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Dwie dekady samorządu terytorialnego

Dwudziestolatki, to ja i Ty...

Na zaproszenie Starosty Kwidzyńskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty 21 maja w sali MGOK spotkali się samorządowcy Prabut wszystkich kadencji minionego dwudziestolecia, dostojni goście oraz pracownicy samorządowi. Relacja obok i na str.2.
Będzie bezpieczniej i ładniej

Trwają prace przy budowie ronda

1920 - 2005
Tu na razie jest klepisko...ale za chwilę to już będzie historia...

Str.3

Na uroczystą konferencję, poświęconą jubileuszowi 20-lecia funkcjonowania samorządu terytorialnego
w Polsce zaproszeni zostali radni
wszystkich kadencji, urzędnicy, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji współpracujących z prabuckim urzędem. Gośćmi
specjalnymi uroczystości byli: Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Czarnobaj.
W trakcie spotkania głos zabrali: Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty,
który przybliżył historię 20 lat samorządu w Polsce, Wicestarosta Kwidzyński Andrzej Fortuna oraz Wicemarszałek Leszek Czarnobaj, którzy
podzielili się wspomnieniami z pracy
w kwidzyńskim samorządzie, Marek
Staniszewski – pierwszy burmistrz
Prabut dwóch kadencji po 1990 r. oraz
Antoni Barganowski, który wygłosił
prelekcję na temat powiatu kwidzyńskiego po II Wojnie Światowej.
Burmistrz Prabut przekazał prezenty swoim poprzednikom na stanowisku burmistrza Prabut, Włodzimierzowi Dawidowskiemu oraz Markowi Staniszewskiemu. Burmistrz przekazał również otrzymany wcześniej
medal z okazji jubileuszu XV-lecia istnienia samorządu terytorialnego wdowie po zmarłym niedawno pracowniku prabuckiego urzędu Józefie Kudełce.
Na zakończenie uroczystości
Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz pogratulował udanej konferencji
podkreślając istotne znaczenie funkcjonowania samorządu w Polsce. Po
konferencji odbyła się Msza Św., podczas której której homilię wygłosił Ks.
Infułat Jan Oleksy.
(c.d str. 2)
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wieści z ratusza...

Dwudziestolatki...
(dokończenie ze str 1.)

Od lewej: Marek Staniszewski, burmistrz Prabut
dwóch kadencji w latach 1990-98 i Włodzimierz Dawidowski, burmistrz w latach 1998-2002.
Marek Staniszewski w swoim wystąpieniu przedstawił pionierskie początki lokalnej samorządności w Prabutach. (Drogi Marku, może było siermiężnie, przaśno, nieraz po omacku i ryzykownie, ale było wreszcie naprawdę samorządnie, czyż nie?)

Pani Ewa Kudełka, wdowa po zmarłym niedawno
zasłużonym dla naszego środowiska pracowniku prabuckiego urzeędu, Józefie Kudełce otrzymała z rąk burmistrza
Bogdana Pawłowskiego pamiątkowy medal.

Marszałek Sentau RP Bogdan Borusewicz w wypowiedzi dla Piotra Jabłońskiego, który dokumentował przebieg konferencji. Reportaż z imprezy na www.prabuty.pl
lub bezpośrednio na stronie http://www.youtube.com/
watch?v=7_CYg5ltX9k.
Oryginalną ciekawostką konferencji było wykonanie gipsowych odlewów dłoni samorządowców, którzy
sprawowali funkcje burmistrzów, wójtów i przewodniczących rad gminnych, miejskich i powiatowych w minionym dwudziestoleciu. Na zdjęciu swoją dłoń w formie,
przygotowanej przez panie z Zespołu Szkół w Rodowie
odciska P. Helena Możejko, przewodnicząca Rady Miejskiej Prabut w latach 1998 - 2003.
Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz w swoim
wystapieniu przypomniał doniosłą rolę Senatu RP w procesie tworzenia samorządu terytorialnego. Przypomniał
również ważną rolę Komitetów Obywatelskich, które
w skali całego kraju były kuźnią pierwszych samorządowców. Z prabuckiego KO wywodził się Marek Staniszewski i spora grupa prabuckich radnych pierwszej kadencji.

Wypełniona gośćmi konferencji sala MGOK. Za pięć
lat srebrne gody...
MS
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wieści z ratusza...
Trwają prace przy budowie ronda

Z kronikarskiej powinności rejestrujemy stan faktyczny, który zmienia się z dnia na dzień...ten koślawy znak
już niebawem zastąpiony zostanie nakazem ruchu okrężnego.

Zamek jak prawdziwy
Prabucianin, Włodzimierz Wiśniewski pasjonuje się
specyficznym rodzajem modelarstwa. W Izbie Pamiątek
im. Wernera Zebrowskiego w Bramie Kwidzyńskiej można
podziwiać makiety zabudowy przedwojennych Prabut oraz
zamku biskupiego. To iście benedyktyńska pasja, odtworzenie wizerunku Prabut z lat trzydziestych ubiegłego wieku
zajęło autorowi około 2 lat. Aktualne wyzwanie jest jeszcze bardziej pracochłonne ale i niezmiernie efektowne.
Powstaje oto duża makieta Zamku Biskupiego w skali 1:16,
która została już ustawiona na miejscu, gdzie zamek się
znajdował. Model ze styropianu wiernie odtwarza wizerunek budowli według zachowanch rycin i opisów. W dalszej części prac zostanie uzupełniony cegłami i dachówką.
Już teraz jest imponujący...

Inwestycja prowadzona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku przy współudziale samorządu Prabut (łączny koszt: 4.8 mln zł, z czego nasz udział to 1,5 mln
zł) ma być, jak wieść niesie, zrealizowana do końca czerwca. Zakład Usług Wielobranżowych p. Krzysztofa Strzelczyka pracuje pełną parą, nie licząc godzin...

Otoczenie już wygląda imponująco...

Ustawiliśmy się przy makiecie, by ci, którzy jeszcze nie odwiedzili terenu po byłym zamku mieli wyobrażenie o skali przedsięwzięcia. Po odpowiedniej kosmetyce makieta zamku niewątpliwie stanowić będzie, obok
wodociągów, Kościółka Polskiego, Konkatedry i wspomnianej Bramy Kwidzyńskiej atrakcyjny punkt trasy turystycznej, wiodącej śladami prabuckiej historii.
Ku przestrodze dla żartownisiów i wandali informuję, że makieta jest monitorowana i to z kilku stron...MS
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wieści z ratusza...

Zapłonęły znicze...

3 maja niebo płakało...

Na wieść o tragedii pod Smoleńskiem jeszcze tego
samego dnia burmistrz zorganizował spotkanie, podczas
którego uzgodniono przebieg uroczystości żałobnych.
W niedzielę, 11 kwietnia mieszkańcy miasta i gminy licznie uczestniczyli w Mszy Żałobnej a następnie spotkali się
przy Pomniku Pamięci by oddać hołd tragicznie zmarłej
Parze Prezydenckiej i wybitnym przedstawicielom naszego narodu, którzy stracili życie w katastrofie.
W następnych dniach w placówkach oświatowych
odbyły się apele, poświęcone tej tragicznej okoliczności.

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
to zazwyczaj pogodne święto wypoczętych po pierwszym
wiosennym dłuższym weekendzie ludzi. Na tegoroczne obchody święta 3 maja cieniem położyła się niedawna tragedia a do przygnębiającego wspomnienia dostroiła się
również pogoda. Uroczystości „pod parasolami” rozpoczęły się przy pomniku zmarłych i pomordowanych na Kresach Wschodnich a następnie kontynuowane były przy
Pomniku Pamięci. Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił ks. Infułat Jan Oleksy w prabuckiej Konkatedrze.
Przed mszą odbył się koncert grupy młodzieżowej, działającej w naszym ośrodku kultury pod okiem Marcina Kruszyńskiego. W ramach uroczystości środowisko Kresowiaków w Prabutach zwiedziło salę im. Wernera Zebrowskiego.
Dalsze uroczystości poświęcone 100-leciu ZHP, 67
rocznicy zbrodni OVN-UPA na ludności polskiej Kresów
Rzeczypospolitej oraz 70 rocznicy zbrodni Katyńskiej odbyły się o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 2. Prelekcje wygłosili harcerze prabuckiego szczepu ZHP, prezes Stowarzyszenia Kresowiaków Andrzej Mosiejczyk oraz
burmistrz Bogdan Pawłowski. Program artystyczny przygotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Prabutach
oraz Zespołu Szkół w Rodowie.
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wieści z ratusza...

Laury za kościółek

Jeszcze ta ulica...

11 ma ja br. w s ala ch Muze um Królews kie go
w Warszawie podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbyła się ceremonia wręczenia nagród laureatom konkursu pn. „Zabytek zadbany”.
Organizatorem konkursu było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Miło nam poinformować, że jednym z laureatów tego
konkursu zostało Miasto i Gmina Prabuty za przeprowadzenie w latach 2005 – 2008 prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele ewangelicko-augsburskim,
tzw. kościele polskim.

Inwestycje drogowe, obok modernizacji sieci wodno - kanalizacyjnej to dla samorządów „never ending story...”. O stanie ulicy Kuracyjnej po minionej zimie w alarmującym tonie pisała lokalna kwidzyńska prasa. Powiatowa droga, wiodąca do szpitala, choćby z racji uczęszczania przez samochody ratownicze wymaga pilnej interwencji, z czym zgadzają się władze starostwa jak i samorząd
Prabut, poszukujący sposobu rozwiązania problemu.
27 maja br. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie odbyła się kolejna runda rozmów dotycząca modernizacji ulicy Kuracyjnej w Prabutach. W rozmowach uczestniczyli: Starosta Kwidzyński Jerzy Godzik, burmistrzowie
Bogdan Pawłowski i Wojciech Dołęgowski, kierownik zespołu ds. inwestycji Marek Staniszewski oraz radni powiatowi Jędrzej Krasiński i Marek Szulc.

Dyplom laureata oraz statuetkę z rąk wiceministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego
Konserwatora Zabytków Piotra Żuchowskiego odebrał
burmistrz Bogdan Pawłowski.
Kościół polski obok latarni morskiej w Gdańsku to
jedyne nagrodzone obiekty z województwa pomorskiego
w tym ogólnopolskim konkursie, tak więc nagroda jest tym
bardziej cenna.
www.prabuty.pl

Unia Europejska
pomoże docieplić...
W przyszłym roku rozpocznie się realizacja projektu pod nazwą. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w gminie Prabuty” współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
W ramach inwestycji i zostanie wykonana termomodernizacja Zespołu Szkół w Rodowie, prabuckiego Gimnazjum, szkoły w Obrzynowie, instalacja grzewcza
w przedszkolach Bratek i Miś Uszatek. W wybranych
obiektach zostaną zamontowane panele solarne.
Do wydatków kwalifikowanych inwestycji zaliczono poniesiony już koszt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach oraz przedszkoli. Kwota dofinansowania projektu ze środków unijnych wyniesie ponad 2 mln zł. Inwestycja powinna zakończyć się w październiku 2011 roku.
www.prabuty.pl

Starosta poinformował, że podtrzymuje stanowisko
Zarządu Powiatu które zakłada, że w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 edycja 2011 modernizowana będzie droga powiatowa nr
3140G na odcinku Kwidzyn – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 524 (Brachlewo – Licze).
Starosta zaproponował, aby beneficjentem przyszłych funduszy w ramach tzw. „schetynówek” na modernizację ul. Kuracyjnej było Miasto i Gmina Prabuty,
natomiast Starostwo Powiatowe mogłoby uczestniczyć
w tym zadaniu jako partner. Tego typu rozwiązanie wymagałoby jednak wcześniejszego przejęcia ulicy Kuracyjnej przez gminę Prabuty.
W chwili obecnej nie ma możliwości pokrycia przez
Starostwo niezbędnego wkładu własnego w inwestycji.
Starosta nie wykluczył, że po korekcie budżetu powiatu
pojawią się środki finansowe, które mogłyby być przeznaczone na remont ulicy Kuracyjnej. Wysokość ewentualnego wsparcia finansowego jest uzależniona od wykonania budżetu za I półrocze b.r..
Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się
w sierpniu tego roku, gdy będą znane wyniki finansowe
powiatu.
wg www.prabuty.pl
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działo się...

Spotkania i pożegnania...

Takie bywa życie...21 kwietnia delgacja z Prabut
żegnała w Gdańsku zawsze przyjaznego nam Marszałka
Macieja Płażyńskiego oraz legendę Solidarności Annę
Walentynowicz, ofiary katastrofy pod Smoleńskiem.
Miesiąc później w tymże samym Gdańsku spotkaliśmy się z politykami wysokiego szczebla: posłem Sławomirem Nowakiem, byłym ministrem, szefem kancelarii
premiera, komisarzem Komisji Europejskiej ds. budżetu
Januszem Lewandowski oraz europosłem Janem Kozłowskim, byłym Marszałkiem Pomorskim. Politycy zapewniali
nas o życzliwym wspieraniu naszych starań inwestycyjnych z wykorzystaniem unijnych środków.
MS

Pamiętajmy o Katyniu...
Dnia 23 kwietnia w Zespole Szkół w Rodowie odbyła się uroczystość związana z uczczeniem 70 rocznicy
mordu na polskich oficerach w Katyniu.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy św., którą celebrował ks. Proboszcz Dariusz Polak. Po mszy św. młodzież z Zespołu Szkół w Rodowie przygotowała montaż
słowno-muzyczny związany z tematyką zbrodni katyńskiej.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się na teren szkolny, gdzie córka zamordowanego polskiego policjanta Feliksa Grabki, pani Feliksa Kocejko posadziła z Burmistrzem
Miasta i Gminy Prabuty dąb katyński – dąb pamięci.Uczczono również pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.
Goście obejrzeć mogli tematyczną wystawę, przygotowaną pod okiem rodowskich nauczycieli przez dzieci
i młodzież z tamtejszego zespołu szkół.
W uroczystościach oprócz młodzieży i grona pedagogicznego udział wzięli rodzice młodzieży szkolnej oraz
środowisko kresowe z Prabut. Dyrektor Bożena Niewulis szczególnie ciepło podziękowała za udział w uorczystości naszej mieszkance, pani Feliksie Kocejko oraz jej rodzinie a także wizytatorowi Kuratorium Oświaty Zenonowi Chrześcijańskiemu.

Pełna plenerowa widownia

a potem „na lwach”...

Sadzenie „Dębu Katyńskiego”
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widziane z zakrystii...

Być jak Ksiądz Jerzy...
Wydawnictwo Diecezjalne – Pelplin 1993, wydało
książeczkę liczącą 95 stron, zatytułowaną „Przy ołtarzu
Pana”. Traktuje ona o służbie ministranckiej. Autorem oryginału, wydanego w Lennestadt w 1988 roku, jest Elmar
Nubold. Na potrzeby polskich ministrantów, i nie tylko,
pozycję tę przygotował ks. Dr Eugeniusz Stencel, profesor
liturgiki w Wyższym Seminarium w Pelplinie, a biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga w uroczystość Świętej Rodzin,
dnia 27 grudnia 1992 roku napisał do niej przedmowę…
Ten „podręcznik” ministranta zawiera 32 rozdziały,
noszące swoje odrębne tytuły. Jestem przekonany, że ich
treść zainteresuje nie tylko ministrantów, ale także ich rodziców, ludzi starszych, wierzących katolików, którzy tak
do końca nie są jednak wtajemniczeni w to, co się dzieje w
kościele, a zwłaszcza podczas Eucharystii…
Kto to jest ministrant? Otóż łacińskie słowo „ministrare” znaczy tyle, co „służyć”; wskazuje szczególnie na
służbę we Mszy świętej. A zatem, ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych
nabożeństw liturgicznych. Usługuje często, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do Ofiary Mszy
świętej. Często też pomaga po zakończeniu Mszy świętej.
Jest tym, który NIESIE ZNAKI, niesie pewne określone
przedmioty, które dla liturgii są niezbędne, i mają szczególnie ważne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś
przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość. Trzeba też
jasno powiedzieć, że ministrant nie tylko „ niesie znaki”, ale
i sam powinien BYĆ ZNAKIEM, bowiem przez służenie
wskazuje on, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą
całej parafii i wszystkich wiernych.
Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie znaczy tak jak w kinie, albo przed
telewizorem, czy komputerem, tylko słuchać, czy oglądać!
„Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać
i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując! W każdej
parafii istnieje koło ministrantów, w naszej również. Liczy
ono około 40 ministrantów i lektorów. Każda wspólnota
ministrancka z reguły ma swojego przewodnika duchowego, swojego patrona. Należą do nich m. in.: św. Tarsycjusz
(męczennik rzymski, III wiek), św. Stanisław Kostka (XVI
wiek, Polska), św. Alojzy Gonzaga (XVI wiek, Włochy),
św. Jan Berchmans (XVII wiek, Belgia) i św. Dominik Savio (XIX wiek, Włochy). Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki: pracowitości, sumienności, gorliwości, żarliwej
modlitwie i codziennemu naśladowaniu Chrystusa. Ci patronowie uczą nie tylko ministrantów, że Jezus każdego zaprasza na drogę świętości!
Ministrant powinien być niezwykle punktualny, nie
powinien przychodzić nigdy na ostatnią minutę, a raczej
powinien przyjść przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa, aby mieć czas na założenie komży i kołnierza, i omówienie z księdzem np. czynności liturgicznych,
a także wykorzystać choćby 2 minuty na modlitwę, na ciche skupienie i zastanowienie przed rozpoczęciem liturgii.

Wspomniałem wcześniej o komży, ubiorze ministranta. Otóż w niektórych parafiach używana jest sutanna ministrancka. Jest to długa do kostek suknia koloru czerwonego, zielonego, czarnego lub fioletowego. Natomiast krótszą
szatę liturgiczną, wkładaną na siebie, nazywamy właśnie
komżą. Jest ona zawsze koloru białego. W niektórych parafiach ministranci noszą albę z kapturkiem oraz cingulum,
które może być różnego koloru. Cingulum jest to zwykle
biały sznur (pasek), służący do przepasania alby. Należy
zwrócić uwagę, aby sutanna i alba nie były ani za krótkie,
ani za długie. Po skończonym nabożeństwie ministrant starannie zawiesza na wieszaku sutannę, komżę i albę.
Koło Ministranckie w naszej parafii, jak dotąd nie ma
swojego patrona. Myślę, że nads zedł już czas, aby
o tym pomyśleć. Wydaje mi się, że teraz, na nasze czasy i
polską rzeczywistość, bardzo dobrym patronem ministrantów, mógłby być młody chłopiec o imieniu Alek, pochodzący ze wsi Okopy, leżącej na Białostocczyźnie, położonej 5.
km od Suchowoli. Jego mama Marianna daje o nim takie
świadectwo: „ można było u niego zauważyć cierpliwość,
wytrwałość, pracowitość” i to, że „był dobrym chłopcem,
zawsze modlił się z nami. (…) Pan Jezus był dla niego ważny. Nawet przebierał się, by wyglądać jak ksiądz. Pamiętam, że jak został ministrantem, to miał komżę, ale krótką. A
on koniecznie chciał mieć długą! Tymi sprawami po prostu
żył.” Pani Marianna pamięta też, „że już jako małe dziecko
stawiał na stole ołtarzyki, układał obrazki i krzyż, robił kapliczki, stroił je, przynosił kwiatki. Od pierwszej klasy podstawówki aż do ostatniej liceum codziennie rano chodził
przez las 4 km do kościoła w Suchowoli. Nieważne jaka była pora roku, jesienna słota czy siarczysty mróz, wstawał o 5:00 rano, aby o 7:00 wziąć udział
w mszy św. Nawet jak był przeziębiony. I nikt go do tego nie zmuszał. Ta
gorliwość Alka już wtedy zadziwiała
wszystkich. Nie tylko rodzinę, która
zastanawiała się, po kim chłopak odziedziczył tak wielką pobożność i wytrwałość, lecz także kolegów.” – Wiedzieliśmy, że w kościele spędzał dużo czasu,
zaglądał tam często przed klasówkami, widywałam go, jak
klęczał zatopiony w modlitwie- opowiada Krystyna Gabrel,
koleżanka z klasy.
28 maja 1972 roku Alek, już jako Jurek – Jerzy Popiełuszko otrzymał z rąk Prymasa Tysiąclecia, Stefana kardynała Wyszyńskiego, święcenia kapłańskie. Jego piękne,
oddane Bogu i ludziom życie doprowadziło go do Chwały
Ołtarzy. 19 października 1984 roku poniósł śmierć męczeńską
na Ołtarzu Ojczyzny! 6 czerwca 2010 roku został ogłoszony błogosławionym przez legata papieskiego kardynała Angelo Amato na Placu Piłsudskiego w Warszawie.
W codziennej modlitwie prośmy o wstawiennictwo
nowego polskiego patrona, aby błogosławił w życiu i posłudze ministranta przy ołtarzu, a także nam wszystkim w
życiu osobistym, rodzinnym i parafialnym!
Antoni T. Klejnowski
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działo się...

Szczęk oręża i rżenie koni...
Tegoroczna prabucka majówka upłynęła pod hasłem rycerskich zmagań. W sobotę, 1 maja odbył się Turniej Rycerski o „Pierścień Biskupa Pomezańskiego”. Całodniowa impreza, w której uczestniczyli rycerze z Olsztyna, Działdowa, Nidzicy, Będzina i Szczecina, zorganizowana została przez Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
oraz Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej. Głównym
animatorem spotkania rycerskiej braci był wiceburmistrz
Wojciech Dołęgowski, prywatnie założyciel Bractwa
Łuczniczego w Prabutach, któremu należą się zasłużone
podziękowania.
Bitwa o słomiany mostek...to była prawdziwa młócka, niejedna zbroja wymagała zapewne interwencji płatnerza. Kto spadł z mostka albo się przewrócił, tego drużyna dostawała ujemny punkt i trzeba było potem się wykupić u kamratów.

Pan wiceburmistrz w łuczniczym stroju zbierał podpisy uczestników imprezy. Zamiast urzędniczego „parkera” posługiwał się gęsim piórem i inkaustem.
Historyczna projekcja rozpoczęła się o godz.10 przemarszem rycerzy przez centrum miasta, po czym przez
cały dzień na placu przy Konkatedrze oraz na terenie byłego zamku biskupiego odbywały się rozmaite konkurencje z udziałem samych rycerzy jak również mieszkańców
Prabut.
Duże zainteresowanie wzbudził rozegrany na zamku turniej łuczniczy, indywidualny turniej bojowy na miecze jednoręczne, rzut toporem do saracena, melee i bieg
dam. Szczególnie widowiskowa inscenizacja bitwy z udziałem wszystkich „opancerzonych” rycerzy zgromadziła rzeszę widzów. Szczęk żelastwa niósł się po centrum miasta,
docierając na balkony okolicznych mieszkańców, budząc
refleksję, że żyjemy w bezpieczniejszych czasach...
Na zakończenie turnieju odbył się pokaz tańca
z ogniem i znużeni a także poobijani (?) rycerze udali się
na ucztę rycerską w Kaplicy Najświętszej Marii Panny
zwanej Kościółkiem Polskim bądź Izbą Pamiątek, gdzie
zbrojni męże raczyli się dziczyzną i pieczonym zwierzem
wszelkim, popijając stuletnim winem... (chyba przesadziliśmy, podobnie jak z tym rżeniem koni...był współczesny
„catering” i trochę zupełnie swojskiego dwutygodniowego „specjala”).
W trakcie turnieju w godzinach wieczornych odbywał się blok imprez przygotowanych przez prabucki
MGOK.

Miecze też były w robocie, publika odskakiwała od
ogrodzenia, gdy knechci się zapędzili bliżej... A miecze były
ciężkie, próbowaliśmy nimi pomachać...

Wśród widzów przy odrobinie wyobraźni dało się
zauważyć historyczne postacie. Ja tu widzę samego Imć
Zagłobę i Małego Rycerza. Gdy się dobrze przyjrzeć, to
może i Króla Pana (albo raczej Pana Króla). O nadobnych dwórkach nie wspomnę...
MS
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z życia stowarzyszeń...

Kresowiacy zapraszają
Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków działające
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego w czerwcu ubiegłego roku zorganizowało konferencję naukową, poświęconą ludobójstwu, dokonanemu
na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów.
Społeczny i medialny sukces imprezy zachęcił kresowiaków do kontynuacji spotkań. Kolejna konferencja pod hasłem „Polska - Ukraina, poprzez prawdę do pojednania”
odbędzie się w dniach 16-17 czerwca. Przedstawiamy poniżej program imprezy i serdecznie zapraszamy zainteresowanych.
16 czerwca
1.Msza Święta w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego przez
OUN - UPA w czasie II wojny światowej. Przed mszą: Pieśni kresowe i patriotyczne w wykonaniu chóru „Moderato”
z Olsztyna pod dyr. Włodzimierza Jarmułowicza – godz.
18.00. Konkatedra pw. Św. Wojciecha.
2.Złożenie kwiatów pod pomnikiem pomordowanych na
Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej – godz. 19.30.
Cmentarz komunalny, wejście od ulicy Parkowej.
17 czerwca
Część I godz. 10.00 sala MGOK
1.Powitanie uczestników konferencji – Burmistrz Miasta i
Gminy Prabuty Pan Bogdan Pawłowski.
2.Otwarcie Konferencji i wystawy – Prezes Stowarzyszenia Andrzej Mosiejczyk.
3.„Muzyką i wierszem o tragedii i wołyńskiej” – przedstawienie w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół w Rodowie.
4.Wystąpienie Pani Ewy Siemaszko – Straty ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce i w Małopolsce Wschodniej w wyniku zbrodni ludobójstwa i terroru OUN – UPA.
5.Wystąpienie dr Leona Popka z IPN w Lublinie – Wołyńska Księga Sprawiedliwych. Ukraińcy ratujący Polaków
przed OUN – UPA.
Przerwa 20 minut. W tym czasie możliwość zakupienia
publikacji książkowych, kawa, herbata.
Część II godz. 12.00
1.Wystąpienie ks. Tadeusza Isakowicza – Zalewskiego –
Gloryfikacja UPA i SS Galizien na Ukrainie.
2.Wystąpienie zaproszonych gości.
3.Zakończenie konferencji.

Rzecz Osób Ubogich przy współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Prabuty oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Prabutach podpisało umowę z Bankiem Żywności w Elblągu, dzięki czemu zapewnia najuboższym mieszkańcom naszej gminy produkty żywnościowe. Pomocą objętych jest 800 osób, z czego każda
w ciągu roku otrzyma około 55 kg żywności.
Pierwsza partia transportu z żywnością dotarła do
Prabut dnia 14 kwietnia 2010 r., natomiast druga 18 maja
2010 r. Łącznie zostało wydanych 15 ton żywności. Do
końca roku Stowarzyszenie planuje jeszcze kilka takich
transportów z różnymi produktami żywnościowymi.
Natomiast od dnia 31 maja 2010 r. do 14 czerwca
2010 r. Stowarzyszenie wraz z lokalnymi instytucjami organizuje zbiórki na rzecz powodzian, podczas których
mieszkańcy gminy i miasta Prabuty mogą pomóc potrzebującym w formie rzeczowej oraz finansowej. Najbardziej
pożądanymi, oprócz środków finansowych są dary rzeczowe nowe w postaci: pościeli, kocy, śpiworów, bielizny,
odzieży, kaloszy i butów gumowych oraz środków czystości. Podajemy punkty zbiórek:
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w godzinach 7:30 - 20:00
- Urząd Miasta i Gminy Prabuty - Biuro Obsługi Ludności w godzinach 8:00 – 15:30
- Szkoły na terenie miasta i gminy Prabuty.
Wszystkie zgromadzone dary i środki finansowe
zostaną przekazane ofiarom powodzi. Apelujemy o pomoc! Ofiary powodzi nie są w stanie samodzielnie udźwignąć rozmiarów tej tragedii, dlatego okażmy poszkodowanym naszą solidarność i serce.

Z pomocą dla najuboższych
i poszkodowanych
Prabuckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Ubogich
jest młodą organizacją pozarządową, która swoimi działaniami przyczynia się do zmniejszenia skutków ubóstwa
w naszej gminie. Jest to organizacja charytatywna, tj. niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, której jednym z zadań
statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy najbardziej
potrzebującym. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia pracują społecznie.
W ostatnim czasie Prabuckie Stowarzyszenie na

Zaproszenie na wykład
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Prabuty Riesenburg” z okazji Dni Prabut zorganizowało interesujący wykład doktoranta P. Seweryna Szczepańskiego
o tematyce historycznej. Temat wykładu: „Osadnictwo
pruskie w Prabutach w XIII - XIV wieku” . Wykład odbędzie się w sali MGOK w sobotę, 12 czerwca o godz 14.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.
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szlachetne zdrowie...

Hipoterapia - co to takiego? (2)
W ostatnim numerze Gazety Prabuckiej przybliżyłam Państwu ideę terapii w siodle. Dla tych z państwa, którzy byliby skłonni podreperować zdrowie własne lub kogoś z rodziny za pomocą hipoterapii przekazuję w uzupełnieniu garść informacji o wskazaniach
i przeciwwskazaniach do tego typu kuracji, pamiętajmy bowiem, że podstawową zasadą każdej terapii, sformułowaną już przez Hipokratesa jest - „przede wszystkim nie szkodzić”...
WSKAZANIA
Hipoterapia może przynosić korzyści we wszystkich
obszarach funkcjonowania człowieka: fizycznym, motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym oraz społecznym.
Każda osoba niepełnosprawna, cierpiąca na jakąkolwiek
chorobę czy zaburzenie może wynieść specyficzne dla siebie korzyści z zajęć hipoterapeutycznych.
Hipoterapii poddawane są najczęściej osoby z następującymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju.
Dzieci
Zespoły neurologiczne
1. Mózgowe porażenie dziecięce, konieczna samodzielna
kontrola głowy i czynna pozycja siedząca pacjenta.
2. Stany po urazach czaszkowo-mózgowych.
3. Minimalne uszkodzenia mózgu.
4. Choroby mięśni (przy sile mięśni ocenianej w skali Lovetta na min. 3 punkty), konieczna indywidualizacja intensywności i czasu zajęć.
5. Dzieci niedowidzące i niewidome.
6. Choroby i zaburzenia psychiczne.
Zespoły ortopedyczne
1. Wady postawy.
2. Skoliozy do 20° wg Coba z wyjątkiem progresujących
skolioz idiopatycznych.
3. Stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn.
Inne
1. Zespoły genetyczne, np. Zespół Down'a (z obowiązkowym zdjęciem rtg - bocznym i czynnościowym - odcinka
szyjnego kręgosłupa).
2. Przepukliny oponowo-rdzeniowe, w zależności od wysokości uszkodzenia, obrazu klinicznego, współwystępowania wodogłowia.
3. Zespoły psychologiczne: zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne.
4. Opóźnienie psychoruchowe o nieustalonej etiologii.
Dorośli
1. Stwardnienie rozsiane.
2. Stany po udarze.
3. Stany po urazach czaszkowo - mózgowych.
4. Inne choroby narządu ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym.
5. Choroby i zaburzenia psychiczne.
6. Uzależnienia.
7. Patologie społeczne.

PRZECIWWSKAZANIA
Przeciwwskazania bezwzględne:
- Uczulenie na sierść, pot lub zapach konia.
- Nie wygojone rany.
- Nietolerancja tej formy terapii przez pacjenta, np. niepohamowany lęk.
- Odklejanie siatkówki, wzmożone ciśnienie śródgałkowe.
- Brak kontroli głowy w rozwoju motorycznym i czynnej
pozycji siedzącej.
- Wodogłowie bez wszczepionej zastawki.
- Niestabilność kręgów szyjnych występująca np. w zespole Down?a.
- Zwichnięcia i podwichnięcia stawów biodrowych.
- Skoliozy powyżej 20° wg Coba oraz progresujące skoliozy idiopatyczne.
- Choroby mięśni przy sile mięśni ocenianej poniżej 3 punktów w skali Lowetta.
- Pogorszenie stanu w zespołach neurologicznych, stanach
po urazach czaszkowo-mózgowych, ADHD, chorobach
mięśni.
- Ostre stany chorób i zaburzeń psychicznych.
- Podwyższona temperatura.
- Ostre choroby infekcyjne.
Przeciwwskazania względne:
- Padaczka.
- Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.
- Zaburzenia mineralizacji kości.
- Utrwalone deformacje i zniekształcenia, przykurcze, ograniczenia zakresu ruchu układu kostno-stawowego.
- Dyskopatia.
- Hemofilia oraz inne skazy krwotoczne.
- Schorzenia okulistyczne ? wymagana konsultacja.
- Przepuklina oponowo-rdzeniowa zlokalizowana w odc.
lędźwiowym.
Decyzję zarówno o wskazaniach jak i przeciwwskazaniach do hipoterapii bezwzględnie podejmuje lekarz kierujący. To on decyduje o wprowadzeniu hipoterapii, a także kontroluje i ewentualnie wprowadza korektę realizowanej przez hipoterapeutę metody.
Wskazania i przeciwwskazania oraz formy hipoterapii opracowane na podstawie „Kanonów polskiej hipoterapii”.
Marta Chrząszcz
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rozmaitości...
Pamiętacie Państwo Michała, który zajmująco pisał
na naszych łamach o The Beatles? Mamy następny
talent...Piątoklasistka Agata Kowalska z SP2 napisała oryginalną pracę na szkolny konkurs literacki.
Muszę przyznać, że to bardzo obiecujący debiut.

Lekcja, którą długo będę pamiętała....
Lekcja, którą długo będę pamiętała, wydarzyła się
niecały miesiąc temu. Otóż w środę mamy zawsze historię. Teraz omawiamy temat „Wolna elekcja” dotyczący
królów elektów. Akurat dzisiaj była mowa o Stanisławie
Auguście Poniatowskim i jak to wtedy dzięki niemu Warszawa przeżywała rozkwit w dziedzinie kultury i sztuki.
Nagle pan Andrzej wspomniał o pewnej plotce, że do naszej szkoły chodził potomek króla Poniatowskiego! Rozbroiło mnie to do granic możliwości, bo jak to możliwe?!
Nasz pan powiedział też, że uczęszczał tu w latach osiemdziesiątych. To był szczyt wszystkiego! W latach osiemdziesiątych?!!! Przecież on może jeszcze żyć. Postanowiłam go znaleźć, więc dopytałam się historyka, jak się
nazywał i zaczęłam śledztwo.
Odkryłam, że nazywał się ponoć Eliasz Cisowski.
Pewnie zastanawiacie się, jaki ja miałam cel. Że co? Że
go odszukam i co potem? Więc powiem tak: przeprowadzę z nim wywiad do gazetki szkolnej. Wszyscy wywiad
będą chcieli zobaczyć, więc kupią egzemplarz gazetki,
zarobimy. Za taki kawał dobrej roboty wychowawczyni
podwyższy mi ocenę ze sprawowania. Miodzio! Ale jak
go znaleźć? Na Ziemi jest sześć milionów osób. Nie wiedziałam, co robić. Mógł być gdziekolwiek. A może wracając ze szkoły go minęłam lub to ten pan, którego widziałam przez okno klasy? Ja zawsze mam pomysł. Tym razem postanowiłam przejrzeć książkę telefoniczną, może
znajdę numer jego telefonu. Ale na nic się to nie zdało.
Myślałam o tym, jak go odszukać i myślałam, myślałam,
myślałam... Rozmawiałam o tym z moją koleżanką, gdy
nagle:
-Dziewczyny, zejść mi stąd, bo nie mam jak przenieść
swojego sprzętu- uniósł się basem.
-P-psze pana, ale my tu teraz omawiamy bardzo ważne
sprawy- odpowiedziałam.
-To omawiajcie je sobie gdzie indziej, ja tu mam robotę!
Och, jaki ten facet od dezynsekcji wredny. Jego nigdy bym
nie podejrzewała o pokrewieństwo z Poniatowskim. Na
następnej lekcji, otwierając plecak zauważyłam jakąś karteczkę. W jaki sposób ktoś zdołał mi ją włożyć?! Tego nie
wiem. Na karteczce było napisane tak: „Szukasz Eliasza
Cisowskiego? Zejdź po lekcjach na dół do piwnicy pod
szkolną stołówką”.
I poszłam. Byłam bardzo ciekawa, kim jest ta tajemnicza postać. Nogi mi się trzęsły jak galaretka. W piwnicy nie było nikogo. Już miałam zawrócić, gdy usłyszałam czyjeś kroki. Byłam taka podekscytowana, jednak
pojawił się tylko pan od dezynsekcji szkolnych pomieszczeń.

-Witam- powiedział mężczyzna- Eliasz Cisowski jestem,
do usług- na twarzy pojawił mu się drwiący uśmieszek.
Mi opadła szczena.
-Cz..cz...czy ttto jakiś żżżart?- wyjąkałam- przecież Poniatowski tto król, a pan... no... tego...
-...Tak- dokończył za mnie- śmierdzę jak zdechły kot, ale
moim prapradziadkiem jest Stanisław August Poniatowski. Pozory mylą. Hmmm.
Totalnie mnie zatkało, ale nauczyłam się jednego.
Wszystko jest możliwe. Na przykład facet od dezynsekcji
potomkiem króla Polski! Dziwne, ale realne.
Agata Kowalska

Jeszcze śmiecą...
Mimo rozlicznych akcji i apeli o zbieranie odpadów
w pojemniki, segregowanie ich a szczególnie o nie wyrzucanie odpadów wielkogabarytowych w ustronne miejsca
ciągle jeszcze nasze lasy i pola bywają zaśmiecane.

Takie widoki spotkać można w najbliższym otoczeniu Prabut

Edukacja ekologiczna w szkołach i dobry przykład dorosłych wywołują pozytywną reakcję wśród najmłodszych.
W słoneczną majową sobotę grupa dzieciaków pomogła
posprzątać tereny lasu w okolicy Julianowa. Zebrano całą
przyczepę śmieci, opon i części samochodowych. MS
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działo się...
Parę godzin bez komputera…

Ekologia w SP2

ANTY- BIT FEST po raz trzeci

Ubranko z odpadów...?

Idea przeglądu muzycznego pod taką nazwą zrodziła
się pod koniec ubiegłego roku. Zamysłem organizatorów,
prabuckiego MGOK, było odciągnięcie młodzieży od monitora i klawiatury, przypomnienie tradycyjnych niegdyś form
spędzania wolnego czasu i prezentacja dorobku muzycznego lokalnych zespołów. Przegląd, zaplanowany pierwotnie
w plenerze, z uwagi na złą aurę w świąteczny poniedziałek
odbył się w sali MGOK. Trzecia edycja festiwalu zgromadziła największą publiczność z dotychczasowych - mimo
deszczu frekwencja prabucian pozytywnie zaskoczyła organizatorów i idea wspólnego muzykowania zamiast komputerowych pogaduch i serfowania po sieci okazała się jeszcze bardziej słuszna.
W imprezie wzięło udział pięć grup muzycznych:
ECSAPE, ZESPÓŁ TYMC ZASOWY No. 213, OSB
i AERO z Prabut oraz gościnnie kwidzyńska formacja SITELIGHT. Goście koncertu mogli wysłuchać urozmaiconego repertuaru w stylu rock, metal, progressive pop i rock.
Warto zaznaczyć, że doświadczone już zespoły AERO
i SITELIGHT koncertują w klubach stolicy i północnego
obszaru kraju, promując nasz powiatowy światek muzyczny. Ciekawostką przeglądu był debiut artystyczny młodej,
obiecującej grupy ZESPÓŁ TYMCZASOWY No. 213, która od kilku miesięcy szlifuje swój warsztat muzyczny w
pracowni MGOK. Kolejna edycja ANTY- BIT FEST planowana jest na przełomie lipca i sierpnia a ambicją organizatorów jest wzbogacenie formuły przeglądu o udział w nim
zespołów z innych sąsiednich ośrodków.
MS

Dnia 23 kwietnia w SP2 odbyła się X edycja Powiatowych Prezentacji Ekologicznych pod hasłem „Pokaz mody z materiałów wtórnych”. W konkursie uczestniczyło 5 drużyn:
- SP Obrzynowo pod opieką p. Elżbiety Waszczuk
- SP Trumiejki z p. Anną Kurowską
- SP Rodowo z p. Wandą Zając
- SP Rakowiec z p. Elżbietą Stępką
- SP2 Prabuty z p. Dorotą Koszewnikow
Tegoroczne prezentacje obejmowały II etapy: test
wiedzy ekologicznej i wspomniany pokaz mody. Rywalizacja była zacięta ale przebiegała w sympatycznej atmosferze. Wszyscy uczestnicy prezentacji przygotowali piękne i pomysłowe kreacje. Każdy pokaz był ciekawie komentowany.
Jury w składzie: pp. Anna Puścion, Małgorzata Jaworska i Elżbieta Pobereźna zdecydowało o przyznaniu
trzech pierwszych miejsc: dla Rodowa, Rakowca i Prabut, dwa drugie miejsca przypadły dla Obrzynowa i Trumiejek.
Gratulujemy dzieciom i ich opiekunkom, serdecznie
dziękujemy młodym nauczycielkom pp. Karolinie Jasiewicz i Izie Juryjczyk za pomoc w organizacji imprezy.
organizatorzy: Anna Bożek i Janina Lange

OSB - obiekt westchnień fanek...

Taniec ekologiczny, Pani Dyrektor...?
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Policja czuwa...

Bratek kwitnie na wiosnę...

Informujemy Państwa, że Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie
realizuje program prewencyjny ,,JA TU
ZAGLĄDAM”. Ma on na celu zapobieganie kradzieżom z lokali gastronomicznych i innych obiektów użyteczności publicznej. Ideą programu jest poprawa jakości życia i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i właścicieli obiektów handlowych,
gastronomicznych, punktów usługowych i in.
Do państwa dyspozycji w Biurze Obsługi Ludności w Urzędzie Miasta i Gminy pozostawiamy kupon, na
którym Państwo możecie wpisać swoje uwagi dotyczące
bezpieczeństwa na terenie Prabut i powiatu Kwidzyńskiego. Kupon ten można przynieść do Komisariatu Policji,
oddać swojemu dzielnicowemu, funkcjonariuszowi Policji, którego spotkacie lub przesłać pocztą .
Liczymy na współpracę z Państwem, która w znaczny sposób może przyczynić się do ograniczenia przestępczości, zlikwidowania miejsc zagrożonych i do poprawy
bezpieczeństwa na terenie Prabut i powiatu Kwidzyńskiego.

Miesiące wiosene są w przedszkolu bardzo pracowite. To czas kiedy obchodzi się Dzień Rodziny, Dzień
Dziecka, a także rozpoczyna nabór do przedszkola, planując przyszłoroczną pracę. Tak więc 22 maja, w sobotę
odbył się w „Bratku” Dzień Otwarty dla wszystkich tych,
którzy nie wybrali jeszcze przedszkola dla swojego dziecka. Można było obejrzeć pomieszczenia przedszkolne, dzieci mogły się pobawić, a także poszaleć na dmuchanym
zamku i zjeżdzalni, które rozstawione byly w ogrodzie.
Dodatkową atrakcją była loteria fantowa,w której wygrywał każdy los.
28 maja w sali Domu Kultury przedszkolaki z Bratka urzaądziły koncert dedykowany swoim rodzicom. Prezentowały się wszystkie grupy wiekowe: maluszki były
lekko oszołomione i nie zawsze wiedziały gdzie jest publiczność, ale dzielnie śpiewaly i grały, licząc na nagrody
obiecane przez nauczycielkę p.Justynę. Czterolatki pięknie zatańczyły taniec kowbojski, zaprezentowaly też piosenkę, w kórej oprócz całej grupy wystąpiły dwie „prawdziwe gitarzyski rockowe”, co wzbudziło aplauz publiczności.Pięciolatki zaprezentowały się w tańcu „afrykańskohiphopowym”, jak to humorystycznie określiła nauczycielka, pani Natalia.
Dziarskie, rytmiczne ruchy dzieciaków pobudziły
wszystkich rodziców do oklasków. Grupy najstarsze wystąpiły w drugiej części koncertu, dając prawdziwy popis
umiejętności taneczno-wokalnych. Rodzice podziwiali „kałużowy taniec” z kolorowymi parasolami, oklaskiwali piosenki. Prawdziwy entuzjazm wzbudziła świetnie zaśpiewana i zatańczona cza-cza, a rockendroll wykonany przez
Natalkę porwal do tańca całą salę. Widać było że rodzicom podobały się występy, dziękując doceniali wkład pracy nauczycielek w przygotowanie dzieci.
Nie ma co ukrywać, że pracy bylo wiele, przygotowanie dzieci wymagało wielu pób i powtórzeń, ale było
warto. Mamy satysfakcję, że koncert się udał.
inf.wł.

Dni Prabut sportowo i rekreacyjnie
Hala Sportowa zaprasza Państwa na cykl imprez
związanych z tradycyjnym świętem miasta i gminy.

Piątek 11.06
Turniej piłki nożnej kat. szkół średnich i starsi (drużyny 7osobowe), godz. 16.00 – MKS „Pogoń” Prabuty
Turniej w unihokeja radnych i urzędników, godz. 17.00 –
miejska hala sportowa ul. Westerplatte 11 w Prabutach

Sobota 12.06
Otwarty turniej badmintona, godz. 10.00 – miejska hala
sportowa w Prabutach
Otwarty turniej tenisa stołowego, godz. 10.00 – miejska
hala sportowa w Prabutach
Otwarty turniej darta, godz. 10.00 – miejska hala sportowa w Prabutach
Otwarty turniej piłki siatkowej plażowej, godz. 10.00 – boisko przy ul. Legionów
Otwarty turniej koszykówki ulicznej „duo basket”, godz.
12.00 – boisko asfaltowe MKS „Pogoń” w Prabutach
Gry i zabawy dla dzieci, godz. 17.00 – za estradą przy ul.
Polnej

Niedziela 13.06
Zawody wędkarskie, godz. 7.00 – plaża miejska nad jez.
Sowica w Prabutach
Pojedynek strzelecki drużyn 3-osob., godz. 10.00 – strzelnica miejska ul. Wojska Polskiego w Prabutach
Turniej rodzinny, godz. 16.00 – za estradą przy ul. Polnej
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ze sportu ...

Zapraszamy na Dni Prabut

Pogoń w IV lidze ?!

Tegoroczne święto miasta i gminy z różnych względów zaplanowaliśmy na połowę czerwca. Przynajmniej
dzieciaki nie wyjadą jeszcze na wakcje i będą mogły wraz
z rodzicami czy dziadkami obejrzeć niedzielny program
piosenek dla dzieci i występ „familijnej” gwiady - Majki
Jeżowskiej. Dla miłośników kultowej muzyki „Oddział
Zamknięty”, czyli, miejmy nadzieję, solidna porcja rocka.
Zachęcamy Panstwa do wysłuchania koncertu muzyki
„Boney M.” w wykonaniu „na żywo” profesjonalnych
naśladowców. Kabaret „Jurki” to telewizyjna półka z rozlicznych kabaretonów. „Pectus” i Doda jeszcze nie tym
razem...
Świętowanie rozpoczniemy już w piątek „Jarmarkiem staroci”, który rozłoży się „na Lwach” od godz. 10.
A pozostałe imprezy odbędą się tradycyjnie na stadionie
przy ul. Polnej. A oto ramowy „rozkład jazdy”:
Sobota 12 czerwca
15.00 - Prabuckie Studio Piosenki, Zespoły MGOK, Elfy
18.00 - Kabaret „Jurki”
20.00 - Oddział Zamknięty
22.00 - Zabawa plenerowa przy zespole „Kwadro” z pokazem fajerwerków o północy
2.00 - Zakończenie imprezy
Niedziela 13 czerwca
14.00 - Klub Dobrej Piosenki M. Dzikowskiego - program
dla dzieci
15.00 - Wiola Kossak Band
17.00 - Majka Jeżowska
19.00 - The Sound Of Boney M.
21.00 - zespół Aero
22.00 - zakończenie imprezy
Prosimy o kulturalną, bezpieczną zabawę i życzymy miłych wrażeń.

Drużyna seniorów Pogoni Prabuty świetnie radzi
sobie w rundzie wiosennej rozgrywek pomorskiej klasy
okręgowej. W sumie po 22 kolejkach nasz zespół piastuje
pozycję lidera rozgrywek z 49 pkt. na koncie i na 4 kolejki
przed końcem jest prawie pewny upragnionego awansu
do wyższej klasy rozgrywkowej (IV ligi). W dotychczasowych spotkaniach Pogoń odniosła 15 zwycięstw, 4 remisy i doznała tylko 3 porażek. Być może, w momencie
wydania gazety, Pogoń już ma zapewnione miejsce premiowane awansem, ponieważ w dniu pisania artykułu tj.
31 maja, naszej drużynie do pełni szczęścia brakowało
zaledwie 3 pkt. Gdyby ta sztuka się udała, byłby to największy sukces w historii klubu. Drużyny juniorskie Pogoni także nieźle radzą sobie na wiosnę. Junior A zajmuje
obecnie 8 miejsce, Junior B jest na 11 pozycji, a najlepsza
z naszych zespołów młodzieżowych drużyna Juniora C2
plasuje się na 3 miejscu. Więcej informacji na temat klubu
i odpowiedź na tytułowe pytanie dotyczące awansu seniorów znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej
klubu www.pogonprabuty.pl
K. Dawidowski
Jako kibic, przywrócony z racji koleżeńskich
obowiązków na łono klubu pozwolę sobie zaprosić
Państwa na ostatni mecz sezonu w sobotę 12 czerwca.
Bądźcie koniecznie, ja odpuściłem dwa mecze i w tych
spotkaniach drużyna zdobyła zaledwie jeden punkcik. W ostatnią sobotę (29 maja) rzuciłem zatem wszystko i pojechałem na stadion. Wymęczony, bo wymęczony komplet punktów... ale wynik się liczy. Przy okazji
Wacek Tołstik przypomniał mi swój dźwięczny tenor
i pouczył, co to jest gra skrzydłami. Musimy jeszcze
poćwiczyć, bramkarz nie słyszy, jak delikatnie radzimy, by wykopywał zamiast podawać po ziemi...
MS
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strona Leona...
Moje miasto

Krzyżówka - Leonówka

Prabuty to moje miasto kochane
i, chociaż nie każdemu jest znane,
lecz to jest moja ojczyzna mała
i temu miastu niech będzie chwała
Tu ponad pół wieku spędziłem,
wielu wydarzeń świadkiem byłem,
pamiętam miasto wojną okaleczone,
budynki leżące w gruzach, spalone...
Dzisiaj tamten czas został zapomniany,
miasto z trudem zostało odbudowane,
stoją nowe domy pomalowane,
chodniki lśnią polbrukiem wykładane.
Wyrosła nowa szkoła podstawowa
a obok niej duża hala sportowa.
Jestem dumny z mojego miasta,
bo w nim mądra młodzież wyrasta.
mamy tu prastary kościół odnowiony,
który z ruin został wskrzeszony,
duża w tym zasługa księdza infułata,
niech nam nadal służy długie lata.
A herbowy olbrzym wszystkim znany
niechaj nadal strzeże miejskiej bramy...
Życzę swemu miastu dobrych gospodarzy
a mieszkańcom niech się dobrze darzy.
Leon Abramowicz

Dziękujemy Panu Leonowi Abramowiczowi i do roboty...
Poziomo: 1.Joanna z „Kasia i Tomek” albo akwen dla
maluchów, 7.Oprawiony w ramy „Szał” Podkowińskiego,
8.Pospolity minerał, jest nim ametyst, cytryn, 9.Wartość
dwóch szesnastek (muzyk wie), 1.Dawniej zdarzał się w
szkolnym zeszycie, 12.Kraj związkowy w środkowych
Niemczech, 13.Drapieżnik z rodziny psów, 14.Małpa wąskonosa z rodziny koczkodanów, 19.Larwa muchówek i
błonkówek, 20.Potoczna nazwa chrześcijańskiej demokracji, 21.Dowód niewinności podejrzanego, 22.Nazwa miejscowości i jeziora w naszej gminie, 23.Wzmianka prasowa, zapowiedź, 24.Łącznik stalowy, ankra, 25.Kończą
karnawał.
Pionowo: 2.Ręczna broń palna o krótkiej lufie, 3.Na czele zakładu pracy, 4.Polska ustawa zasadnicza, 5.Okienna
lub drzwiowa, 6.Koń chodzący nieprawidłowym kłusem,
11.Czerpanie zysków z nierządu uprawianego przez inną
osobę, 15.Barka obsługująca pogłębiarkę, błotniarka, 16.Judaszowa moneta, 17.Służą do wchodzenia np. na statek,
18.Okres godowy zajęcy.
Litery z ponumerowanych w prawym dolnym rogu
kratek utworzą hasło, które prosimy przesłać na karcie
pocztowej lub mailem do: MGOK ul. Łąkowa 22,
mgok@prabuty.pl
Nagrody w postaci bonów do księgarni wartości
25 zł wylosowali: Dorota Neumann, Żaneta Błażejewicz,
Wiesław Michałowski i Henryk Warchlewski. Prosimy
zgłosić się do redakcji w MGOK po odbiór nagród.

Rozkład jazdy PKS Kwidzyn
odjazdy z Prabut - (dworzec PKP i sanatorium)
Kisielice przez Pólko, Bałoszyce 16.15F
Kisielice przez Trumiejki, Grodziec 5.55S
Kwidzyn Dw.Autobusowy (przez Sanatorium)
6.00F (jedzie też na Lotniczą), 6.55S (jedyny nie jadący przez sanatorium), 7.00F, 7.05U, 8.10F, 9.05U, 10.05F, 11.05U, 14.00S, 14.30A,
15.00F, 15.40U, 16.40F, 17.40U, 18.40F,N, 19.40U, 23.00U
Kwidzyn Jabil, IP, Miłosna (odjazdy z Prabuty Sanatorium)
04:50C,E,U, 04:50F,N,Z, 04:50F,N, 12:50C,E,U, 12:50F,N,Z
12:50F,N, 20:50C,E,U 20:50F,N,Z, 20:50F,N,
Podajemy również kursy z Kwidzyna (DA) do Prabut:
04:30U, 05:40A, 08:00F, 08:50U, 09:50F, 10:50U, 11:50F, 12:30U,
13:50A, 14:20S, 15:50F, 16:50U, 17:50F,N, 18:50U, 19:50F,N,
20:30U, (wszystkie również do Sanatorium)

Legenda:
A - nie kursuje w niedziele i święta
U - nie kursuje 25.XII, 1.I i w pierwszy Dzień Wielkanocy.
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
S - kursuje w dni nauki szkolnej.
C - kursuje w niedziele i święta.
N - nie kursuje 24,31.XII
Z - nie zajeżdża na dworzec PKS Kwidzyn
E - kursuje w Wigilię i 31.XII
według aktualnej strony www.pkskwidzyn.pl

Szanowni czytelnicy, mimo szczerych chęci nie jesteśmy w stanie dogonić częstych zmian rozkładu PKP.
Radzimy szukać połączeń na str. http://rozklad-pkp.pl
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Wielka woda
Na szczęście, jak dotąd (odpukać) wysoka i długa
fala wiślana nie dotknęła w katastrofalny sposób nadwiślańskiego obszaru trzech gmin powiatu kwidzyńskiego:
Sadlinek, gminy Kwidzyn i Ryjewa. jak wynika z informacji starosty Jerzego Godzika, przedstawionej nam podczas
obrad ostatniej sesji Rady Powiatu, pojawiły się jedynie
lokalne podsączenia gruntu przy wałach, nie wynikające
z przecieków samych wałów a spowodowane wypieraniem wód gruntowych przez ogromne masy wód Wisły
(na zasadzie naczyń połączonych).

Opium dla mas
Gdy wracamy z pracy co dzień,
w domu czeka na nas złodziej,
o kim mowa, chyba każdy z was już wie…
pudło, skrzynka różnej maści
wolny czas ci zaprzepaści,
bo na ogół robi z nami to co chce.
Wszechobecna telemania,
HOTEL, NIANIA czy PLEBANIA
celebryci tańczą kolorowy film
chaty, auta z górnej półki,
(Brooke i Ridge już mają wnuki
nieistotne, że nikt nie wie, kto, gdzie, z kim...)
Oto wszędobylski Pudzian,
co żelazne ma podudzia,
śpiewa, tańczy albo walczy dzielny chwat.
Proszę Pani, proszę Pana
głosujemy na Pudziana!
Tylko cztery siedemdziesiąt pięć plus VAT!

Woda podchodziła do podstawy wałów, których łączna długość w powiecie wynosi około 41 km.

W studio wrzaski, w studio piski
szczyt emocji w domach wszystkich
kto odpadnie, po reklamie dowiesz się.
- Nie oglądam, ja chromolę,
odrzucili mi Grocholę!!!
Tylko sześć za pasodoble?! Ja cię pie...
Jakoś tak niedawno temu,
łeb mi pękał od problemów,
może żona mi wyjaśni, gdzie tu sens...?
Lecz, choć zwykle mi doradza,
teraz krzyczy: „Nie przeszkadzaj!
Czy nie widzisz, że oglądam ju ken dens?!!”

Nowe koryto Wisły...

Chrupią czipsy, flipsy, krówki,
„weź tam sobie coś z lodówki
i nie marudź, tylko mi obejrzeć daj”
Pilot jest wiodącą siłą,
„M jak miłość” się skończyło
„co tak widno jest na dworze, to już maj???”
Lecz od jutra Mistrzów Liga
i Kubica będzie śmigać,
kupię zgrzewkę i seriale pognam precz!
Każdy powie, sport to zdrowie,
wreszcie się odpręży człowiek,
bo przyjemny odpoczynek, ważna rzecz...
Marek Szulc

A tak wyglądał teren w sąsiedztwie przeprawy promowej
w Korzeniewie. Do symbolu „x” na obelisku upamiętniającym najwyższy odnotowany stan Wisły w historii było
sporo zapasu... Tym razem stan alrmowy został przekroczony o 174 cm.
M. Szulc, foto: Łukasz Kłos
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