
- Marek Kowalski
- Przemysław Dłużeń
- Ryszard Dłużeń
- Henryk Fedoruk
Ponadto klub otrzymał paterę pamiątkową Marszałka
Województwa Pomorskiego i paterę Pomorskiego Związku
Piłki Nożnej.
Impreza, starannie przygotowana przez działaczy
klubu z prezesem Grzegorzem Kasprzakiem na czele urozmaicona była koncertem bluesowej grupy „Missisipi Blues” z Trójmiasta (był to upominek MGOK dla jubilata...).
Podkreślić należy sympatyczne zachowanie prabuckich
kibiców, którzy gorąco dopingowali młodych reprezentantów i brawami obdarzali odznaczanych działaczy.

Nagradzający i nagrodzeni.

Obie drużyny przed meczem, za chwilę hymny państwowe. Spotkanie prowadzili sędziowie z Olsztyna: Zdzisław
Bakulak, Krzysztof Szczypiński i Piotr Szczypiński

Pamiątkowe zdjęcie z reprezentacją. Wśród tych młodych
zawodników są z pewnością przyszłe futbolowe sławy.
Pamiętam, gdy na tym boisku biegali Łukasz Madej, Rafał
Grzelak i...Tomasz Kuszczak, dzisiejsi giganci krajowych
i europejskich boisk. 100 lat dla klubu!
(M. Szulc)
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ogłoszenia...
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie
Miasta i Gminy w Prabutach na stanowisko Inspektora
d/s remontów, inwestycji i zamówień publicznych w zespole d/s zamówień publicznych, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych i promocji
I. Wymagania niezbędne do pracy na stanowisku:
1) wykształcenie średnie, techniczne branży ogólnobudowlanej, drogowej, sanitarnej lub elektrycznej,
2) umiejętności – obsługa komputera i programu office,
znajomość zagadnień inwestycyjnych i prawa budowlanego,
3) cechy osobowe – umiejętność pracy w zespole, chęć
zdobywania wiedzy, odpowiedzialność, sumienność.
II. Wymagania pożądane na stanowisku:
1) wykształcenie wyższe techniczne branży ogólnobudowlanej, drogowej, sanitarnej lub elektrycznej,
2) umiejętności - znajomość prawa zamówień publicznych,
3) łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) analiza dokumentacji technicznej,
2) uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę w przypadkach koniecznych,
3) przygotowywanie dla wykonawcy kompletnej dokumentacji wraz z dziennikiem budowy (w przypadkach koniecznych),
4) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
5) uzgadnianie ewentualnych zmian projektowych i zakresu robót dodatkowych,
6) reprezentowanie inwestora przed zainteresowanymi organami w sprawach prowadzonych inwestycji,
7) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych
i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
8) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i wykonanych prac zleconych,
9) prowadzenie przez okres realizacji inwestycji, strony
rozliczeniowo-finansowej,
10) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu ( w wymaganych przypadkach),
11) skompletowanie całości dokumentacji po wykonawczej,
12) egzekwowanie od wykonawcy usunięcia usterek w
okresie ustalonej gwarancji i rękojmi,
13) udzielanie informacji radnym i mieszkańcom w zakresie prowadzonych prac i perspektyw dalszej realizacji,
14) wytwarzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie swoich obowiązków,

15) realizacja zamówień publicznych,
16) opracowywanie dokumentacji przetargowej na zamówienia publiczne,
17) organizowanie przetargów w Urzędzie,
18) opiniowanie wniosków finansowych pod względem
prawidłowości wyboru trybu udzielania zamówień publicznych,
19) dokonywanie wyboru trybu udzielania zamówień publicznych,
20) prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej dla
pracowników Urzędu,
21) współpraca oraz świadczenie pomocy doradczej dla
jednostek podległych w zakresie realizacji ustawy o zamówieniach publicznych,
22) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych.
23) inne zadania zlecone przez Burmistrza, Z-cę Burmistrza, Sekretarza MiG.
IV. Wykaz wymaganych dokumentów:
1) list motywacyjny,
2) Syciorys /CV/,
3) kwestionariusz osobowy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
6) kserokopie świadectw pracy,
7) referencje,
8) oświadczenie o niekaralnośći,
9) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku.
V. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach ul. Kwidzyńska
2 w biurze obsługi ludności /parter, pokój nr 2 / lub pocztą
na adres: Urząd Miasta i Gminy w Prabutach ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty z dopiskiem „Nabór na stanowisko d/s remontów, inwestycji i zamówień publicznych”.
Dokumenty muszą zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie konkursowej
dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych
osobowych /Dz.U.z 2002r nr 101 z póź. zmianami/ oraz
ustawą z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 142 poz. 1593 z póź. zmianami/.
Termin składania dokumentów upływa 11 października 2007 roku o godzinie 15.30. Dokumenty złożone po
wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywa ne.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W
pierwszym etapie zostanie przeprowadzona formalna i merytoryczna ocena ofert, w drugim rozmowa kwalifikacyjna. Informacja o wynikach naboru po każdym z jego etapów, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.
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ogłoszenia...
„Caro” komunikuje
P.U.P.H. „Caro” sp. z o.o. apeluje o segregowanie
nieczystości stałych na następujące frakcje:
plastik
szkło
makulatura
biomasa /odpady z ogródka/
gruz /nieczystości po remontach/
Z posesji prywatnych, posiadają cych umowę
z P.U.P.H. „Caro”, nieczystości segregowane /plastik, szkło,
makulatura/ odbierane są w każdy drugi czwartek miesiąca od godz. 700 . Przed tą godziną worki z nieczystościami segregowanymi należy wystawić przed posesję. Worki do nieczystości segregowanych są udostępniane w biurze przedsiębiorstwa i kierowców do wywozu nieczystości stałych. Usługa wywozu nieczystości segregowanych
jest wykonywana nieodpłatnie.
Nieczystości z ogródków oraz gruzu i złomu nie wolno gromadzić w pojemnikach na nieczystości komunalne.
Nieczystości typu gruz, złom i biomasa odbierzemy na
oddzielne zlecenie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub w biurze przedsiębiorstwa „Caro”.
Nadmiar nieczystości komunalnych można gromadzić w workach z napisem P.U.P.H. „Caro”, które są do
zakupienia w biurze przedsiębiorstwa i u kierowców do
wywozu nieczystości stałych w cenie 7,00zł/szt. (w cenę
wliczony jest wywóz nieczystości zgromadzonych w worku). Worki te mają służyć do gromadzenia nieczystości
komunalnych jedynie w sporadycznych sytuacjach (np.
przyjęcia, uroczystości rodzinne itp).
Mieszkańcy mieszkający w budynkach wielorodzinnych nieczystości segregowane /plastik, szkło, makulatura/ winni gromadzić w pojemnikach zbiorowych rozstawionych na terenie miasta.
Natomiast należność za wywóz pozostałych nieczystości jest następująca:
1.wielkogabarytowe (meble itp.) – koszt transportu + koszt
utylizacji
2.sprzęt elektroniczny i elektryczny – koszt transportu
3.ziemia z wykopów i czysty gruz – koszt transportu
Nieczystości wielkogabarytowe: sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz meble odbierzemy po wcześniejszym uzgodnieniu (jeden lub dwa dni wcześniej).

Zamrożona taryfa c.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach informuje,
że:
Na podstawie Art 45 ust 1 Ustawy z dnia
10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U.
2006 r. Nr 89 poz. 625). oraz § 4 ust 1 i 2 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozli-

czeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło Dz. U. 2006 r. Nr 193
poz. 1423.
Okres obowiązywania aktualnej taryfy dla ciepła zostaje
PRZEDŁUŻONY DO DNIA 31.08.2008r
Dotychczasowe ceny energii cieplnej nie ulegają zmianie.
Prezes Zarządu
Mariusz Kubich

Ogłoszenie
P onownie przypominam mieszkańcom miasta
i gminy Prabuty o konieczności wymiany dowodów książeczkowych na dowody nowego typu. Jednocześnie informuję, że przedłużono termin ważności starych dowodów osobistych do dnia 31 marca 2008 roku. Informacja
ta, która przed kilkoma dniami pojawiła się w publicznych
mediach, jest błędnie interpretowana jako wydłużenie obowiązującego terminu składania wniosków o wymianę dowodu osobistego. Pragnę zdecydowanie podkreślić w oparciu o oświadczenie wiceministra MSWiA z dnia 28 sierpnia 2007 roku, że do dnia 31 marca 2007 roku przedłuża
się jedynie ważność starych (zielonych) dowodów. Nie
ulega natomiast zmianie termin przewidziany do złożenia
wniosku o wymianę dowodu osobistego i należy tego dokonać najpóźniej do końca bieżącego roku.
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Bogdan Pawłowski

Szanowni Państwo !
Serdecznie zapraszamy na uroczystość oddania do
użytku skweru im. Jana Pawła II w Prabutach, która odbędzie się dnia 19 października (piątek) 2007 r.
W programie uroczystości:
godz. 18.00 - Uroczysta Msza Św. w Konkatedrze p.w.
Św. Wojciecha,
godz. 19.00 - Uroczystość otwarcia skweru oraz koncert
upamiętniający Jana Pawła II.
Ks. Infułat Jan Oleksy
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Bogdan Pawłowski

Komputer nie jest taki straszny...
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w ramach nowego cyklu zajęć Uniwersytetu III Wieku rozpoczyna
zajęcia podstawowej obsługi komputera dla osób starszych. Bezpłatne szkolenie obejmie najprostsze zagadnienia, takie jak:
- włączanie, wyłączanie, logowanie, uruchamianie programów,
- pisanie przy pomocy edytora tekstu,
- zakładanie i obsługa konta poczty elektronicznej,
- obsługa wyszukiwarek internetowych.
Chętne osoby prosimy o kontakt z ośrodkiem (instruktor
p. Bartosz Kuter). Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w grupach 12 osobowych.
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Rozmaitości
ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
STACJA PRABUTY – ODJAZDY
BIELSKO BIAŁA 9.37 Ex(3)
CZĘSTOCHOWA 20.36TLK(B)
GDYNIA Gł.\ TCZEW 3.26, 8.30TLK(E), 9.18TLK (2),
9.43, 15.22TLK, 20.54, 21.10Ex (B)
IŁAWA Gł. 1.11, 5.40TLK (1), 6.26, 7.02, 9.05, 9.37Ex(3),
12.44TLK, 13.51, 15.04(D), 16.01, 17.41, 19.10, 19.41TLK
(4), 20.36TLK(B)
KIELCE 1.11
KATOWICE 9.37Ex(3), 20.36TLK(B)
KOŁOBRZEG\ KOSZALIN 3.26, 15.22TLK
KRAKÓW 1.11, 20.36TLK(B)
MALBORK 3.26, 5.44, 6.45, 8.30TLK(E), 9.18TLK (2),
9.43, 12.54, 14.59(D), 15.22TLK, 16.26, 19.26, 20.54,
21.10Ex (B)
OLSZTYN 7.02, 13.51
WARSZAWA 1.11, 5.40TLK (1), 9.37Ex(3), 12.44TLK,
19.41TLK (4), 20.36TLK(B)
ZAKOPANE 20.36TLK(B)
Legenda:
Ex – Ekspres
TLK – Tanie Linie Kolejowe - obowiązuje dopłata.
(B) – kursuje od poniedziałku do piątku i w niedziele
(D) – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
(E) – kursuje od poniedziałku do soboty
(1) – kursuje od poniedziałku do piątku
(2)– kursuje tylko w poniedziałki i soboty
(3) – kursuje tylko w soboty
(4) – kursuje tylko w piątki i niedziele
- podkreślenie oznacza pociąg pospieszny
Rozkład jazdy pociągów ważny do 8 XII 2007 r.

Informuję...
Dworzec kolejowy, okienko informacji, podchodzi podróżny i pyta:
- Proszę pani, o której odchodzi pociąg do Warszawy?
- Nie wiem - odpowiada pani w okienku
- Jak to, pani siedzi w informacji i powinna mnie poinformować!
- No to właśnie pana informuję, że nie wiem....

Rozkład jazdy PKS Kwidzyn
z przystanku Prabuty Dw. Kolejowy
Iława przez Susz 8.05F 14.35* 14.35F
Kisielice przez Pólko 6.40F 13.10F 15.50F
Kisielice przez Pławty, Klimy 15.20F
Kwidzyn D.A. 6.00U 6.57S 7.05 7.05S 8.05A 8.35S
9.05U 10.05F 11.05U 12.05H 14.00S 14.30A
15.00F 15.40 16.40U 17.40U 18.40Un 19.40U
20.30AH 23.00
Kwidzyn Jabil, IP 4.55Sz 12.55Fz 20.55Sz
Kwidzyn Plati Lotnicza 5.00 13.00 21.00
Prabuty sanatorium 4.27 5.27U 6.48CH 6.48S 7.52A
8.47U 9.47F 10.47U 12.27 13.47A
14.17S 14.48F 14.48C 15.47U 15.50Fz 16.47U
18.47U 19.47 22.48
Susz Rynek przez Jawty Wlk. 7.00F
Legenda:
A - nie kursuje w niedziele i święta
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
S - kursuje w dni nauki szkolnej, pierwszeństwo przejazdu
dla młodzieży szkolnej
U - Nie kursuje 25.XII, 1.I i w I Dzień Wielkanocy
n - nie kursuje 24, 31 grudnia i w sobotę przed Wielkanocą
* - kursuje w niedziele i święta
(według strony internetowej PKS Kwidzyn, ostatnia
aktualizacja - lipiec 2007)

Jedziemy autobusem...
***
Babcia w autobusie do młodego chłopaka:
- Proszę, niech pan siądzie. Przecież pan jest chory - taki
blady, chudy i w ogóle ledwo trzyma się pan na nogach.
- Nie, nie, niech pani siedzi. Mnie nic nie jest. Ja po prostu
jestem studentem i uczę się po nocach żeby mieć średnią
4,0.
- To jak pan nie chce usiąść to chociaż płaszczyk panu
potrzymam.
- To nie płaszczyk. To mój kolega, co ma średnią 5,0
***
- Panie kierowco, jaki to autobus?
- Czerwony, nie widzi pani?
- No tak, ale dokąd
- Do połowy, wyżej są szyby...
***
- Panie kierowco, ten autobus na Tłuszcz?
- Nie, na ropę...
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