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Cztery lata pracowitej kadencji za nami...

Wybory 2010 - kolejne rozdanie...
Grudzień 2006 r.

W tym roku w Prabutach...

Powiatowe Święto Plonów

1920 - 2005
Wręczanie nagród dla wyróżnionych rolników. Relacja z imprezy na str. 10-11

Wydaje się, że to było wczoraj,
gdy przed wejściem do siedziby naszej
Rady Miejskiej ustawiła się trzynastka
wybrańców z burmistrzem Bogdanem
Pawłowskim (na zdjęciu brak Antoniego Borejki i Piotra Janiewicza, obowiązki zaw odowe.. .). Piętnas toos obową Radę Miejską na kadencję 20062010 stanowili: Grażyna Badur, Grażyna Banach, Bogumiła Szczygieł,
Antoni Borejko, Sebastian Czaja,
Henryk Fedoruk, Wiesław Jakubowski, Piotr Janiewicz, Marek Król,
Pawe ł Lipińs k i, Miros ław Maj,
Krzys ztof Papis, Tomasz Szpeflik,
Wies ław Tomaszewski i Stanisław
Żebrowski.
Ten zespół radnych, pod przew odnic tw em Henryka Fedoruka,
z woli wyborców kształtował zadania
polityki gospodarczej i społecznej miasta i gminy Prabuty, nakreślone w oferowanych mieszkańcom w kampanii
wyborczej założeniach programowych,
realizowane następnie przez organ wykonawczy, który stanowi burmistrz
Miasta i Gminy z podległymi sobie służbami.
Ocena, czy zadania te były zgodne z wyobrażeniami mieszkańców, z ich
pragnieniami poprawy jakości i poziomu życia w naszej małej Ojczyźnie,
należeć będzie wkrótce do wyborców.
Na kolejnych stronach gazety przypomnimy najważniejsze dokonania mijającej kadencji, dotyczące wszystkich
ważniejszych aspektów życia naszej
lokalnej społeczności. Chociaż samorząd lokalny cechuje zazwyczaj wstrzemięźliwość wobec mniejszej i większej
polityki, przypomnimy również nasze
relacje z samorządem powiatu kwidzyńskiego i województwa pomorskiego. I życzymy Wyborcom mądrych
decyzji!
M.Szulc.
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Rondo stało się faktem

Jedną z kluczowych inwestycji w mieście i gminie
Prabuty a nawet, można pokusić się o stwierdzenie, że
w ostatnim czasie najbardziej spektakularną, zakończyło
w dniu 13 sierpnia uroczyste przecięcie wstęgi przez głównych autorów sukcesu. Na redakcyjnej kompilacji foto
widzimy od lewej: posła na Sejm RP Jerzego Kozdronia,
Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Leszka
Czarnobaja, Starostę Powiatu Kwidzyńskiego Jerzego Godzika, Burmistrza Prabut Bogdana Pawłowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Prabut Henryka Fedoruka, dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Włodzimierza Kubiaka i wykonawcę inwestycji, właściciela Zakładu Usług Wielobranżowych Krzysztofa Strzelczyka.
Inwestycja pod nazwą „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 521 i 522 w miejscowości Prabuty” realizowana była od listopada 2009 r. do lipca 2010 r. Koszt inwestycji wyniósł prawie 4 800.000zł, w tym udział Miasta
i Gminy Prabuty wyniósł 1 500 000 zł, reszta kwoty pochodziła z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
Główną ideą przedsięwzięcia była poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu, będącym w przeszłości miejscem
wielu kolizji. Przy okazji zmodernizowano następne skrzyżowanie w kierunku Kwidzyna (Warszawska - Grunwaldzka - Łąkowa). Ze środków gminnego budżetu uporządkowane zostało najbliższe otoczenie w tym rejonie,
powstały nowe parkingi a podrzędny niegdyś odcinek ul.
Łąkowej stał się istotną arterią przelotową, ułatwiającą
dostęp do Medicusa, POLO, MGOPS i MGOK.
Inną istotną korzyścią nowego rozwiązania jest
znaczne ograniczenie prędkości samochodów towarowych, które niegdyś, nie zważając na znaki, „grzały” przez
miasto, powodując drżenie naczyń i mebli w sąsiadujących z trasą domach.
To, co kilka lat temu mogło wydawać się mrzonką,
dziś jest już faktem a redakcyjne fotografie potłuczonych
samochodów niech sobie spoczywają w archiwach...

Jeszcze kilka słów o samej uroczystości oddania tej
kompleksowej inwestycji.

Ceremonię na rondzie poprzedziło spotkanie w sali MGOK,
gdzie w obecności zebranych mieszkańców Prabut burmistrz przedstawił przebieg realizacji inwestycji i podziękował wszystkim zaanagażowanym w nią osobom i instytucjom.

Ksiądz Infułat Jan Oleksy poświęcił nowe rondo w intencji jego użyteczności i bezpieczeństwa.
MS
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Okres przedwyborczy to zwykle czas podsumowania dokonań, zarówno zawartych w formułowanych przed
czterema laty programach wyborczych, jak i pojawiających
się w trakcie kadencji w wyniku potrzeb i możliwości pozyskania zewnętrznych środków. Samorządy rożnych szczebli mają obecnie swoje przysłowiowe pięć minut na wykorzystanie szans, które w przyszłości mogą się już nie pojawić. Cywilizacyjny postęp lub stagnacja, wszystko zależy
od umiejętności i skuteczności władz samorządowych i podległych im służb, formułujących wnioski do konkursów
o unijne pieniądze. Ten swoisty wyścig wymaga również
szczególnych umiejętności dysponowania własnym, często
skromnym budżetem, z którego wygospodarować trzeba
swoją część udziału w zasilanych ze środków unijnych
przedsięwzięciach.
Jak Prabuty wykorzystują wspomniane „pięć minut”?
Odpowiedź sugeruje powyższy tytuł ale ocena należy do
wyborców. Na kolejnych stronach przypominamy inwestycje, modernizacje, remonty i inne działania z mijających czterech lat kadencji burmistrza oraz radnych gminnego i powiatowego szczebla, które pomogą Państwu w dokonaniu
oceny.

Inwestycje w mieście i gminie
2007 rok
W pierwszym budżetowym roku kadencji wartość
inwestycji zamknęła się kwotą około 2,1 mln zł. Znaczną
cześć tej kwoty przeznaczono na wykup udziałów w budynku TBS (745.149zł), ostatnią transzę należności za budowę hali sportowej (592.525zł) oraz przebudowę Rynku
w centrum Prabut (539.165zł).

dokumentację projektową przebudowy drogi Laskowice Szramowo, projekt budowlany przy ul. Wyszyńskiego, dokumentację techniczną kanalizacji (ul. Kasztanowa i Miła),
sieci wodociągowej Prabuty - Stańkowo i odwodnienie ul.
Krótkiej oraz modernizację oświetlenia ulicznego.
2008 rok
W kolejnym roku na poprawę ogólnie pojętej infrastruktury w mieście i gminie oraz na zakupy sprzętu wydatkowano blisko 2,2 mln zł. Znaczną część tej kwoty pochłonęła termomodernizacja budynku SP2 (816.077zł) oraz przebudowa przyszkolnego placu (168.473zł). Zakupiono dalsze udziały w TBS (147.293zł).Nasz udział w zakupie samoc hodu do przewozu os ób niepełnos praw nyc h dla
MGOPS wyniósł 45.000zł. Przebudowa chodników przy
ul. Warszawskiej, Kraszewskiego, Kuracyjnej i Mickiewicza oraz parkingu przy ul. Sanatoryjnej kosztowała łącznie
ponad 100 tys. zł. Inwestycje związane z infrastrukturą komunalną to: kanalizacja sanitarna ul. Krótkiej i Miłej (ok. 54
tys.zł), kanalizacja deszczowa ul. Mickiewicza (ok. 71 tys.zł),
wodociąg - ul. Sanatoryjna (89,5 tys. zł), wymiana oświetlenia ulicznego w centrum miasta (27,5 tys.zł). Na placu
przy ul. Legionów wykonano t.zw. skate park (29,5 tys.zł).
Środki przeznaczone na drogę Obrzynowo - Jakubowo to
suma 120 tys.zł. Zlecono również szereg dokumentacji projektowych i studium wykonalności na m.in. rozbudowę stacji
uzdatniania wody, wodociąg ul. Czarneckiego, przebudowę
skrzyżowania dróg 521/522 (dziś już rondo), adaptacji nowej s iedziby biblioteki publicznej, odnowę wsi Rodowo
i Gdakowo.

Ocieplony i pomalowany budynek SP2

Prabucki Rynek po przebudowie
W ramach dalszej estetyzacji miasta wykonano modernizację chodników przy ul. Reymonta, Kraszewskiego, Żeromskiego oraz schodków przy ul. Prusa (łącznie
ok. 93.000zł). OSP otrzymała nową motopompę (27.554zł)
z urząd serwer i oprogramowanie do tworzenia stron internetowych (8.000zł).
Pozostałe środki przeznaczone zostały m. in.na

Prace na skwerze przy ul. Warszawskiej (c.d. na str.4-7)
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(c.d. ze str3)

Inwestycje w mieście i gminie
2009 rok
Główny ciężar finansowy w sferze inwestycyjnej
przypadł w mieście i gminie na rok 2009. Łącznie wydakowano kwotę ponad dwukrotnie przewyższającą nakłady w dwóch poprzednich latach, bo dokładnie 5.663.332zł.
Kluczowa inwestycja w tym okresie to przebudowa skrzyżowania dróg 521 i 522 a ściślej modernizacja bliższego
i dalszego otoczenia dziś już istniejącego ronda, która stanowiła udział własny gminy zgodnie z literą porozumienia
z inwestorem głownym, Zarządem Dróg Wojewódzkich.
W sąsiedztwie tej inwestycji sfinalizowano modernizację
ulicy Łąkowej z parkingami, drogami dojazdowymi i skwerem przy MGOPS oraz przebudowę fragmentu ul. Warszawskiej. Łącznie na inwestycje w tej części miasta
wydatkowano prawie 3,2 mln zł.

Kolejną inwestycją, w tym przypadku zrealizowaną
w porozumieniu z powiatem kwidzyńskim i przy udziale
powiatowych środków była modernizacja a właściwie
gruntowna przebudowa ul. Chodkiewicza. Udział budżetu
gminnego w tym przedsięwzięciu wyniósł nieco ponad 1
mln zł., co stanowiło ponad 25% kosztu całej inwestycji,
realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (t.zw. „schetynówek”). Budżet państwa sfinansował ok. 50% kosztów a powiat pozostałą
część.

Ul. Chodkiewicza - jak było i jak jest...
W roku 2009 sfinalizowano remont Kościółka „Polskiego”, co znalazło uznanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ogólnopolskim konkursie „Zabytek zadbany”. Koszt remontu: 418.472 zł.

Kościółek w zimowej scenerii... Obecnie jest to miejsce
ekspozycji wystaw i prac artystycznych.
Modernizacja obu prabuckich przedszkoli zamknęła się łączną kwotą 316.178 zł. Obiekty są ocieplone i mają
nowe elewacje. Środki na ten cel wygospodarowano
w wyniku prywatyzacji placówek, a co za tym idzie, zmniejszenia wcześniejszych kosztów utrzymania.
W ramach modernizacji i uzupełnienia oświetleniaulic i obiektów wydatkowano łącznie 105.342 zł. Prace
objęły ul. Warszawską, Łąkową, Pustą oraz obiekt sportowy przy ul. Polnej.
Po raz kolejny doinwestowano Ochotniczą Straż
Pożarną, zakupując sprzęt ratowniczy za sumę 28.795 zł.
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Wycieczka nad „grażymowskie” jeziora nie wiąże
się już z ryzykiem uszkodzenia podwozia.Wyrównanie
i utwardzenie drogi Prabuty - Grażymowo zamknęło się
kwotą 134,5 tys.zł.
W roku 2009 kontynuowano estetyzację i poprawę
komunikacji w centrum miasta. Modernizacja ulic Wąskiej i Wałowej pochłonęła kwotę blisko 124,5 tys.zł.
Poniesiono nakłady na wszelkiego rodzaju dokumentacje wielu przyszłych przedsięwzięć, m.in. sieci wodociągowej w Julianowo - Gąskach i Kołodziejach, kanalizacji sanitanej w Stańkowie, sali gimnastycznej w Trumiejkach, termomodernizacji obiektów oświatowych
w mieście i gminie, adaptacji biblioteki publicznej w Prabutach.

2010 rok
Bieżący rok pod względem inwestycji będzie rekordowy, bowiem harmonogram prac inwestycyjnych
obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej (etap I) za kwotę
blisko 4 mln zł oraz rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody
za sumę ponad 3,8 mln zł. Kwotę 1,3 mln zł zaplanowano
na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Trumiejkach. Bieżące zaawansowanie prac w przypadku
dwóch pierwszych inwestycji oceniane jest na 60-70%.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody

Na nowe chodniki na ulicach Prusa, Orzeszkowej
i Kuracyjnej wydatkowano kwotę łączną 130 tys.zł.

Plaża nad jeziorem Dzierzgońskim leży w obrębie
sołectwa Julianowo, jej przebudowa zatem sfinansowana
została w dużej części w ramach programu Odnowy Wsi
Pomorskiej. W istocie z nowego obiektu korzystają w dużej mierze mieszkańcy Prabut i odwiedzający Prabuty turyści. Koszt modernizacji zamknął się kwotą 548 tys.zł.
Dbałość o warunki bytowe mieszkańców gminy
uwidacznia się w kolejnych inwestycjach na terenie wiejskim. Na modernizację centrum wsi Rodowo i Gdakowo
przeznaczono kwotę ponad 295 tys.zł. Budowa wodociągu wiejskiego Prabuty - Julinowo - Gąski będzie kosztowała 678 tys.zł. a wodociąg w Grodźcu wraz z przyłączami - blisko 185 tys.zł. Za kwotę 85,6 tys.zł odnowiono ostatni bodaj relikt dawnej epoki, świetlicę sołecką w Kleczewie, natomiast w Stańkowie powstało boisko sportowe
(38,5 tys.zł.).
Dobra wiadomość dla cyklistów to modernizacja
trasy rowerowej od jez. Sowica do granicy gminy w Jakubowie. Suma ponad 121 tys. zł. przeznaczona została
na odnowę nawierzchni drogi gminnej Stańkowo - Obrzynowo.
W uzupełnieniu inwestycyjnej relacji z lat 2007-10
informujemy, że samorząd Prabut w miarę możliwości
wspierał Szpital Specjalistyczny a łączna kwota udzielonej w tym okresie pomocy zamyka się kwotą prawie 355
tys. zł. Na cele inwestycyjne gmina zakupiła grunty za
sumę 100 tys. zł. Ochotniczą Straż Pożarną zasilono sprzętem za sumę 326,3 tys.zł. Na modernizację i uzupełnienie
oświetlenia ulicznego przeznaczono w mijającej kadencji
blisko 193 tys.zł.
Nasze zestawienie zawiera jedynie znaczące wydatki inwestycyjne, przy czym źródła ich finansowania są
rozmaite, od środków z Regionalnych Programów Operacyjnych (czyli „unijnych”), poprzez pozyskane z Urzędu
Marszałkowskiego, MKiDN, MEN czy Powiatu Kwidzyńskiego, do własnych środków budżetowych z gminnej kasy.
Podkreślić należy dużą sprawność i skuteczność pracowników Urzędu MiG, odpowiedzialnych za przygotowanie
wniosków o środki zewnętrzne.
(c.d. na str.6-7)
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Oświata w mieście i gminie
Działalność dydaktyczno - wychowawcza w mieście i gminie Prabuty do szczebla gimnazjalnego włącznie
prowadzona jest w oparciu o dwa przedszkola, zespoły
szkół w Rodowie i Trumiejkach oraz szkoły podstawowe
w Prabutach (SP2) i Obrzynowie. Podstawą finansowania działalności szkół jest subwencja oświatowa, przekazywana z budżetu państwa, która obejmuje wydatki płacowe i rzeczowe, natomiast nie zawiera kosztów dowozu
uczniów do szkół (420 tys.zł. w roku 2009), funduszu socjalnego emerytów (90.988 zł), środków na dokształcanie nauczycieli (62.645 zł), inwestycji oświatowych
(616.507 zł), innych pozostałych wydatków (43.026 zł.).
Sama subwencja nie pokrywa rzeczywistych kosztów
utrzymania szkół i tak w roku 2009 z budżetu gminnego do
subwencji, której wysokość wynosiła 8.427.088 zł. z budżetu gminnego dołożono 764.666 zł.
Z własnego budżetu gmina dofinansowuje koszty
utrzymania przedszkoli. W 2009 r. liczba dotowanych dzieci
(300 zł na dziecko, co stanowi 75% kosztów) w obu przedszkolach wyniosła 272.
W zestawieniu inwestycji na poprzednich stronach
zawarto niektóre wydatki związane z oświatą, jako przykład innych nakładów na utrzymanie placówek oświatowych świadczy modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół w Rodowie – 215.000 zł, w tym 62.287 zł.
z rezerwy MEN.
Kadra pedagogiczna szkół stale podnosi swoje kwalifikacje. Wedłu zestawienia za 2009 rok ponad połowa
nauczycieli (52%) to nauczyciele dyplomowani. Najpewniej ten wskaźnik ma tendencję wzrostową.

Gospodarka Mieszkaniowa
Mimo prowadzonych w ciągu ostatnich 4 lat remontów gminnego zasobu mieszkaniowego i budynków
wspólnot, w których gmina ma swoje udziały, potrzeby
nie są do końca zaspokojone. Wynika to z wieloletnich
zaniedbań. Tym niemniej systematycznie wykonywane są
remonty dachów, elewacji, docieplanie, malowanie klatek
schodowych itp.I tak, w roku 2007 na remonty własnych
budynków gminnych przeznaczono ponad 65,5 tys.zł.
W tym samym roku remonty dachów i elewacji w budynkach wspólnotowych kosztowały prawie 590 tys.zł.
W roku następnym te wartości wyniosły odpowiednio 67,5 tys.zł i 365,5 tys.zł. W 2009 roku na remonty budynków gminnych wydatkowano 223,3 tys.zł a na prace
w budynkach, w których gmina ma swoje udziały (pozostała część to miaszkania wykupione) - 685 tys.zł. Wreszcie w bieżącym roku remont gminnych zasobów pochłonął
267,8 tys.zł, natomiast w budynkach wspólnot 683,5 tys.
zł. Większość prac prowadzono w mieście, ale też remontowano domy w Kołodziejach, Kleczewie, Laskowicach.

Zwalczanie bezrobocia
Programy realizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy pomagają łagodzić skutki bezrobocia. Według danych z końca sierpnia bieżącego roku stopa bezrobocia
w mieście i gminie Prabuty wynosiła 11,2% (w całym powiecie 9,9%). Na początku kadencji wskaźnik bezrobocia
w Prabutach wynosił 20,3%. Ten znaczny spadek wskazuje na skuteczność działań zarówno PUP jak i prabuckich instytucji i firm, korzystających z oferty Urzędu Pracy. Formy przeciwdziałania bezrobociu to głównie refundacja dla pracodawców za utworzenie nowych miejsc
pracy, dotacje udzielane bezrobotnym na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej, prace interwencyjne,
roboty publiczne i staże.
W latach 2007-2010 refundacja dla naszych pracodawców wyniosła łącznie 1.923.810 zł. Na dotacje dla
bezrobotnych z miasta i gminy Prabuty, rozpoczynających
działalność na własny rachunek w tym samym okresie
wydano ponad 2,5 mln zł. Urząd MiG oraz podległe mu
instytucje zorganizowały 39 staży absolwenckich, zatrudniono 20 osób w ramach prac interwencyjnych i 9 osób
w ramach robót publicznych (trzeba zaznaczyć, że zarówno
urząd jak i inne gminne instytucje nie prowadzą działalności produkcyjnej). Stopa bezrobocia w mieście i gminie
Prabuty (11,2%) jest odrobinę niższa od średniej krajowej
w tym samym okresie (11,3%). Pamiętamy czasy, gdy
stopa bezrobocia w naszym mieście i gminie znacznie przekraczała 30%.

Opieka społeczna
Poza swoimi statutowymi powinnościami Miejsko
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi szereg działań aktywizujących i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. MGOPS w latach 2008-2009 w odremontowanych obiektach sołeckich zorganizował 7 świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci w Trumiejkach, Grodźcu, Laskowicach, Szramowie, Sypanicy i Kleczewie. Oprócz
zajęć, prowadzonych w świetlicach dzieci regularnie dowożone są na zajęcia w hali sportowej.
MGOPS w 2009 roku skutecznie sięgnął po środki z
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizując projekt
„Łączymy aktywnością”, skierowany do osób długotrwale
bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W
ramach projektu organizowane są warsztaty umiejętności
a potem
„na lwach”...
społecznych, warsztaty aktywnego
poszukiwania
pracy i
kursy zawodowe. W pierwszym roku funkcjonowania projektu objęto nim 10 osób, z czego 5 znalazło zatrudnienie.
W roku bieżącym w programie uczestniczy 20 osób, z tej
liczby już dwie osoby pracują.
Wynikiem współpracy MGOPS z elbląskim oddziałem Banku Żyw ności w bieżącym roku było pozyskanie
i rozdzielenie 37 ton produktów żywnościowych.
Materiał na str. 3-6 zredagowano na podstawie materiałów przygotowanych przez Wojciecha Dołęgowskiego,
Palmirę Trzcińską - Kowalską, Marka Staniszewskiego, Jędrzeja Krasińskiego, Wandę Angielską.
red. M. Szulc
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wieści z ratusza...

Podziękowanie z Bogatyni
Z dotkniętej w dniu 7 sierpnia katastrofalną powodzią Bogatyni wpłynął list od burmistrza miasta i gminy
Bogatynia Andrzeja Grzmielewicza, skierowany na ręce
burmistrza Prabut Bogdana Pawłowskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Fedoruka. W swoim liście burmistrz Bogatyni dziękuje za pomoc, przekazaną
przez samorząd i mieszkańców Prabut, pisząc m.in.:
„W bolesnych dla nas dniach zrozumieliśmy, że
nie możemy polegać tylko na sobie, na zdobytym doświadczeniu, ale zaufamy naszym rodakom, zwracając się do nich o wsparcie. Uchwyciliśmy sie tej nadziei i nie zawiedliśmy się, bowiem dotarła do nas upragniona pomoc, bo okazali nam Państwo swoją dobroć,
zrozumienie i ofiarność.”
Samorząd Prabut przekazał do Bogatyni 5 tys.zł
z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w obiektach szkolnych. Ponadto radni zebrali w swoim gronie 600
zł., natomiast zbiórka, prowadzona podczas dożynek powiatowych, przyniosła 825 zł. Łączną sumę 1425 zł. przekazano na budowę domu dla powodzian. Prabucki MGOPS
prowadził również zbiórkę żywności i pomocy rzeczowej
dla mieszkańców Bogatyni.
Nadesłane podziękowanie należy się tym wszystkim prabucianom, którzy, kierując się solidarnością i współczuciem uczynili ludzki gest wsparcia wobec dotkniętych
nieszczęściem bogatynian.
MS

Obradował Kongres Gmin Wiejskich
W dniach 20 – 21 września w Warszawie odbył się
XI kongres ZGW na którym gminę Prabuty reprezentował burmistrz Bogdan Pawłowski oraz sekretarz Jędrzej
Krasiński. Pierwszego dnia kongresu odbyły się panele
dyskusyjne w dziedzinie oświaty, planowania przestrzennego, finansów publicznych oraz ochrony środowiska.

Burmistrz podczas panelu dotyczącego ochrony środowiska zwrócił uwagę uczestnikom kongresu na nierozwiązany ustawowo problem możliwości przekazywania
dotacji osobom fizycznym w zakresie przydomowych

oczyszczalni ścieków i usuwania azbestu. Posłowie
w ostatniej nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska usunęli artykuł 15, od ustępu 405 do 410, w tym bardzo ważny ustęp 408, mówiący o możliwości przyznawania dotacji. Burmistrz zwrócił uwagę na pilną potrzebę zajęcia przez Związek stanowiska w tej sprawie i podjęcia
próby wpłynięcia na posłów w sprawie kolejnej nowelizacji powyższej ustawy.
Podczas drugiego dnia podsumowano panele dyskusyjne. Gościem specjalnym kongresu był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Makieta zamku nagrodzona
22 września br. w Filharmonii Gdańskiej odbyła się
uroczystość podsumowania konkursu „Perły w Koronie Województwa
Pomorskiego”. Z przyjemnością informujemy że makieta zamku biskupiego w Prabutach w skali 1:16 wykonywana przez Pana Włodzimierza
Wiśniewskiego znalazła się w złotej
dziesiątce laureatów tego konkursu,
zdobywając tytuł „Perły w koronie”.
W plebiscycie konkursowym makieta zamku otrzymała 7613 głosów. wg.www.prabuty.pl

71 rocznica sowieckiej agresji
Tradycyjnie 17 września jest dniem pamięci o napaści ZSRR na walczącą z hitlerowską nawałą Polskę.
Uroczystość, która odbyła się pod Pomnikiem Pamięci w Prabutach poprowadził Przewodniczący Rady
Miejskiej w P rabutach Henryk Fedoruk. Zgromadzeni
goście złożyli pod pomnikiem wieńce i wysłuchali przemówień okolicznościowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej uruchomił program dopłat do kredytów bankowych
na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Więcej na ten temat na
str. www.prabuty.pl w dziale „Nowe ogłoszenia”
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Obrzynowo świętowało

5 września br. odbyły się dożynki parafialne w Obrzynowie. Uroczystość dożynkowa była przygotowana
przez sołectwa Obrzynowo, Jakubowo i Stańkowo. Na
szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie sołtysa
Obrzynowa pana Stanisława Żebrowskiego. Jednym ze
sponsorów i jednocześnie starostą dożynek był pan Mirosław Przybył.

Agencja wspomoże Grodziec

Cross Country po raz trzeci
W sobotę, 11 września, w Prabutach odbyły się zawody Cross Country o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. Impreza skierowana głównie do amatorów
ekstremalnej jazdy na quadach i motocyklach przyciągnęła liczną grupę kibiców.
Trasa wyścigu przygotowana specjalnie na te zawody liczyła 5 km. Dla klasy quadów przeprawowych trasa
prowadziła przez błotnisty teren i stanowiła prawdziwe wyzwanie dla zawodników. Podsumowaniem całodniowej
rywalizacji, było wręczenie pamiątkowych pucharów dla
zwycięzców poszczególnych kategorii.
Organizatorzy zawodów Klub AMK Drwęca Ostróda i Motocross Team Prabuty serdecznie dziękują sponsorom, dzięki którym zawody mogły zostać przeprowadzone na tak wysokim poziomie oraz Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach za pomoc uczniów w obsłudze toru pod kierownictwem pana Dubienia.
Sponsorzy Cross Country Prabuty 2010:
Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, Orbit One Sp.z.o.o.,
PJ Moto, Bodex, Atos, Prasgum, Diament, Szkoła nauki
jazdy Enduro Thiel, Bank Spółdzielczy P-ty, Inter-Cross
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Miejska Hala Sportowa.

15 września br. w siedzibie Agencji Nieruchomości
Rolnych w Pruszczu Gdańskim została podpisana umowa
na dofinansowanie przez oddział terenowy Agencji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grodziec”. Wartość inwestycji wynosi 183 643 zł, z tego dofinansowanie stanowi kwotę 135 408 zł (72,5%).

Istotnie widowiskowe....

Grypa mniej groźna

W okrągłą rocznicę sierpnia 80`
25 sierpnia br. odbyła się sesja Rady Miejskiej
w Prabutach poprzedzona krótką uroczystością związaną
z 30 rocznicą powstania NSZZ „Solidarność”.
Uroczystość uświetniona była występami artystycznymi przygotowanymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Prabutach. Zgromadzeni mieszkańcy złożyli
wieniec pod Pomnikiem Pamięci przy ul. Kwidzyńskiej.

NZOZ „MEDICUS” w Prabutach informuje, że został
zakończony program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta i gminy Prabuty powyżej 65 roku życia.
Program profilaktyczny był zlecony i finansowany przez
Urząd Miasta i Gminy Prabuty.
Pan Burmistrz Bogdan Pawłowski rozumie jak
ważna jest profilaktyka, dlatego też akcja szczepień przeciw grypie prowadzona jest od trzech lat. W tym roku
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, w ciągu dwóch tygodnia przebadano i zaszczepiono
150 mieszkańców.Wszystkim naszym mieszkańcom życzymy dużo zdrowia.
Kierownik NZOZ „MEDICUS” w Prabutach
Lek. med. Anna Kołakowska
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Złote Gody „dwójki”...

Pół wieku na oświatowej niwie
4 września br. w Szkole Podstawowej nr 2 im.
Obrońców Westerplatte miała miejsce uroczystość jubileuszu 50-lecia szkoły połączona z jubileuszem 10-lecia istnienia budynku nauczania początkowego klas I – III.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: poseł na
Sejm RP Jerzy Kozdroń, Wicemarszałek Województwa
Pomorskiego Leszek Czarnobaj, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Stanisław Sumowski, przedstawiciele
Rady Miejskiej, urzędnicy z prabuckiego magistratu, byli
burmistrzowie Prabut Marek Staniszewski i Włodzimierz
Dawidowski, za których kadencji baza szkoły wzbogaciła
się o nowy obiekt nauczania początkowego oraz aktualni
i emerytowani nauczyciele „dwójki”.
Jubileuszowa ceremonia rozpoczęła się mszą św.
w intencji nauczycieli, rodziców i duczniów szkoły, którą
celebrował bp Józef Wysocki. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali, jak ważną rolę pełniła ta
placówka w półwieczu swojego istnienia, a kadra tej szkoły
cieszyła się i cieszy zasłużonym szacunkiem i uznaniem.
W okolicznościowym opracowaniu, wydanym
z okazji jubileuszu przedstawiono histotię i dzień dzisiejszy
placówki. Ku pamięci potomnych znalazły się tam nazwiska wszystkich dotychczasowych nauczycieli i kadry kierowniczej szkoły. Wielu z nich zasiadło na widowni programu jubileuszowego, który odbył się w sali gimnastycznej SP2.
Kulminacyjnym punktem programu był występ nauczycielskiego kabaretu, który przedstawił historię szkoły
i zmieniającą się mentalność uczniów i nauczycieli. Dla
niektórych gości było to wyjątkowe doznanie artystyczne,
ale aktorskie zacięcie kadry pedagogicznej SP2 jest nam
skądinąd szeroko znane.
Na szczególne podkreślenie zasługuje olbrzymi
wkład pracy w przygotowanie uroczystości przez cały
zespół nauczycielski z dyrektorką szkoły panią Małgorzatą
Dudajek na czele.

Salka ledwie pomieściła gości Jubilatki...

Życzenia od burmistrza i dyrektorów szkół

„Szkoła dawniej i dziś” w wykonaniu aktorów z SP2
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święto rolniczego trudu...

Dzielcie ten chleb sprawiedliwie...
Ta tradycyjna dożynkowa formułka w tym roku
skierowana została zarówno do włodarzy powiatu, jak
i do gospodarzy naszej gminy. Wypowiedzieli ją Starostowie tegorocznych Dożynek Powiatowych Mirosława Warzecha i Waldemar Przechadzki na boisku przy ulicy Polnej w Prabutach wobec licznie zebranych oficjalnych gości
i przybyłych na imprezę mieszkańców Prabut w słoneczną
niedzielę, 29 sierpnia.
Powiatowe i gminne święto plonów było imprezą
nad wyraz udaną, czego dowiodła liczna obecność integrujących się z rolniczą społecznością mieszkańców miasta. Przez niemal cały czas trwania festynu dożynkowego
widownia była zapełniona jak w czasie Dni Prabut. Odwiedzane były stoiska handlowe i promocyjne, gastronomia przy tej pogodzie miała też dużo pracy.
Dopisali również oficjalni goście. Obok gospodarzy
- władz Powiatu Kwidzyńskiego ze starostami Jerzym Godzikiem i Andrzejem Fortuną oraz Prabut z burmistrzem
Bogdanem Pawłowskim na czele w ceremonii dożynkowej, która rozpoczęła się mszą świetą w Konkatedrze
uczestniczył poseł Ziemi Pomorskiej Jerzy Kozdroń i wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Czarnobaj. Na dożynkej estradzie wręczyli oni odznaczenia
i wyróżnienia dla rolników, którzy osiągają szczególne wyniki w swojej trudnej pracy. Odznaczenia resortowe „Zasłużony dla rolnictwa” i wyróżnienia otrzymali m.in. rolnicy z naszej gminy: Włodzimierz Tomaszewski, Tomasz
Szpeflik, Piotr Piotrowski, Marek Król, Waldemar Przechadzki i Roman Przechadzki.
Wykonawcy części estradowej festynu wybrani
zostali z uwzględnieniem charakteru imprezy i posiadanych środków. Mówiąc krótko, nie byliśmy rozrzutni. Mimo
to zarówno oryginalny, grający na żywo zespół cygański
„Hitano” jak i znany z przeboju „Żono moja” Masters przypadli do gustu publiczności. O godzinie 22 niebo rozświetliła całkiem udana ekspozycja fajerwerków, a około pół
godziny później najbardziej wytrwali uczestnicy zabawy
udali się do domów.

Starostowie dożynek z obrzędowym bochnem chleba

W konkursie wieńców dożynkowych wzięło udział 7 prac,
komisja składająca się z przedstawicieli wszystkich gmin
najwyżej oceniła wieniec z Okrągłej Łąki (drugi z prawej)

Gospodarze dożynek dzielili obrzędowy chleb między gości i widzów (częstowany sołtys Szramowa Marian Beta).

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Zwolak w dynamicznej konkurencji sprawnościowej dla VIP-ów. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pan przewodniczący był szczęśliwym trafem ubrany w bardziej sportowym stylu. Pan poseł Jerzy Kozdroń biegał w garniturze,
co nie przeszkodziło mu w wygraniu specjalnej nagrody:
dożynkowych wideł z nadrukiem „Najlepszy Rolnik wśród
VIP-ów”.
(c.d. na str. 11)
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działo się...

Dzielcie ten chleb sprawiedliwie...

Z życia „Misia Uszatka”

(dokończenie ze str. 10)

Rodzinny zespół cyganski „Hitano” zachwycił swoją autentycznością. Na zdjęciu cyganeczka (Zosia?) w otoczeniu rodziny i starszych koleżanek.

„Masters”...niepozorny młody chłopak i dwie tancerki...
co to znaczy magia przeboju „Żono moja”...

Tłum ludzi jak okiem sięgnąć...Potem jeszcze śpiewało
trzech tenorów i solistka ale darujemy sobie fotorelację.
Wystarczyły brawa...
MS

W Przedszkolu „Miś Uszatek” pragniemy odkrywać zainteresowania, talenty jak również spełniać marzenia dzieci, dlatego staramy się organizować wiele ciekawych konkursów, uroczystości oraz zajęć aktywizujących
zarówno dzieci jak i rodziców. Naszym działaniom przyświeca cel: Powiedz mi - a zapomnę, pokaż - a zapamiętam, pomóż wziąć udział - a zrozumiem…
Ten rok przedszkolny rozpoczął się rodzinnym konkursem fotograficzno – plastycznym „Wspomnienie
z wakacji”. Zadaniem dzieci było umieszczenie zdjęcia we
własnoręcznie wykonanej ramce. Spośród 80 konkursowych prac wykonanych dowolną techniką, jury wybrało
20 najciekawszych. Autorzy wszystkich prac zostali nagrodzeni upominkami a oryginalne ramki wyeksponowano w holu przedszkola.
23 września dzieci wybrały się na spacer, aby
w towarzystwie policjanta sierżanta sztabowego pana
Krzysztofa Króla poznać zasady przechodzenia przez jezdnię w wyznaczonym do tego miejscu oraz poruszania się
po chodniku.
Wielkim przeżyciem, szczególnie dla naszych najmłodszych przedszkolaków, była pierwsza wycieczka autokarowa. Dzieci pojechały do sadu państwa Gnacińskich,
w którym mogły nie tylko podziwiać piękno jesiennego
sadu, ale również uczestniczyć w zbiorze owoców.
W nagrodę mali sadownicy otrzymali smaczne jabłka .
Dzieci z najstarszej grupy –Zuchy pojechały na
wycieczkę do lasu szukać darów jesieni. Młodsze przedszkolaki sprawdziły się w roli grzybiarzy na przedszkolnym placu zabaw. Razem z przyjacielem przedszkola Misiem Uszatkiem – dzieci uzbierały pełne koszyczki prawdziwków. Każdy uczestnik grzybobrania wrócił do domu
z Medalem Prawdziwego Grzybiarza.
W naszym przedszkolu dbamy o przyjazny stosunek
dzieci do zwierząt leśnych. W trosce o ich los w październiku zorganizowano zbiórkę żywności
Planem na najbliższe dni jest „Podróż do krainy Tęczowej Wróżki”.
inf. własna
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reportaż...
I nagroda dla prabucianina
Na początku września na mailowy adres redakcji przyszła wiadomość od „Natalii” o zdobyciu przez
mieszkańca Prabut I nagrody w ogólnopolskim konkursie na reportaż im. Macieja Szumowskiego. Odszukałem w internecie nagrodzony reportaż, znalazłem
też laureata nagrody. Pan Tomasz Wandzel wyraził
zgodę na publikację nagrodzonej pracy (na konkurs
napłynęło około 600 reportaży). Przypuszczam, że po
lekturze reportażu czytelnicy będą równie poruszeni
jak Natalia i ja. Rozmowę z autorem opublikujemy
w następnym numerze.

Plan Dnia
Godzina: 03:50.
Dzwonek budzika wwierca się w ciszę domu, spokojny oddech żony i w mój sen. Przez chwilę chęć dalszego snu walczy z koniecznością obudzenia się. Są tacy, co
twierdzą, że to nienormalne wstawać o tej porze. Jeżeli
tak jest w rzeczywistości - to, podobnie jak kilkunastu znanych mi ludzi, jestem nienormalny. Opuszczam ciepło pościeli na rzecz szklanki gorącej herbaty i szybkiego śniadania. Jeszcze pośpieszne golenie, sprawdzenie czy
wszystko zabrane i wychodzę z domu.
Godzina: 04:50
Droga na dworzec to dwadzieścia minut przemierzania śpiącego wciąż miasteczka. Jeszcze kilka miesięcy
temu doświadczałem luksusu wstawania o godzinę później, ale odkąd rozpoczęto remonty na liniach kolejowych,
wszystko się zmieniło. Dopiero przy dworcu spotykam
pierwszych ludzi, którzy - tak samo jak ja - śpieszą się na
pociąg osobowy z Iławy do Malborka. Czy to lipcowy słoneczny poranek, oddychający przyjemnym chłodnym powietrzem, czy grudniowa noc rozjaśniana płatkami śniegu,
kilkanaście osób pojawia się na peronie dworca w Prabutach. Jeszcze przed dwoma laty było ich więcej, ale niektórzy stracili pracę, inni znaleźli ją bliżej Prabut, jeszcze
inni prze- szli na zasłużoną emeryturę.
Pani Krysia - księgowa pracująca w Malborku, rozprawia z panią Ewą - pielęgniarką z trójmiejskiej przychodni, o przepisach na zalewę do ogórków. Pan Janek kolejarz, relacjonuje panu Heniowi, także kolejarzowi,
wczorajszy spór z brygadzistą.
Godzina: 05:15
Garstka ludzi wsiada do pociągu. Ciepło panujące
w przedziale jest przyjemną odmianą od chłodu i wiatru
szalejącego na zewnątrz. Zajmuję miejsce, wyciągam z
torby laptopa i piszę. Najdziwniejsze i najciekawsze historie słyszałem właśnie w pociągu. Niejedna z nich nadaje
się na książkę, spisuję więc je wszystkie, może kiedyś taka
książka powstanie?
W moim przedziale prawie wszyscy znają się z widzenia. Poruszają więc tematy ogólne, a to, że kasztan w
mieście został przewrócony przez wichurę, a to, że zmarł
ten lub tamten.

Godzina 05:50
Dojeżdżamy do Malborka, gdzie rozchodzą się nasze
drogi. Ja przesiadam się na pociąg do Gdyni. Tu już zupełnie inne tematy. Może to tak już jest, że gdy ludzie nie widzą
wokół nikogo znajomego, łatwiej opowiadają historie, najczęściej te z cudzego życia:
- Wie pani, ta Elżbieta od Władka to całymi dniami tylko się
w telewizor gapi odkąd straciła pracę. Kto teraz przyjmie
taką po pięćdziesiątce? - mówi kobieta, która dzisiaj przesadziła z dawkowaniem perfum. W drugiej części przedziału
troje młodych ludzi. Z rozmowy wynika, że wyjeżdżają do
Anglii:
- Jak mam szukać czegoś tutaj za głodową stawkę, to już
wolę harować w Londynie - mówi chłopak o basowym
głosie.
Myślę sobie, że jestem szczęściarzem mając pracę.
To nic, że każdego dnia pokonuję 100 km z Prabut do Gdańska i tyle samo z powrotem. Mogę za to, choć przez kilka
godzin po pow roc ie, c ies zyć s ię obec noś c ią żony
i dwóch synów. Za kilka dni minie pięć lat, od kiedy pracuję
w Trójmieście. Jest to dobra okazja do podsumowania przejechanych kilometrów, wychodzi około 250.000.
Godzina: 07:30
Gdańsk-Wrzeszcz, teraz trzeba szybko, aby zdążyć
na autobus. Przyśpieszony tupot butów świadczy, że nie ja
jeden się śpieszę. Tym razem się udało. Tłok w autobusie to
nic nowego, zwłaszcza o tej porze, gdy młodzież rusza do
szkół.
- Mówię wczoraj do starego, że ch... mnie obchodzi, że
robotę stracił, ja nowe spodnie muszę mieć i już - słyszę za
plecami rozmowę dwóch nastolatków.
Na szczęście zbliżam się do mojego przystanku. Jeszcze tylko skrzyżowanie i już jestem w biurze.
Godzina 08:00
Weronika już na mnie czeka. Kolejny dzień szkolenia
nowo zatrudnionej osoby:
- Dzisiaj jeszcze będziesz słuchała jak rozmawiam z klientami, a od jutra dzwonisz.
- Nie wiem, czy będę gotowa... - jej głos jest zalękniony.
- Tylko spokojnie. Na pewno dasz sobie radę. Podstawą w
tej pracy jest spokój.
- Rozumiem, że pan stracił pracę, ale ubezpieczenie samochodu jest ubezpieczeniem obowiązkowym i bardzo proszę, choć stopniowo, wyrównywać powstałą zaległość.
„Kolejna ofiara kryzysu” myślę sobie kończąc rozmowę
z kolejnym dłużnikiem.
- Słyszałam, że ty codziennie dojeżdżasz z Prabut do pracy?
- zagaduje mnie Weronika między telefonami.
- Takie są czasy, zwłaszcza teraz, że to człowiek szuka pracy, a nie praca człowieka - odpowiadam jej sloganem, który
niedługo powyciera się od używania.
Zastanawiam się, dlaczego to, że ktoś przebija się do
pracy z drugiego końca miasta przez dwie godziny, nie robi
takiego w rażenia jak informac ja, że ja przyjeżdżam
z Prabut oddalonych o sto kilometrów. Przecież w obu przy-

padkach czas dojazdu jest zbliżony. (c.d. na stronie 13)
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wieści z ratusza...

Złote jubileusze
W dniu 1 października 2010 roku odbyła się w Prabutach niecodzienna uroczystość. Burmistrz Bogdan Pawłowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Fedoruk
oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Zawieracz mieli zaszczyt podejmować pary, które obchodzą
w bieżącym roku jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Najważniejszym akcentem uroczystości było udekorowanie Jubilatów przyznanymi Im przez Marszałka
Rzeczypospolitej Polskiej pełniącego w dniu nadania odznaczeń obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Pana Grzegorza Schetynę Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Bogdan Pawłowski.
Uroczystość miała też inny wymiar, mniej oficjalny,
ale przecież równie ważny. Była ona okazją do rodzinnych spotkań, wspomnień, wzruszeń, serdecznych życzeń
i gratulacji.
Szanowni, Drodzy Jubilaci!
Prosimy raz jeszcze przyjąć gratulacje oraz serdeczne życzenia zdrowia, dalszych wspólnych lat w otoczeniu
najbliższych Państwu osób, w atmosferze miłości i rodzinnego ciepła, spełnienia wszelkich marzeń i przeżywania
razem dalszych wspaniałych jubileuszy.
Do oficjalnego aczkolwiek uzupełnionego całkiem
nieoficjalnymi życzeniami (wyczuwa się pióro P. Joanny)
tekstu ze strony www.prabuty.pl dołącza się redakcja gazety z równie ciepłymi gratulacjami dla Jubilatów.

reportaż...
Dostojnymi Gośćmi byli:
1.Państwo Krystyna i Bolesław Żygadło, którzy związek
małżeński zawierali 14 stycznia 1960 roku,
2.Państwo Janina i Tadeusz Bartnik, którzy związek małżeński zawierali 27 lutego 1960 roku,
3.Państwo Irena i Czesław Galiniewscy, którzy związek
małżeński zawierali 26 marca 1960 roku,
4.Państwo Alicja i Franciszek Dudajkowie, którzy związek małżeński zawierali 02 kwietnia 1960 roku,
5.Państwo Marianna i Włodzimierz Piórkowscy, którzy
związek małżeński zawierali 13 sierpnia 1960 roku,
6.Państwo Irena i Feliks Cylcowie, którzy związek małżeński zawierali 27 sierpnia 1960 roku,
7.Państwo Helena i Eugeniusz Gałka, którzy zawiązek
małżeński zawierali 05 listopada 1960 roku.

Państwo Irena i Feliks Cylcowie otrzymują medal

Plan Dnia
(dokończenie ze str. 12)
Godzina 15:00
Koniec pracy, pora wracać do domu. W pociągu
wdaję się w rozmowę z całkiem przyjemną staruszką:
- A nie jest panu ciężko tak dojeżdżać?
Chciałbym jej odpowiedzieć, że ciężko to się prowadzi
rower pod górę, ale mówię tylko, że przez pięć lat człowiek już się przyzwyczaił.
Wysiadam na tym samym peronie, z którego kilkanaście godzin temu wyruszałem do pracy. Idąc do domu
zapominam o klientach niepłacących za ubezpieczenia,
o ludziach zadających mi dziwne pytania, o starszej pani
z pociągu. Myślę o czekających mnie w domu obowiązkach - tych bardziej przyjemnych i tych mniej. Czeka mnie
prasowanie, a potem muszę wykąpać starszego syna, położyć go spać i koniecznie opowiedzieć bajkę na dobranoc. W wyobraźni już słyszę jego prośbę: „Opowiedz mi
bajkę o pasiastym tygrysie”.
Godzina 17:30
Przekraczam próg domu. W powietrzu unosi się
zapach czerwonego barszczu, słychać ogień trzaskający
w kominku, żonę mówiącą coś do Jasia - naszego miesięcznego synka.
Czteroletni syn Mateusz biegnie do mnie z radosnym okrzykiem:
- Tato, popatrz, co ci namalowałem! W rączce ściska kartkę papieru. Choć ma już cztery lata, trudno mu zrozumieć,
że jego tato jest niewidomy.
Tomasz Wandzel
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działo się ... w „sanatorium”

Potrafimy i leczyć, i bawić się...
Muzyka, śpiew, taniec, konkursy z nagrodami - tak
Szpital Specjalistyczny w Prabutach obchodził II Festyn
Rodzinny. Patronatem honorowym imprezę objęli „Dziennik Bałtycki” oraz Urząd Miasta i Gminy w Prabutach.
Warto było pojawić się w piątkowe popołudnie 10
września na stadionie w Sanatorium. Po kilku deszczowych
i zimnych dniach dopisała nam pogoda, od godzin południowych wyjrzało słońce, co niewątpliwie zachęciło pracowników szpitala i okolicznych mieszkańców Prabut do wzięcia udziału w zabawie, podczas której każdy mógł znaleźć
coś atrakcyjnego dla siebie. Przygotowaliśmy wiele zawodów i konkursów dla dzieci. W oznakowanym i ogrodzonym taśmą rejonie pod opieką załogi Hali Sportowej pod
w odzą Krzys ztofa Papis a dziec i s kakały na c zas
w workach, rzucały piłeczką do celu, biegały z piłeczami na
tackach. Innego rodzaju konkursy prowadziła niżej podpisana. Tu dzieci mogły popisać się zdolnościami plastycznymi w konkursie „malujemy mokrymi paluszkami potwora
z bajki”, był konkurs „mała fryzjerka”, gdzie dziewczynki
mając do dyspozycji spinki, wstążki, gumki, brokatowe lakiery i inne gadżety czesały mamy w wymyślne fryzury.
Był też konkurs „budujemy pomnik”. Tu odnotowaliśmy
osobliwą inwencję twórczą. Na około 20 par trzy to „jeździec na koniu”, reszta to... „krzyże prezydenckie”. Widać
wyraźnie, jaki wpływ na wyobraźnię dziecka mają media.
Każde z dzieci biorące udział w konkursie dostało nagrodę.
Rów nież dorośli mogli sprawdzić swoją s prawność fizyczną. Duża kolejka panów i pań ustawiła się do konkursu
rzutu podkową. Ta konkurencja cieszyła się powodzeniem
ze względu na spokój i zdrową rywalizację. Po raz pierwszy w historii festynu a nawet, powiem więcej, w historii
Prabut, odbyła się konkurencja „rzut moherowym beretem”.
Najdalej rzuciła nasza koleżanka pielęgniarka Wiesia Hermanowicz, która przybyła na festyn z cała rodziną. W tak
zwanym międzyczasie chętni mogli posłuchać energetyzującej muzyki młodej grupy o nazwie „Zespół Tymczasowy
213”. Pod sceną wiwatowała młodzież ale czas biegł nieubłaganie i goniły nas kolejne konkurencje. Bardzo widowiskowa była konkurencja tylko dla pielęgniarek. Było to bandażowanie biodra na czas. Nagrody do tej konkurencji ufundowała Okręgowa Izba Pielegniarek i Położnych w Gdańsku. Bezkonkurencyjna okazała się Elżbieta Suwińska zdobywając I miejsce i frytkownicę. Równie ciekawe nagrody
były w innych konkurencjach.
Naszym szczególnym gościem był burmistrz Miasta
i Gminy w Prabutach Pan Bogdan Pawłowski. Niestety, nie
dał się namówić na żaden konkurs. A szkoda! Na usprawiedliwienie można powiedzieć, że tego dnia miał jeszcze inne
obowiązki, bawił z nami krótko ale miło.
Miłośnicy dobrej muzyki mogli posłuchać naszego
prabuckiego zespołu „Violla Kossak Band” a następnie sami
pośpiewać, ponieważ rozpoczął się konkurs karaoke. Od
Anny Jantar poprzez Skaldów do Moniki Brodki. Chętnych
jak zawsze sporo, tak, że zrodził się pomysł wieczoru karaoke w okolicy zimnego listopada. Już wcześniej nogi rwały

się do tańca, a co dopiero teraz, gdy się towarzystwo rozśpiewało. Do tańca, a jakże, zagrzewał nas popularny zespół muzyczny z lubianym frontmanem Markiem Szulcem
na czele. Choć minęła już planowana godzina zakończenia,
publiczność wraz z Markiem śpiewała popularne szlagiery
i ani myślała o końcu zabawy. Na prośbę Pana Dyrektora
szpitala zabawa została przedłużona i trwała prawie do północy.
Na koniec chciałabym szczególnie podziękować naszemu dyrektorowi Panu Pawłowi Chodyniakowi, bez którego dobrej woli, zaangażowania i pieniędzy ten festyn wcale
by się nie odbył. Dowodem naszej sympatii i popularności
dyrektora wśród załogi szpitala było odśpiewanie mu „sto
lat” i podrzucanie w górę.
Nie byłoby tyle nagród gdyby nie pomoc finansowa
sponsorów. Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy
i liczymy na dalsze wsparcie w przyszłości. Oto lista ofiarodawców: Szpital Specjalistyczny w Prabutach, Urząd
Miasta i Gminy w Prabutach, MGOK w Prabutach, PZU
Życie SA Gdańsk O/Kwidzyn, Dziennik Bałtycki, Kredyt
Bank - Gdańsk, Bank Spółdzielczy w Prabutach, Okręgowa
Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Dariusz Krupa Korzeniewo, Józef Kowalski - Kwidzyn, Grzegorz Piotrowski „Rodło” Kwidzyn, Drogeria Lampert- Prabuty, Apteka
Jabłońskich - Prabuty, Księgarnia Państwa Dawidowskich
- Prabuty, Pani Dźwigałowska - Prabuty.

Halina Grabowska

Dzieci malowały wymyślne potwory...

...a rodzice popijali...soki i wodę mineralną ?!
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działo się...w gimnazjum
Pracowity rok prabuckiego gimnazjum
Nadesłany nam materiał podsumujący ostatnie dokonania Gimnazjum w Prabutach jest tyle imponujący pod
względem osiągnięć, co obszerny. Doceniając trud i zaangażowanie nauczycielskiej braci oraz gimnazjalnej
uczniowskiej rodziny muszę jednakowoż pamiętać o kronikarskiej roli gazety i jej skromnym w istocie formacie.
Prosząc o wyrozumiałość włączam zatem redakcyjne nożyce...

Najlepsi z najlepszych....
W rankingu najlepszych absolwentów prabuckiego
gimnazjum w minionym roku szkolnym bezdyskusyjnie zwyciężyła Katarzyna Helena Liszewska, która w każdym z
trzech lat nauki uzyskała średnią sporo powyżej 5 (średnia z
trzech lat - 5,27). Imponująca grupa uczniów z różnych
klas uzyskała średnią 4,75 i wyższą, a byli to:
Natalia Dąbrowska, Natalia Pałucka, Kamil Przybyłek, Paulina Niczyporuk, Michalina Reda, Michał Wysocki, Karol
Wawrzyniak, Dominika Kierepka, Małgorzata Michałowska,
Julia Laskowska, Katarzyna Słowińska, Martyna Krasińska,
Magda Przywitows ka, Agnieszka Śmietańska, Grzegorz
Łazarczyk, Michalina Mazurkiewicz, Michał Mazurkiewicz,
Paulina Proć, Paulina Urbanowicz, Edyta Lipińska, Marta
Wasilak, Klaudia Kossak, Patrycja Rzepnikowska, Klaudia
Rosa, Aleksandra Car, Katarzyna Kalka, Martyna Strześniewska, Paweł Dołęgowski, Martyna Jędra, Marcelina Reda,
Natalia Wisińska.
Z przyjemnością mogę dodać, że spora grupa wymienionych dziewcząt i chłopców aktywnie uczestniczyła i
uczestniczy w rozmaitych zajęciach naszego ośrodka kultury.

Finaliści konkursów na szczeblu wojewódzkim
Michał Wysocki (kl.3c) - Finalista Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego, opiekun- p. Edyta Kowalska
Michalina Reda (kl.3b) - Finalistka Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, opiekun- p. Ewa Jakubiak
Łukasz Potoplak (kl.3b) - Finalista Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego, opiekun- p. Jan Bożek
Katarzyna Lisze wska (kl.3b) i Paulina Niczyporuk
(kl.3b) - Finalistki Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego opiekun- p. Marianna Nowak
Gaweł Frankowski (kl.3c) - Finalista Wojewódzkiego
Konkursu Chemicznego, opiekun- p. Irena Kanigowska
Michalina Reda (kl.3b), Julia Laskowska (kl.2a), Emilia Urbanowicz (kl.2f) - Finalistki Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego, opiekun- p. Anna Puścion.
Dominika Kierepka (kl.3d) Finalistka Wojewódzkiego
Etapu Konkursu Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu
Życia, opiekun- p. Danuta Urbanowicz

Inni laureaci
Michał Wysocki (kl.3c) I miejsce w Powiatowym Konkursie o Życiu i twórczości Fryderyka Chopina natomiast
Paweł Krasiński (kl.1b) Jakub Mańkowski (kl.1e) III
miejsce w Powiatowym Konkursie o Życiu i Twórczości

Fryderyka Chopina, opiekun- p. Małgorzata Jaworska
Katarzyna Kalka (kl.1e) I miejsce w Powiatowym, XVIII
Turnieju Literackim „ Radość pisania ” w kategorii poezja, opiekun- p. Joanna Stefanowska
Wojciech Kanigowski (kl.2e) I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym KANGUR ( etap szkolny), opiekun p. Ewa Kosińska
Bartłomiej Orzechowsk i (kl.1e), Maciej Kwolek
(kl.2e) i Michał Mazurkiewicz (kl.2f) drużynowo IV miejsce w Finale Wojewódzkego Turnieju Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym, opiekun- p. Andrzej Hnatyszyn).

A w sporcie?
Aby dać szansę rozwoju młodym gimnazjalistom,
szkoła przystąpiła do programu sportowo-edukacyjnego
„Olimpijska energa”, który został stworzony przez Sopocki Klub Lekkoatletyczny. W ramach tego programu młodzież uczestniczyła od września do czerwca już drugi rok
w comiesięcznych indywidualnych zmaganiach sportowych na trójmiejskich obiektach. Dość duża grupa naszych uczniów otrzymała propozycję przynależności do
SKLA Sopot, którego wychowanką jest mistrzyni świata
w skoku o tyczce Anna Rogowska. Z tego tytułu gimnazjaliści z Prabut mają dodatkową możliwość kształtowania swoich umiejętności na zawodach klubowych. Wyniki, które można uznać za znaczące w tym sezonie to:
skok wzwyż – 185 cm – Michała Mellera, bieg na 300m
– 38,72s – Jakuba Kruszczyńskiego, pchnięcie kulą 5 kg
– 11m – Wojciecha Orlańczyka.
Bardzo liczna grupa brała udział w indywidualnych
powiatowych zawodach lekkoatletycznych zajmując
w ogólnej klasyfikacji 5 miejsce. Czworo naszych uczniów
reprezentowało powiat kwidzyński w finale wojewódzkim
(Emilia Urbanowicz, Anna Hanas, Jakub Kruszczyński,
Michał Meller). W ogólnej klasyfikacji XI WGMS nasze
gimnazjum zajęło II miejsce.
Inne osiągnięcia sportowe to:
- II miejsce w powiecie w koszykówce chłopców;
- II miejsce w powiecie w siatkówce chłopców;
- w indywidualnych biegach przełajowych Anna Hanas
zajęła III m., a Emilia Urbanowicz V.

Wyniki mówią same za siebie
Nasi uczniowie potrafili zastosować wiedzę i umiejętności ze wszystkich przedmiotów, czego dowodem są
m.in. wyniki egzaminu wieńczącego trzy lata pracy.
Jak i w poprzednich latach, wyniki egzaminów gimnazjalnych naszej szkoły są imponujące. Średnia naszej
szkoły z egzaminu humanistycznego jest znacznie wyższa
od średniej powiatu, województwa a także średniej krajowej. Podobnie noty osiągnęli uczniowie z egzaminu matematyczno-przyrodniczego. Możemy pochwalić się wyższą średnią od średniej województwa a także średniej
krajowej. Doskonale wypadliśmy również z egzaminu
z języka angielskiego- wynik jest wyższy od średniej powiatu i województwa.
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działo się...w gimnazjum
Pracowity rok prabuckiego gimnazjum

Samorządowa społeczność gimnazjalna

Wychowanie przez kulturę i sztukę

W naszym gimnazjum prężnie działa Samorząd
Uczniowski pod kierunkiem p. Marioli Romel -Kosiedowskiej i p. Macieja Śmieszniaka.SU zorganizował dyskotekę
Halloween, połączoną z tradycyjnym chrztem pierwszoklasistów, którzy wystąpili w hawajskich strojach. Przed świętami Bożego Narodzenia zostało przygotowane stoisko świąteczne z ciastami i napojami dla uczniów szkoły. Z inicjatywy SU odbył się szkolny Finał XVIII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycją już jest organizowany przez naszych „Szkolnych Samorządowców” Bal Karnawałowy dla
najlepszych uczniów gimnazjów naszej gminy. Jest to bal
dla uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie lub działalności na rzecz szkoły. Jak i w poprzednich latach, uczniowie naszego gimnazjum i zaproszeni goście bawili się wyśmienicie.
Gdy wiosną 2010 r. Centrum Edukacji Obywatelskiej zainicjowało projekt pod nazwą „20 lat wspólnie”,
w ramach jubileus zu 20-lecia samorządu terytorialnego
w Polsce, Samorząd Uczniowski i młodzież z naszej szkoły
bardzo zaangażowali się w jego realizację. Wraz z opiekunami -Mariolą Romel – Kosiedowską, Danutą Banaszewską,
Joanną Stefanowskią Maciejem Śmieszniakiem i Andrzejem
Hnatyszynem, zainicjowali uroczyste spotkanie w 20 rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów.
Pod koniec maja w UMiG odbyła się uroczystość,
w której uczestniczyli uczniowie, dyrektorzy i nauczyciele
gimnazjów i szkół podstawowych z Miasta i Gminy Prabuty oraz samorządowcy z burmistrzem Bogdanem Pawłowskim na czele. Spotkanie rozpoczęło się od przejmującej inscenizacji , ,Katyń - ocalić od zapomnienia” związanej z
uczczeniem 70 rocznicy mordu na polskich oficerach w
Katyniu i tragedii smoleńskiej, przedstawionej przez uczniów
naszej szkoły. W dalszej części spotkania odbyła się projekcja prezentacji przygotowanych przez uczniów wszystkich
szkół, pokazująca dokonania samorządu lokalnego w minionym dwudziestoleciu. Prezentacje uzupełnione były wynikami ankiet przeprowadzonymi przez uczniów wś ród
mieszkańców naszej gminy.

Talenty muzyczne, recytatorskie i aktorskie młodzież
gimnazjalna miała możliwość pokazać na forum szkoły
i najbliższego środowiska.Taką okazję stworzył m.in. Koncert Bożonarodzeniowy, realizowany przez uczniów w
naszym gimnazjum w ramach Warsztatów Twórczych
prowadzonych pod kierunkiem Małgorzaty Jaworskiej
i współpracujących nauczycieli- Anetty Mierzyńskiej, Joanny Frej, Doroty Kurjaty- Block oraz Krystiana Czai jak również przedstawienie „STOP nałogom” wystawione w MGOK dla uczniów naszej szkoły i rodziców. To
spektakl dla młodzieży i dorosłych poruszający temat szkodliwości używek: alkoholu, papierosów i narkotyków- przygotowany pod kierunkiem Joanny Stefanowskiej oraz
Doroty Kurjaty-Block. Inscenizacja była elementem prelekcji profilaktycznej dotyczącej używek, opracowanej
przez Rzecznika Praw Ucznia Joannę Łukową i pedagoga szkolnego- Iwonę Adamczyk. Oprawą multimedialną
zajął się Andrzej Hnatyszyn.
W ubiegłym roku szkolnym młodzież gimnazjum miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniach organizowanych w MGOK: Koncercie Chopinowskim, inscenizacji
słowno-muzycznej „Mozart i jego koledzy”, Programie Profilaktycznym Noe dla klas I-III, prowadzonym przez terapeutów Zdrowia Psychicznego oraz w spotkaniu autorskim z pisarzem K. Szymeczko.

Turystyka bliższa i dalsza
Jak co roku wychowawcy klas organizowali wycieczki przedmiotowe integrujące społeczność klasową
i szkolną. Uczestnicy pieszo i na rowerach poznawali
„Naszą Małą Ojczyznę”.
Chętni uczniowie mogli zwiedzić dalsze rejony
naszego kraju. W ramach koła Historyczno-Krajoznawczego 35 gimnazjalistów udało się wraz z opiekunami:
Maciejem Śmieszniakiem, Danutą Banaszewską, Joanną
Łukową i Andrzejem Hnatyszynem do Chełmna (tu zwiedzano miasto z przewodnikiem ) i Biskupina na XV Festyn Archeologiczny pod Hasłem: Polak- Węgier dwa bratanki”.
W maju 45 uczniów pod opieką Macieja Śmieszniaka, Marioli Romel-Kosiedowskiej, Danuty Banaszewskiej i Andrzeja Iwańskiego wyjechało w Góry Świętokrzyskie (zwiedzano Kielce, Chęciny, Tokarnię, Jaskinię
Raj, Ujazd, Sandomierz, Święty Krzyż, Bodzentyn, Kurozwęki, Szydłów, Bałtów, Kazimierz Dolny).
W czerwcu 43 osoby wyjechały na wycieczkę do
Warszawy. Uczniowie zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego i brali udział w lekcjach muzealnych „Polityczne uwarunkowania Powstania Warszawskiego” oraz
„Bohaterowie Powstania Warszawskiego”. Obejrzeli też
bardzo realistyczną prezentację o Katyniu. Organizatorami wyjazdu byli Mariola Romel-Kosiedowska, Joanna
Łukowa, Maciej Śmieszniak i Danuta Banaszewska.

Pomagaliśmy w potrzebie...
W trakcie roku szkolnego Samorząd Uczniowski organizował akcje charytatywne: zbiórkę pieniędzy na pomoc
dla Haiti po trzęsieniu ziemi (216,50 zł), zbiórkę na operację
naszego absolwenta (253,01zł), pomoc dla ofiar powodzi,
która nawiedziła nasz kraj - pieniędzy i darów (artykułów
spożywczych, środków czystości, przyborów szkolnych,
odzieży itp.). Zebrano 435zł.

W dwóch zdaniach...
Różnorodność działań wychowawczych, ich spójność i efektywna realizacja zajęć profilaktyczno-wychowawczych pozwalała uczniom naszego gimnazjum na poznanie

ich mocnych stron, rozpoznawanie uczuć, akceptację siebie i budowanie własnej tożsamości. Współtworząc życie
szkoły nasi gimnazjaliści budowali przyjazną i miłą atmosferę pracy i nauki, dbali o przestrzeganie norm i zasad
obowiązujących w szkole i poza nią.
(inf.własna)
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działo się...

Obrzynowo teatrem stoi...

Wojewódzka kanonada

Animatorki sztuki teatralnej z SP Obrzynowo, Agnieszka Suwińska i Dorota Mosakowska w ostatnim dniu września zorganizowały oryginalne warsztaty teatralne, w których uczestniczyło czterdzieścioro dzieci z Prabut, Obrzynowa, Jakubowa i Stańkowa. Warsztaty prowadziła Anna
Stankiewicz - opiekunka grupy teatralnej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach.
Oryginalność zajęć polegała na improwizowanych inscenizacjach znanych bajek, wykonywanych przez wyłonione 6 osobowe grupy aktorów. Jak wynika z relacji autorek pomysłu, rezultaty warsztatowej zabawy przeszły ich
najśmielsze oczekiwania. Projekt zrealizowano przy wsparciu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnej Fundację Filantropijną Projekt „Działaj Lokalnie” z Kwidzyna.
Organizatorki zapowiadają kolejne edycje zajęć warsztatowych tego typu.

W dniu 28 sierpnia br. na strzelnicy w Prabutach
odbyły się Wojewódzkie Zawody Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK oraz Służb Mundurowych pod patronatem
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju
w Gdańsku oraz Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.
W zawodach strzeleckich gościnnie wzięli udział Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Czarnobaj oraz Starosta Kwidzyński Jerzy Godzik. Współorganizatorem oraz gospodarzem zawodów był prabucki oddział
Ligi Obrony Kraju z Józefem Okorskim na czele.

„Lekko zniosło...” - przekonuje marszałek Leszek Czarnobaj
„Ukoronowani” uczestnicy warsztatów

Dobra zabawa w Rodowie
23 sierpnia br. w Rodowie odbył się kolejny piknik
integracyjny zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych. Pragniemy serdecznie podziękować
organizatorom, szczególnie pani Wandzie Angielskiej-Koniszewskiej, Małgorzacie Dudajek, Marlenie Kapicy, Grzegorzowi Markowiczowi, Tomaszowi Chrząszcz oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego bardzo
udanego spotkania.

Takim wejść pod lufę to „kawalerka” na Parkowej ani
chybi...

Uwaga inwestorzy!
Otwiera się szansa!
Z przyjemnością informujemy, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna z siedzibą w Sopocie objęła patronatem tereny
inwestycyjne o pow. 17 ha przy ul. Wojska
Polskiego w Prabutach. Zapraszamy!
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ze sportu...
Wielkie uliczne bieganie
25 września br. przy pięknej pogodzie odbył się II
Bieg Uliczny Liwa Cup Prabuty 2010, w którym udział
wzięło w sumie 498 osób, w tym w biegu OPEN na 5000
metrów 14 kobiet i 47 mężczyzn.
Bieg był bardzo mocno obsadzony zarówno w kategorii kobiet jak i mężczyzn. Wystartowali czołowi zawodnicy w kraju, reprezentanci Polski, wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych.
Na starcie stanęli zawodnicy z całej Polski, między innymi
Lubartowa, Wałbrzycha, Bydgoszczy. Najliczniej reprezentowane było województwo pomorskie.
Organizatorem biegu było Towarzystwo Rozwoju
Sportu Szkolnego w Prabutach przy wsparciu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Miejskiej Hali Sportowej oraz
szczepu ZHP w Prabutach. Głównym sponsorem imprezy było Miasto i Gmina Prabuty oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, który objął honorowy patronat nad imprezą.
Wyniki biegu OPEN na 5000 metrów (pierwsza szóstka)
Kobiety:
1.Krawczyńska Marta - AZS AWF Gdańsk
2.Pobłocka Kamila - UKS Ekonomik - Maratończyk Lębork
3.Wójcik Weronika - KKB Starogard Gdański
4.Nowakowska Dominika - UKS Smętowo Graniczne
5.Barcewicz Marta - Lidzbark Welski
6.Tas Adrianna - KKL Rodło Kwidzyn
Mężczyźni:
1.Parszczyński Łukasz - Warszawa
2.Kabat Damian - Zawisza Bydgoszcz
3.Łudzik Piotr - Remus Kościerzyna
4.Sieracki Kamil - Bydgoszcz
5.Mazerski Bartosz - Zantyr Sztum
6.Zblewski Leszek - Remus Kościerzyna
Spośród naszych zawodników w biegu głównym najwyżej uplasował się Adam Malicki z Trumiejek (XI m-ce),
wśród pań natomiast IX m-ce zajęła Justyna Homa.

Zaczęły „skrzaty”...to zapewne pierwsze w życiu podium
najmłodszych biegaczy i oby nie ostatnie..

Na trasie było emocjonująco...rodzice i znajomi zagrzewali do walki.

Biegnący na czele stawki Łukasz Parszyński z Warszawy wygrał bieg główny „open” mężczyzn

Na trasie zawodniczki i zawodnicy w kategorii „nordic
walking”. Może nie rozwijają oszałamiającego tempa ale
korzyść dla zdrowia jest podobna jak podczas biegu - angażowana jest większość mięśni...
relacja wg. www.prabuty.pl
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rozmaitości...
Krzyżówka - Leonówka

Ciężki los nauczyciela
Gdy niezmiennie dnia każdego
życie lekcji nam udziela,
wspomnij wtedy mój kolego
ciężki los nauczyciela
Już od rana stawia czoła
tracąc swe szlachetne zdrowie,
polem bitwy jest twa szkoła,
przeciwnikiem zaś uczniowie
Snuje się jak jakaś zjawa,
znów papieros, drugi, trzeci,
piąta, szósta, siódma kawa
„jak ten czas powoli leci...”
Przerwa, dzwonek i od nowa
karuzela wciąż się kręci,
od wysiłku boli głowa,
z każdym dniem ubywa chęci.
„Obyś uczył cudze dzieci”
ciągle w uszach mu pulsuje,
znów papieros, drugi, trzeci,
motywacji już brakuje.

Poziomo: 1.Ozdobny, pnący się krzew o zimotrwałych
liściach, 7.Bajeczna wyspa czarodziejki Kirke wg „Odysei”, 8.Krótki, żartobliwy utwór sceniczny, 9.Końskie lub
szewskie, 10.Małpiatka nadrzewna z Madagaskaru, 12.Na
niej pasą się owce, 13.Leczniczy kompres, 14.Poetyckie
określenie okrętu, 19.Zimą można na nich szusować,
20.Bardzo silna trucizna owado i chwastobójcza, trójtlenek arsenu, 21. Nauka o moralności, 22.Dłuższa, podniosła wypowiedź, 23.Składa się z kilku armii w czasie wojny, 24.Istota sprawy, 25.Wydawany w szatni.
Pionowo: 2.Błyszczące męskie półbuty, 3.W wodzie zjada małe płotki, 4.Zaszyfrowanie tajnej depeszy, 5.Aromatyczna roślina zielna, przyprawowa i lecznicza, 6.Dawna
ręczna broń palna, dziś stosowana przez kłusowników,
11.Duży krzew ozdobny o skórzastych liściach, różanecznik, 15. Chorobotwórcze zarazki, 16.Pukanie, 17. Dekoracyjne obramienie tarczy herbowej, 18.Na niej występują artyści, aktorzy.
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: Weronika Michałowska, Milena Kossak, Piotr Furman i Krzysztof Kutowski. Prosimy zgłosić
się do redakcji w MGOK po odbiór nagród.

„Po co tyram w tym kieracie?
Co ja tu właściwie robię?”
Po coś uczył się wariacie?
Mogłeś gęsi paść na rowie...
Pędzi niczym tabun koni
przez korytarz szwadron chwacki,
a kto przed nim się nie schroni
to zeskrobią go z posadzki.
„Jakoś zniosę te brewerie,
za oknami jest już zima,
więc niedługo będą ferie
i to mnie przy życiu trzyma.
„Potem byle do wakacji,
czas powoli jakoś zleci...
Jak nie będzie komplikacji,
to polubię może dzieci...”
Trotyl
od red.: Proszę, proszę, pojawiła się konkurencja... Wiersz
należy potraktować z przymrużeniem oka, jak każdą satyrę. Z należytą powagą natomiast przesyłamy szczere
życzenia dla nauczycieli z okazji Ich święta, cytując parafrazę z gimnazjalnych uroczystości: „szkoło moja, serce
moje, nie ma takich...” MS
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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rozmaitości...

Letnie tourne po mieście i gminie
Jak sygnalizowaliśmy w poprzednim numerze gazety, w okresie letnim Miejska Hala Sportowa i MiejskoGminny Ośrodek Kultury realizowały festyny rekreacyjno-sportowe w sołectwach naszej gminy. Zaczęło się
w Starym Kamieniu, dalsza trasa wiodła przez Pilichowo,
Kołodzieje, Rodowo, Kleczewo, Trumiejki, Sypanicę, Gdakowo, Gilwę, Obrzynowo, Laskowice, Pólko. Przy okazji
sportowo - muzyczna ekipa zahaczyła o prabuckie Zatorze. Oprawę muzyczną zapewniły trzy zespoły wyłonione
w procedurze zapytań o cenę. Główny ciężar fianansowy
imprez (wynagrodzenie muzyków i nagrody w konkursach)
spoczywał na Radach Sołeckich, które dysponują odpisem od podatku rolnego. Sołtysi należycie wywiązali się
z roli organizatorów, nie odnotowano też poważniejszych
incydentów „towarzyskich” (czytaj: nie lali się z bardzo).

każdy pisać może...

Tylko spokój...
Z wiekiem mądrzejszy staje się człowiek,
uniwersalnych docieka prawd,
i wielu powie, panie panowie,
że wśród tak wielu rzeczy na głowie
najistotniejsze w końcu jest zdrowie,
po co je szarpać dla błahych spraw...
Bywa, że wkurzy mnie gość niejeden,
wówczas wewnętrzny mówi mi głos:
„co ja na gościa wściekał się będę,
przecież klepiemy podobną biedę,
i w końcu kiedyś „Arka” lub „Eden”
wspólny doczesny skończy nasz los...”
Raz na festynie - zraniona duma...
facet mnie wyzwał, tak przez „ce-ha”,
znów głos wewnętrzny: „hej, luźna guma,
ruska gorzała to istna dżuma,
dzisiaj nie kuma, więc mu nie tłumacz,
wszak wióry lecą, gdzie rąbią drwa...”
Na nowym rondzie ktoś mi wymusił,
wiadomo, wieśniak, skąd ma się znać...
- Hola, spokojnie, luzik być musi,
więc się powstrzymaj, by nie wykrztusić
prawdy o fachu jego mamusi,
i daruj sobie końcówkę „mać”...

Trumiejki. Miejscowy radny Tomasz Szpeflik jeszcze
uśmiechnięty, ale wieczorem przyszła nawałnica i przerwała zabawę..:(

Wreszcie spokojniej płynie mi życie,
hymn tolerancji w sercu mi gra,
unormowało się serca bicie,
spadło ciśnienie, czy uwierzycie?
niegdyś choleryk, nerwus, wichrzyciel,
dziś wyciszony, jak tu widzicie...
Radzę wam wszystkim, żyjcie jak ja!
MS
P.S. Skończyłem, czytam kobiecie,
„wiersz nie ma puenty, coś z nim nie tak....”
Co???!!! Mój ty świecie!!!Ludzie, no wiecie???!!!
Ona zarzuca mi beztalencie!!!
Mnie, uznanemu w mieście poecie!!!
Co zjadł już zęby w swojej gazecie,
zaraz na miejscu trafi mnie szlag!!!
Marek Szulc

Dzieci w Gilwie bawiły się grzecznie i chętnie, z dorosłymi, zwłaszcza spoza sołectwa bywało już nieco gorzej.
Na szczęście policja, zawiadamiana każdorazowo o realizowanej imprezie, należycie zadbała o porządek, monitorując miejsca festynów.
MS
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