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ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ
OJCA CZESŁAWA KLIMUSZKĘ
Uroczystość odsłonięcia tablicy
upamiętniającej o. Klimuszkę nastąpiła w dniu 18 października
przy wejściu do domu parafialnego w Prabutach. Wykonanie tablicy zostało sfinansowane przez BudŜet Obywatelski. Inicjatorem
przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Prabuty Riesenburg.
Uroczystość została poprzedzona Mszą Świętą, podczas której
postać ojca Klimuszki przybliŜył
elbląski franciszkanin o. Grzegorz
Piśko. Andrzej Czesław Klimuszko był pierwszym powojennym
proboszczem parafii pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła
w Prabutach.

PROJEKTY, PROJEKTY… WARTO SOBIE NIMI
ZAWRÓCIĆ GŁOWĘ!
W dzisie jszych czasach
uczniowie coraz częściej
„zatapiają” się w swoich komputerach i telefonach, szybko zapominając o „BoŜym świecie”… Czy
jest jeszcze dla nich jakiś ratunek?
Okazuje się, Ŝe jest! Realizacja róŜnego rodzaju projektów pokazuje,
Ŝe warto skupić uwagę młodzieŜy
na czymś innowacyjnym, twórczym i konstruktywnie wpływającym na ich rozwój i edukację. Projekty „Od technika do Europejczyka” czy „Programy motywacyjne
dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” są doskonałym dowodem na to, Ŝe jest sposób na

KOSZTOWNE ALE
KONIECZNE...
W Prabutach realizowane są
kolejne inwestycje. Oprócz remontu dróg i chodników, trwa modernizacja oczyszczalni ścieków.
Większość prac przewidziano na
rok przyszły i będzie to największa pozycja w budŜecie 2018 r.

motywację ucznia i na zmianę jego
myślenia w zupełnie innym kier u n k u… t y m p o z y t y w n y m .
Owszem, czase m korzystają z
komputera, który jednak pokazuje
im zupełnie inne moŜliwości…
Zapraszamy na str. 7, 10-11

Rzeczowy zakres prac obejmie
m. in.:
wymianę
sitokratopiaskownika, remont głównej stacji pomp, wymianę rusztów
napowietrzających na ciągach
technologicznych, remont ścian
betonowych bloku biologicznego
czy budowę dwóch zbiorników
stabilizacji osadu. O tej inwestycji
w szczegółach na str. 3
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SZLACHETNE ZDROWIE...

CO NA OSTATNI ROK KADENCJI?

Słowo „akredytacja” jawi nam się zwykle jako pojęcie związane z dyplomacją lub dziennikarstwem. Dosłowne tłumaczenie z francuskiego to „upełnomocnić”. Od
tego juŜ tylko kroczek do „polecić”, a to oznacza wskazanie szczególnie dobrej jakości. I tu przechodzimy do jakŜe
cennego dla nas wszystkich zdrowia. Wśród metod zapewnienia wysokiej jakości usług medycznych akredytacja jest metodą najskuteczniejszą i najszerzej sprawdzoną
na świecie. Jej rolą jest uzyskanie najlepszych, wymiernych standardów, które zwiększają bezpieczeństwo
i komfort pacjenta a takŜe pozytywnie wpływają na warunki pracy personelu placówki. Ocena skuteczności działań do akredytacji prowadzących naleŜy do specjalistycznych instytucji zewnętrznych i opiera się o konkretne
standardy i procedury.

Przed Radą Miejską i burmistrzem ostatni rok kadencji.
Trzy lata zleciały, jak z bata strzelił. Panujące tu i ówdzie
przeświadczenie o konieczności rzucenia na szalę przedwyborczą najlepszych kąsków inwestycyjnych na ostatni rok
panowania w naszym przypadku nie będzie miało praktycznego zastosowania. Umizganie się w ten sposób do wyborców nie zawsze przynosi oczekiwany efekt. Trzeba po
prostu uczciwie pracować przez całą kadencję i kaŜdy kolejny rok zamykać z poczuciem satysfakcji. Nie zaszkodzi teŜ
mieć trochę szczęścia, choć brzmi to irracjonalnie. Pozyskanie z tzw. luki finansowej kwoty 2,2 mln zł w pierwszą
rocznicę mojej kadencji spadły nam jak świąteczna gwiazdka z nieba. Mogliśmy dzięki tym środkom od marszałka
rozpocząć inwestycyjną ekspansję na „kolonii”.

Tyle tytułem wyjaśnień, a teraz do rzeczy. NZOZ
„Medicus” od kilku miesięcy ambitnie zmierza do uzyskania akredytacji. Animatorem tego procesu jest dr Marek Steigert, specjalizujący się w tego typu działaniach.
Kto był w ostatnim czasie w ośrodku, widział pierwsze
efekty zmian. Wprowadzono system numerków do recepcji oraz jednokierunkowy ruch pacjentów, na obu kondygnacjach zainstalowano monitory, prezentujące programy
prozdrowotne, nad drzwiami do gabinetów na zielono
lub czerwono sygnalizowana jest moŜliwość wejścia do
lekarza. Podświetlana tablica przy wejściu informuje
o pracy lekarzy i pracowni, kaŜdy pacjent moŜe w anonimowej ankiecie wypowiedzieć swoje uwagi, dotyczące
funkcjonowania przychodni i pracy personelu. Praca
dr Steigerta, szefostwa ośrodka i jego personelu przekłada
się na znaczną poprawę obsługi pacjentów, co niŜej podpisany sprawdził w praktyce. O szczegółach wprowadzonych zmian i dalszych planach dr Marka napiszemy
wkrótce szerzej. A na razie, obyśmy zdrowi byli…
Marek Szulc

Urząd Miasta i Gminy Prabuty
ul. Kwidzyńska 2
82-550 Prabuty
tel/fax. 55 278 20 01
e-mail: biuro@prabuty.pl
www.prabuty.pl
Redakcja: Agnieszka Nowak, Krzysztof Wojewódzki, Marek Szulc
Opracowanie graficzne, skład: Dariusz Pietkiewicz
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania materiałów dostarczonych oraz odmowy publikacji materiałów niezamówionych.

Nadchodzący rok upłynie pod znakiem kosztownych,
koniecznych, aczkolwiek nie zawsze efektownych zadań.
Rozpoczęta modernizacja oczyszczalni, o czym w szczegółach pisze Karolina Staniszewska na sąsiedniej stronie, pochłonie 6,8 mln zł. Budowa kolektora sanitarnego do Stańkowa kolejne 1,85 mln. W obu przypadkach nie przewiduję
zorganizowanych grup mieszkańców napawających się widokiem nowych instalacji. Nasze zainteresowanie polityką
wodno - ściekową kończy się z chwilą uruchomienia
spłuczki w toalecie. Tyle kasy w błoto, a ściślej mówiąc
w coś o zbliŜonej konsystencji… Budowa nowej remizy dla
OSP to moje i radnych zobowiązanie, którego honorowo
naleŜy dotrzymać, choć boli. Ten ból wyceniony jest na ok..
2,1 mln zł, z czego mamy nadzieję otrzymać 500 tys. zł
wsparcia od Komendanta Głównego PSPoŜ.
Wobec tych obciąŜeń musimy na rok wstrzymać dalszą
modernizację ulic. W projekcie budŜetu, przedstawionym
radnym figuruje tylko dokończenie ul. Dąbrowskiego (300
tys). W planach jest równieŜ budowa podwórka przy Wojska Polskiego 12, małego ronda i chodników przy Placu
Wolności (dojście do cmentarza to masakra), wspólna ze
spółdzielnią mieszkaniową inwestycja przy ul. Jagiełły
(parking i chodniki), chodnik w Grodźcu, obniŜenie drogi
pod wiaduktem w Jakubowie, utwardzenie dróg na Osiedlu
Klimuszki i inna galanteria. Na 2019 rok ul. Górna, Cisowa,
moŜe jeszcze Patyry i Kiepury (raczej 2020) oraz Wiśniowa
i Sikorskiego. A gdzie jeszcze OkręŜna, Reymonta, Czarneckiego, Sportowa (ta pójdzie do konkursu „schetynówek”
w przyszłym roku), Lipowa? Mamy teŜ w planie remont
kaplicy cmentarnej, wywołującej dziś u Ŝałobników dodatkowe efekty przygnębienia. W starym budynku SP2 pali się
aluminiowa stara instalacja, pierwszy etap jej wymiany będzie nas kosztował 320 tys. Pominąłem w tym zestawieniu
kilku pomniejszych inwestycji i remontów, więc proszę nie
załamywać rąk, mamy zapisane…
Zaczynamy debatę budŜetową i na temat złoŜonego
przeze mnie projektu wypowiedzą się radni, którzy mają
decydujący głos o sposobie wydatkowania przeznaczonej
na inwestycje w 2018 r. kwoty 14 mln zł. To bardzo duŜa
suma w odniesieniu do około 50 mln całego budŜetu. Takie
czasy, zacisnąć zęby i do przodu…
Marek Szulc
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W PRABUTACH
KAROLINA STANISZEWSKA

W naszym mieście realizowane są
kolejne inwestycje. Oprócz remontu
dróg i chodników, trwa modernizacja
oczyszczalni ścieków.
Do 1993 r o ku f un kcj o no w ał a
oczyszczalnia, która powstała w latach 30. XX wieku. Mechanizm działania tej „oczyszczalni” polegał na
wstępn ym o czyszczaniu ście ków
i odprowadzaniu ich na stawy na terenie oczyszczalni. Praktycznie nie
było juŜ moŜliwości podłączenia nowych odbiorców ścieków, poniewaŜ
t ak pr ym it yw ni e f un kc jo n uj ąc a
„oczyszczalnia” nie spełniała wymogów ochrony środowiska.
Pierwsza powaŜna modernizacja,
która polegała na budowie pełnego
ciągu technologicznego oczyszczalni
biologicznej, rozpoczęła się w pierwszej połowie lat 90. Powstały wtedy
dwa nowoczesne ciągi technologiczne, które umoŜliwiały oczyszczanie
około 1500 m3 ścieków na dobę.
N astę pną duŜą m o de rn i zac ję
oczyszczalnia przeszła po 10 latach
eksploatacji (lata 2001 – 2003). Jak podaje Zastępca Burmistr za M iasta
i Gminy Prabuty Wojciech Dołęgowski, który w tym czasie odpowiedzialny był za tą inwestycję, polegała ona
na wydłuŜeniu ciągów technologicznych, wbudow aniu nowe go sitokratopiaskownika, nowoczesnej stacji
zlewnej do przyjmowania ścieków
z wozów asenizacyjnych oraz stacji
odwadniania osadu. Całość procesu
technologicznego była juŜ sterowana
komputerowo, a oczyszczalnia osiągnęła rygorystyczne normy dotyczące
oczyszczania ścieków. Wiązała się
ona z jednoczesną likwidacją przyszpitalnej oczyszczalni ścieków połoŜonej przy obecnej ulicy Lawendowej
i włączeniu całej południowej części
miasta do systemu miejskiego. Łącznie inwestycja ta kosztowała około 6,5
mln złotych i była moŜliwa przy wydatnej pomocy m.in. Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska, środków z GEF i innych instytucji.
Minęło następne 13 lat i ponownie
naleŜało przystąpić do modernizacji
i remontu oczyszczalni (w międzycza-

sie zmieniły się kolejny raz przepisy
dotyczące jakości oczyszczanych ścieków, a pamiętajmy, Ŝe nasza oczyszczalnia leŜy przy granicy z jeziorem
Liwieniec, które jest rezerwatem przyrody). Konieczność przeprowadzenia
prac remontowych i modernizacyjnych potwierdza fakt współfinansowania tej inwestycji przez Urząd Marszałkowski ze środków unijnych. Całkowity koszt prac będzie wynosił
około 7,6 mln złotych z czego połowę
stanowią środki zewnętrzne.
Rzeczowy zakres prac obejmie
m.in.:
• wymianę sitokratopiaskownika
(ul. śeromskiego)
• wymianę stacji zlewnej (ul. śeromskiego)
• remont głównej stacji pomp (ul.
śeromskiego)

Plan imprez na rok 2018
☺ styczeń - Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
☺ styczeń/luty Ferie 2018
☺ luty - Memoriał szachowy im. R. Gunajewa
☺ luty - Koncert walentynkowy
☺ marzec - Spektakl grupy teatralnej J. Majda „ Światem rządzą kobiety” w ramach
obchodów Dnia Kobiet
☺ marzec - czerwiec Memoriał siatkarski im.
L. Stępnia
☺ marzec - Konferencja żołnierzy wyklętych
☺ marzec - Warsztaty wielkanocne
☺ marzec - Misterium Pańskie
☺ kwiecień - Memoriał szachowy im. L. Jaworskiego
☺ kwiecień/wrzesień - Olimpiada przedszkolaków
☺ maj - II bieg przełajowy „Wokół komina”,
Majówka 2018

• nowy kolektor tłoczny od stacji
głównej pomp do oczyszczalni

☺ maj - Rodzinny piknik lotniczy

• wymianę rusztów napowietrzających na ciągach technologicznych

☺ maj/wrzesień - Festyny letnie

• remont ścian betonowych bloku
biologicznego

☺ czerwiec - Prabucka senioriada

• budowę dwóch zbiorników stabilizacji osadu

☺ czerwiec - Noc Świętojańska

• remont stacji odwadniania osadu
(zastąpienie prasy wirówką)

☺ sierpień - Prabuckie lato

• rozbudowę budynku socjalnego.
Zakończenie prac przewidziane
jest na wrzesień 2018 roku.
Remont i mo dernizacja n aszej
oczyszczalni ścieków jest to największa inwestycja tej kadencji, której
przeciętny mieszkaniec Prabut zapewne nie zauwaŜy, ale Ŝeby spełnić
coraz bardziej wyśrubowane wymogi
związane z ochroną środowiska, nie
moŜna było tej inwestycji dłuŜej odwlekać. Patrząc na cykliczność prowadzonych inwestycji na oczyszczalni, moŜna z duŜą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, Ŝe za 10 – 15 lat
radni i burmistrz będą musieli znowu
podejmować decyzje o przeznaczeniu
duŜych środków na kolejną modernizację. Taki klimat.

☺ maj/czerwiec - Konferencja kresowian

☺ czerwiec - Dni Prabut (1-3 czerwca), Dzień
dziecka

☺ czerwiec - Dzień dziecka

☺ lipiec/sierpień - Viva musica 2018

☺ lipiec - Organizacja pleneru rzeźbiarskiego
w Rodowie
☺ sierpień - Ogólnopolski turniej siatkówki
plażowej nocnej
☺ lipiec - Rajd rowerowy kresowiaków
☺ lipiec/wrzesień - Dożynki gminne
☺ październik - bieg uliczny „Liwa Cup”
☺ październik - Jesienny koncert młodzieżowy
☺ listopad - Muzyczne wspominki
☺ listopad - Litania miast
☺ listopad - Dzień seniora
☺ grudzień - Mikołaj w PCKiS
☺ grudzień - Stół bożonarodzeniowy
☺ grudzień - Pokaz fajerwerków
☺ cały rok - Nordic walking
☺ cały rok - Konkurs literacki „Prabuckie
strofy”
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LECZENIE SZTUKĄ, CZYLI O ARTETERAPII
AGNIESZKA NOWAK

Emocje są nieodzownym elementem osobności kaŜdego człowieka.
Wywołują je w nas ludzie i ich zachowania, zjawiska, zdarzenia i sytuacje,
z którymi spotykamy się na co dzień.
Te negatywne emocje wzbudzają
w nas wiele lęku i niepokoju, sprawiają, Ŝe jesteśmy bardzo wraŜliwi
i słabi psychicznie, przez co trudniej
nam radzić sobie z napotykanymi na
naszej drodze problemami. W większości przypadków, działamy pod
wpływem emocji, które są często
złym doradcą, dlatego niejednokrotnie decyzje podejmowane pod ich
wpływem są złe i nietrafione. Natomiast pozytywne emocje są motorem
do działania, mobilizują nas do podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
wpływają pozytywnie na nasze nastawienie do Ŝycia i dają pewność, Ŝe
zmierzamy w dobrym i właściwym
kierunku.
Niektórzy umieją wyrazić swoje
emocje słowami, czynami, inni nie
potrafią ich nazwać i określić w Ŝaden
sposób, bo przecieŜ kaŜdy z nas jest
inny… W związku z tym, z pomocą
moŜe przyjść sztuka, która jest jedną z
form pomocy terapeutycznych. Sztuka moŜe pomóc spojrzeć w głąb siebie, zrozumieć drzemiące w nas niepokojojące lęki i obawy, a takŜe zrelaksować i uspokoić „zszargane” nerwy. Innym zadaniem jest równieŜ
wewnętrzny rozwój i podjęcie działania, które ma na celu indywidualne
kształtowanie swojego ego na nowo.
Po osiągnięciu tego etapu, często okazuje się, Ŝe udało nam się odnaleźć
„inną” drogę do szczęścia… Osiągnięcie tego celu, bez wątpienia jest trudne i czasem wydawałoby się, niemoŜliwe do spełnienia, jednakŜe warte
zachodu. NajwaŜniejsze to podjąć
próbę nie jedną i nie dwie… i trwać w
swoim postanowieniu i nastawieniu
na zmianę…
Arteterapia jako funkcja sztuki
sięga do podstawowych form autoekspresji. Metodę tę moŜe stosować
kaŜdy, niezaleŜnie od wieku, poziomu wykształcenia, zdolności, stanu
zdrowia. Termin ten odnosi się do

wykorzystania sztuki w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Dotyczy ona tworzenia, jak równieŜ korzystania z istniejących działań twórczych. Zajęcia kreatywne mogą przyczynić się do ekspansji i rozwoju osobowości, są takŜe elementem dającym
„siłę” i „wiarę” w siebie i w swoje
moŜliwości. Arteterapia pomaga zapobiegać pogłębianiu się stanów chorobowych, wpływa na rozwój zdolności, które mają urzeczywistnić pragnienia i zamierzenia zarówno dziecka, jak i osoby dorosłej. Pomaga równieŜ ona uzewnętrznić emocje, myśli,
pragnienia, spojrzeć na nie z bliska
oraz pomóc w dostrzeŜeniu ich przez
innych – wychowawców, rodziców,
znajomych, czyli jest formą komunikacji.
Podczas zajęć z arteterapii modyfikacji ulega sposób odbioru świata. Np. u dziecka wytwarza się przekonanie, Ŝe kaŜda emocja, nawet ta
straszna i przykra, nie trwa wiecznie,
lecz przemija. Dziecko zatem nabiera
dystansu do swoich uczuć i przeŜyć,
staje się dojrzalsze, mniej zaskoczone
i uspokojone. Arteterapia pozwala

takŜe kształtować inteligencję emocjonalną, a zatem takie umiejętności, jak:
rozpoznawanie własnych emocji oraz
wyraŜanie ich w sposób akceptowany
przez innych i, co najwaŜniejsze, daje
moŜliwość pozbycia się lęku przed
karą za przyznanie się do przeŜywania cierpienia. Pełni ona waŜną rolę w
kształtowaniu osobowości dziecka –
pomaga ujawnić stłumione stany
emocjonalne przejmując nad nimi
kontrolę, w bezpieczny sposób uwalnia od napięć, działa na róŜne sfery
Ŝycia psychicznego (intelekt, procesy
poznawcze, sferę emocjonalną). Pełni
t ak Ŝe f un k c j ę ko m pe n s ac yj n ą,
wzmacnia samoocenę i poczucie własnej wartości. Dla dzieci z trudnościami często jest jedyną szansą na komunikację ze światem i innymi ludźmi.
Arteterapia obejmuje następujące obszary działań: choreoterapię, teatroterapię, terapię przez sztuki plastyczne
(grafika, malarstwo, rzeźba), biblioterapię oraz muzykoterapię, o niej juŜ
w następnym numerze.
Niektóre informacje pochodzą z artykułu Małgorzaty Kuśpit Arteterapia, Remedium, nr 7/2003.
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ŚLADAMI HISTORII.
FONTANNA ROLANDA
CEZART OLECZE K

W dzisiejszym artykule przedstawię Państwu fragment miasta, który
jest, tak jak przed laty, wizytówką
Prabut i jednym z najbardziej ulubionych przez turystów miejsc spacerowych. W latach 30 – tych XX w., gdy
do Riesenburga zawitał nasz felietonowy podróŜnik, centrum miasta
znacznie róŜniło się wyglądem od
obecnego stanu, niemniej kilka brył
architektonicznych było i jest obecnych nadal. Wybrałem jedną formę
konstrukcyjną, moŜe nie najwaŜniejszą i nie najcenniejszą, ale pasującą do
obecnej pory roku i pozwalającą nam
zadumać się przez chwilę nad tym,
jak to mogło być latem np. 1935 r. w
Riesenburgu?
Fontanna Rolanda, bo o niej będzie
mowa, to nie jedyna w ówczesnym
Riesenburgu sterowana „ludzką ręką” tryskająca w róŜnych kierunkach
atrakcja wodna, ale chyba akurat ta
miała w sobie najwięcej kunsztu. Nie
jest to rdzennie prabucka fontanna,
albowiem dotarła do Riesenburga, jak
nasz turysta koleją, aŜ z Berlina i to
jest jedna z jej ciekawostek. Zastanawiające moŜe być czemu stolica wielkiego państwa niemieckiego decyduje
się pozbyć w roku 1929 fontanny
i zadaje sobie niemały trud, by ulokować ją aŜ tak daleko, bo w Prusach
Wschodnich, czyli dla przeciętnych
berlińczyków miejscu co najmniej mało znanym, bądź wręcz tajemniczym?
Tym bardziej, Ŝe była ona w Berlinie

c zuc i u ustę pując a po d ki l kom a
względami tej z Prabut.

krótko, bo uroczyste odsłonięcie dzieła Franza Schwechtena w dzielnicy
Charlottenberg nastąpiło w roku 1900
i była ona poświęcona samemu cesarzowi Wilhelmowi I. Architekt Franz
Schwechten był postacią wybitną.
Urodzony w Kolonii, członek Pruskiej Akademii Sztuk Pięknych, pozostawił po sobie dzieła, które stały się
klasyką kierunku – neoromantyzmu.
By uzmysłowić Państwu wielką jakość projektu Fontanny Rolanda podam tylko, Ŝe dziełem Schwechtena
są m. in. słynny berliński Kościół Pamięci cesarza Wilhelma, czy zamek
cesarski w Poznaniu. Riesenburg zyskało więc perełkę architektoniczną!
Na marginesie zachęcam Państwa, by
podczas obecności w Poznaniu udać
się na dziedziniec dawnego zamku
cesarskiego, gdzie znajduje się niemal
bliźniacza fontanna Schwechtena,
aczkolwiek w moim skromnym od-

Fontanna Rolanda, zwana teŜ Fontanną Lwów, została zakupiona przez
magistrat Riesenburga za kwotę 80
tys. marek w drodze powszechnoniemieckiego przetargu i praktycznie
mogła trafić gdzie indziej, gdyby nie
ambicje rajców miejskich Riesenburga
i ich świadomość klasy tego dzieła.
Oczywiście moŜna by tu spekulować,
czy za taką kwotę nie naleŜało jednak,
zamiast fontanny, podjąć się odbudowy, spalonego w 1868 r . XIV wiecznego ratusza, a nie stawiać w jego
miejscu fontanny, ale takie były ówczesne potrzeby i decyzje, a nam pozostaje duma z tak wielkiego europejskiego zabytku.
Fontanna łączy w sobie kilka styli.
Wprawne oko znawcy dostrzeŜe tu
styl antyczny, romański i gotycki.
Występuje w niej równieŜ mnogość
figur zwierząt. Oprócz majestatycznych i stanowiących podporę budowli pięciu lwów widać tam jeszcze słonie, wielbłąda, wilki, smoka i węŜe.
Całość oplata bujna kamienna roślinność, scalająca stopnie fontanny i kierująca wzrok turysty ku szczytowi.
Tam dumnie stał mityczny Roland,
najdzielniejszy z rycerzy Karola Wielkiego, wzór cnót germańskich i rycerskich, odwagi i umiłowania Ojczyzny.
W dłoni dzierŜył swój słynny królewski miecz, zwany Durandalem oraz
tarczę. Był uosobieniem wielkości,
potęgi, wierności, poboŜności i miłości Ojczyzny, wielkiej siły fizycznej i
odwagi, narodzin Germanii i jej potęgi przez wieki.
Ten niezwykły w zamyśle architekta projekt, poprzez zawartą w
nim mieszankę stylów, epok, swoistą
Arkę Noego, ogród botaniczny i postać Rolanda, miał pokazać wieczną
wielkość Niemiec i gloryfikować cnoty rycerskie, które stały u progu narodzin Cesarstwa. Turysta lat 30 - tych
XX w. zderzał się w Riesenburgu w
swej nowoczesności Ŝycia z kultowym objawem romantyzmu niemiec(Ciąg dalszy na stronie 12)
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MUZYKA, RZEŹBA, FOTOGRAFIKA, A MOśE QUILLING?
AGNIESZKA NOWAK

tografii. Bez wątpienia moŜna stwierdzić, Ŝe tego typu zajęcia rozwijają
dziecięcą wyobraźnię oraz poczucie
własnej wartości i wraŜliwości na
piękno przyrody i nie tylko. Czasem
warto zamiast siedzenia w domu z
telefonem w ręku, zrobić z niego uŜytek i zrobić kilka zdjęć na łonie natury. To dla zdrowia i lepszego samopoczucia!
Wykaz zajęć i osoby prowadzące:

Od października ruszyły zajęcia,
których organizatorem jest Prabuckie
Centrum Kultury i Sportu. RóŜnorodność zajęć jest duŜa i przeznaczona
jest dla kaŜdego. Poczynając od nauki
gry na gitarze i keyboardzie, poprzez
naukę śpiewu i tańca, fotografikę,
szachy, rzeźbę, quilling i jeździectwo.
Zajęcia odbywają się w PCKiS, Miejskiej Hali Sportowej i w Ośrodku Jeździeckim w Julianowe od poniedziałku do piątku. Plan wszystkich zajęć
umieszczony jest zarówno na stronie
internetowej, jak i w siedzibie PCKiS
na tablicy ogłoszeń.
Warsztaty z fotografii to coś, czego
w naszym mieście jeszcze nie było.
Pomysłodawcą jest pracownik PCKiS
– Konrad Rogoziński i jednocześnie
student grafiki komputerowej.
„Bodźcem do podjęcia tej inicjatywy
jest niewątpliwie szeroko pojęte zainteresowanie fotografią z mojej strony. Są to
zajęcia praktyczno-teoretyczne, mające
formę warsztatów, przeznaczone dla dzieci i młodzieŜy w wieku 14-20 lat. JednakŜe przychodzą równieŜ młodsze dzieci lub
osoby po 21 roku Ŝycia, pełne ciekawych
pomysłów i zaangaŜowania, w związku z
cz ym , nie pot rafił bym o dmó wi ć i m
uczestnictwa. Zajęcia odbywają się raz w
tygodniu w czwartki o godzinie 15 i trwają 60 minut. Warsztaty poruszają zagadnienia dotyczące ogólnych podstaw foto-

grafii połączonej z grafiką komputerową.
Uczestnicy uczą się m.in. fotomanipulacji, czyli przerabiania zdjęć np. z letnich
na zimowe. Obecnie przygotowujemy się
do konkursu fotograficznego pod nazwą
„4 pory roku” organizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Prabuty-Riesenburg. W planach mamy równieŜ zorganizowanie wystawy zdjęć zrobionych przez uczestników zajęć. UwaŜam, Ŝe taką wiedzą i taką pasją powinniśmy dzielić się z drugim człowiekiem, jest
to niesamowita satysfakcja i jednocześnie
rozwój drzemiącego w nas „małego, fotograficznego” talentu” – podkreśla Konrad Rogoziński, instruktor zajęć z fo-

szachy i warcaby – Jan BoŜek, zajęcia rzeźbiarskie – Zbigniew Chmielewski, gitara akustyczna, gitara basowa, keyboard (poniedziałek 16:0019:00) – Paweł Krasiński, zespół muzyczny (piątek 18:00-20:00) – Paweł
Krasiński, rytmika dla dzieci – Aleksandra Meller, zajęcia wokalne – Milena Kossak-Karulewska, zajęcia taneczne (zumba) – Izabela Tatara, gry
planszowe – Krzysztof Niziałek, Quilling – Agnieszka Baranowska, joga –
Edyta Krukowska, zajęcia taneczne –
Aleksandra Orzechowska, trampoliny
– Anna Huderewicz, zajęcia jeździeckie – Marta Chrząszcz.
Zapraszamy wszystkich chętnych
do uczestnictwa w zajęciach, które są
bardzo dobrym sposobem spędzania
wolnego czasu. Sam fakt, Ŝe wychodzimy z domu, a następnie uczymy
się czegoś nowego, pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie i podnosi
naszą wartość.
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„OD TECHNIKA DO EUROPEJCZYKA”
ANDRZEJ BOśEK

Projekt "Od Technika do Europejczyka. Nowe doświadczenia - większe moŜliwości" realizowany jest na
zasadach PROGRAMU Erasmus + ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER) w ramach projektu „StaŜe zagraniczne dla uczniów i absolwentów
szkół zawodowych oraz mobilność
kadry kształcenia zawodowego”.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%, a skierowany jest
do uczniów klasy drugiej i pierwszej
technikum w zawodach technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik handlowiec Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych w
Prabutach.
W ramach projektu zorganizowan o w yj az d 37 o s o bo w e j g r up y
uczniów wraz z dwoma opiekunami
do Niemiec na dwutygodniowy staŜ
w niemieckich przedsiębiorstwach
w Lipsku i okolicach. StaŜ trwał od
27 sierpnia 2017 roku do 09 września
2017 roku. Zakończenie projektu nastąpi w 2018 roku.
Uczniowie przed wyjazdem odbyli 20 godzinny kurs języka niemieckiego, 10 godzinne warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej słuŜące rozwojowi osobistemu i świadomości międzykulturowej, 10 godzinne warsztaty z doradztwa zawodowego słuŜące umiejętności planowania własnej karier y zawodowej i
wzrostu świadomości konieczności
uczenia się przez całe Ŝycie oraz
zwiększające kompetencje społeczne

mające na celu przygotowanie młodzieŜy do pierwszego w Ŝyciu wyjazdu za granicę.
Przed wyjazdem zostali wyposaŜeni w niezbędny sprzęt oraz materiały do odbycia staŜu. Partnerem ze
strony niemieckiej była firma Vitalis,
której wielo letnie do świ adc zenie
i baza gwarantują realizację uzgodnionego wcześniej programu pobytu.
Uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności zawodowe oraz językowe, co
zostało potwierdzone zdobyciem certyfikatu ECVET oraz dokumentu Europass Mo bilno ść , w przyszł ości
zwiększą one szansę na zdobycie pracy. W ramach mobilności uczniowie
poznawali organizację pracy w zagranicznym przedsiębiorstwie, a takŜe
lokalną historię, tradycję i kulturę
regionu.
Głównymi celami projektu było:
zwiększenie mobilności i aktywności
uczniów pochodzących z niewielkich
miejscowości, zdobycie nowych doświadczeń Ŝyciowych, zwiększenie
moŜliwości adaptacyjnych w nowym
środowisku, przełamywanie barier
i uprzedzeń kulturowych oraz językowych, zdobycie fachowej wiedzy
zawodowej oraz umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii i narzędzi mechanicznych, informatycznych oraz handlowych, zapoznanie z innymi sposobami organizacji procesu pracy, zwiększenie znajomości języka niemieckiego, zdobycie
wiedzy na temat historii, kultury
i zwyczajów Niemiec, zwiększenie
poczucia świadomości bycia obywatelem Europy i świata, podniesienie
motywacji do własnego rozwoju, nauki, ukończenia szkoły i poszukiwania pracy, poprawa wyników egzaminu maturalnego w zakresie języków obcych oraz egzaminu zawodowego.
Efe kt y pr oje kt u zo staną upo wszechnione na evencie podsumowującym, na którym wszyscy uczestnicy zaprezentują swoje relacje z po-

bytu, a takŜe podzielą się wraŜeniami
i doświadczeniami. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia
prestiŜu szkoły oraz poprawy jakości
pracy szkoły i wzbogaci ofertę edukacyjną. Doświadczenia zebrane przez
uczestników i szkołę staną się inspiracją dla innych w celu wzbogacenia
lokalnego kapitału społecznego. Całkowity koszt projektu to 257 240,69
PLN.

PLAN

IMPREZ
W PRABUCKIM CENTRUM
KULTURY I SPORTU
W GRUDNIU 2017

2 grudnia – Wojewódzki turniej
szachowy
5 grudnia – Królowa Śniegu muzyczno-plastyczny spektakl (dzieci
SP)
8 grudnia – VI otwarty turniej badmintona pod patronatem ZNP
9 grudnia – Radość Tworzenia (w
wykonaniu dzieci i pracowników
przedszkola Miś Uszatek)
9 grudnia – Prabucka Akcja
„szlachetna paczka”
15 grudnia – „Świąteczna Opowieść” przedstawienie teatralne dla
dzieci
16 grudnia – Sportowy Mikołaj dla
dzieci (animacje, gry i zabawy hala
sportowa)
16 grudnia – CX Park zawody rowerowe
16 grudnia – Stół Bożonarodzeniowy
17 grudnia – Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów z PCKiS
31 grudnia – Noworoczny pokaz
fajerwerków
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SZPITAL SPECJALISTYCZNY W P RABUTACH DAWNIEJ I DZIŚ

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY CZĘŚĆ 3.
AGNIESZKA NOWAK

Obecnym prezesem szpitala
jest Bogdan Teodor Łęski, który
kieruje nim od 1 czerwca 2016 roku. Szpital spełniając kryteria zosta ł zak wa lifikowan y do
tzw. „Sieci szpitali” do poziomu
IV tj. „Szpitale Onkologiczne
i Pulmonologiczne”. Kwalifikacja
do sieci następuje na okresy 4 letnie i szpital ma zapewnić pełną
opiekę zdrowotną w całym cyklu
leczenia, chodzi tu o tak zwaną
kompleksowość i ciągłość udzielonych świadczeń. Pacjent skierowany do szpitala uzyska poza
świadczeniami szpitalnymi – ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne oraz świadczenia rehabilitacyjne stosownie do jego potrzeb.
Chcąc realizować tę zasadę kompleksowości – w zakresie pulmonologii, chorób płuc i gruźlicy – w
szpitalu zostanie utworzony oddział rehabilitacji pulmonologicznej, i w ten sposób cykl leczenia
„zatoczy krąg”.
Na terenie dawnego Sanatorium istnieje Szpital Psychiatryczny. Jest to organizacyjnie odrębna
jednostka, choć zlokalizowana
przy Szpitalu Specjalistycznym w
Prabutach. W latach 2000-2001
NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. z
o.o. wyremontowała na potrzeby
szpitala psychiatrycznego stary
budynek - pawilon nr VI. Zorganizowano Oddział Ogólnopsychiatryczny, Oddział Detoksykacji Alkoholowej i następnie Oddział Leczenia UzaleŜnienia od Alkoholu.
Pomysł ten powstał z uwagi na
dobro pacjentów. Lekarze pracując y w okolic znyc h poradniach
zdrowia psychicznego
w Malborku, Sztumie i Kwidzynie
widzieli niekiedy potrzebę hospitalizacji chorych, lecz trudno było
o miejsce, do którego moŜna wysłać pacjentów. NajbliŜszy szpital
w Starogardzie Gdańskim, który

dysponuje obecnie 800 łóŜkami
stale był przepełniony.
Pawilon nr VI obejmuje trzy
oddziały: Ogólnopsychiatryczny
(dysponujący 60-cioma łóŜkami),
Oddział Detoksykacji Alkoholowej (6 łóŜek), Oddział Leczenia
UzaleŜnienia od Alkoholu (24 łóŜka), a takŜe Izbę Przyjęć, Poradnię
Leczenia UzaleŜnienia od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego.
W minionym roku w wyniku
konkursu unijnego otrzymaliśmy
dofinans owanie i realizuje my
Projekt „Powiślańskie e- zdrowie
dla psychiatrii” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa 7. Zdrowie, Działanie 7.2. Systemy Informatyczne i
telemedyczne.
Celem głównym projektu jest
podniesienie efektywności podmiotu, umoŜliwienie pacjentom
dostępności do usług i informacji
me dyc znych, popr awa jakości
świadczonych usług medycznych
na obszarze Dolne go Powiśla,
wdroŜenie interoperacyjnych systemów dziedzinowych i ich integracja z regionalnymi i krajowymi
systemami.
Cele bezpośrednie projektu to:
1. S twor zenie pakie tów usług
elektronicznych z zakresu ezdrowia dla mieszkańców powia tó w: kwi dzyń sk ie go,
sztumskiego i malborskiego,
2. Stworzenie pakietu usług elektronicznych dla NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. z o.o.
3. Podniesienie poziomu informatyzacji NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. z o.o,

4. Zapewnienie interoperacyjności systemu informatycznego
pomiędzy placówkami NZOZ
Centrum Psychiatrii Sp. z o.o.
Planujemy złoŜyć kolejny projekt w konkursie dotyczącym infrastruktury i rozbudować nasz
pawilon s t war zając bar dzie j
komfort owe war unki chor ym.
Planujemy stworzyć niezwykle
potrzebny w powiecie kwidzyńskim dzienny oddział psychiatryczny. Chcielibyśmy umoŜliwić
chorym kilkugodzinną terapię w
ciągu dnia, i codzienny powrót do
środowis ka domowego. Mamy
równieŜ ideę powstania zespołu
lecznictwa środowiskowego, czyli
zespołu osób w postaci lekarza,
pielęgniarki, psychologa i terapeuty środowis kowego którzy
mogliby współpracować z chorym
i jego rodziną w miejscu zamieszkania pacjenta. Obecnie w szpitalu zatrudniamy specjalistyczny
personel lekarski i psychologiczny, a takŜe terapeutyczny, oraz
wysoko wykwalifikowane pielęgniarki i sanitariuszy, pracowite
salowe, bardzo okrojony skład
administracyjny Wszyscy pracownicy są zaangaŜowani i godni
zaufania. Pacjenci mogą na nas
zawsze polegać - podkreśla Tamara Barganowska, prezes NZOZ
Centrum Psychiatrii.
Szpital choć usytuowany w zabytkowym budynku jest nowoczesny i bardzo dobrze wyposaŜony.
Pracownicy starają się zapewnić
swoim pacjentom jak najlepsze
warunki, w ramach funduszy z
NFZ.
Zamieszczone informacje zostały
udostępnione przez prezesa Szpitala
Specjalistycznego w Prabutach, Bogdana Teodora Łęskiego, a takŜe z wywiadu przeprowadzonego z Tamarą
Barganowską, prezes NZOZ Centrum Psychiatrii.
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ŚLADAMI HISTORII

SPACERKIEM PO DAWNYM RIESENBURGU
CEZARY OLECZEK

Kontynuujemy nasz cykl opowie śc i n a ła ma c h G a ze ty
P r a bu c k iej o c ie k a wo st kach turystycznych dawnych Prabut z lat 30-tych XX w.
W ostatnim numerze wędrowaliśmy wśród licznych, niestety częściowo niezachowanych juŜ, pomników Riesenburga. Dziś wespół
z naszym anonimowym wędrowcem przeniesiemy się w czas magicznych Świąt BoŜego Narodzenia, szukając w mieście atrakcji z
tym związanych.
Zwyczajowo o tej porze roku w
o k n a c h
o r a z
n a
drzwiach mieszkań, urzędów
i sklepów zawieszano świąteczne
wie ńc e , wykonane z gałąze k
świerków i jałowca (zwanego kadykiem), ozdobione wstąŜkami w
kolorze fioletowym z przymocowanymi czterema świeczkami.
Plecione gałązki świerkowe symbolizowały w Niemczech trwały
związek z przeszłością, fioletowe
wstąŜki były oznaką nadziei i tradyc ji, zaś światło świec miało
nieść radość i jasność. Bez względu na wielkość stroika ilość świec
była ta sama, a wiązało się to ze
zwyczajem odliczania czasu do
Wigilii , gdzie co tydzień zapalano
kole jną św ie czkę , by łącznie cztery zapłonęły razem tego
szczególnego wieczor u. Dzieci
przez cały grudzień zaznaczały
upływające dni w kalendarzach
ad we nt o wyc h l ub o tw ie r a ły
okienka w specjalnych domkach
ze słodkościami.
Wiadomo, Ŝe drzewko choinkowe ma rodowód nie miec ki,
więc Riesenburg w grudniu roił
się od przystrojonych choinek na
skwerach, w rynku i przed głównymi gmachami miasta. Wspomnieć wypada teŜ o tradycji boŜo-

nar odze ni owe j szc ze g ólne go
upię kszania pomników, gdzie
wieńce i lampiony dodatkowo
oplatały girlandy z jodłowych gałązek z barwionymi szyszkami i
flagami narodowymi .
W centrum miasta turysta podz iw i ał jar mar k św ią te czny, zwany Weihnachtsmarkte,
gdzie największą frajdę miały
oczywiście dziec i, dla któr ych
kupcy i sklepikarze Riesenburga
szykowali specjalne słodkości i
prezenty. W zwyczaju było oferowanie dzieciom torebki z łakociami za przysłowiowego „feniga
szczęścia” (z j . niem. Gluck Pfenig). Na straganach królowały
pachnące ciasta z bakaliami, obficie posypane c ukrem pudrem,
zwane Christstolle i bogato wypiekane ciasta droŜdŜowe z duŜą ilością bakalii, czyli popularne i dziś
s t r u c le (W e ih na c h t s s t o l le n )
oraz pierniki z miodem
(Pfefferkuche), a takŜe specjalnie
wypiekane w tym okresie imbirowe ciasteczka (z j. niem. Platzchen) w kształcie ludzików, domków i zwierząt.
Dla nas zapewne ciekawostką
byłby widok powszechnie wieszanych na gałęziach choinek rumianych jabłek, ale w Riesenburgu
turysta z głębi Niemiec temu się
nie dziwił, bo jednym ze zwycza-

jów świątecznych było takie oto
wspomnienie rajskiego jabłka i
postaci Adama i Ewy . Zimy w
Prusach Wschodnich były mroźne
i srogie. Nie było więc problemu z
organizacją sztucznych lodowisk i
ślizgawek, gdzie z tych atrakcji
korzystały zarówno dzieci, jak i
dorośli. Miejsca takie równieŜ
przyozdabiano w duchu świątecznym i patriotycznym. Nadto towarzyszyła temu muzyka, gdzie znana nam wszystkim kolęda „Cicha
noc” rozbrzmiewała w wykonaniu
miejscowego chóru i orkiestry. Był
to czas spokoju, zadumy nad mijającym rokiem, nadziei na lepszy
rok. Turysta po powrocie do hotelu mó g ł lic zyć na św ią te c zne menu , gdzie królowała ziemniaczana kiełbasa z kapustą i pieczona gęś oraz grzane wina. Zaś w
domac h R ie se nbur ga wr az z
pierwszą gwiazdką dzieci oczekiwały prezentów, które, jak nakazywał zwyczaj, przynosił aniołek
– Christkindl.
O pó łnoc y r oz br zm ie wa ły
dzwony kościelne i podąŜano na
pasterkę. Riesenburg w tym okresie prezentował się znakomicie,
jako nowoczesne, rozwijające się
dynamicznie miasto o wielkiej historii i aspiracjach . W przewodnikach turystycznych lat 30-tych XX
w. wzmiankowany był jako miasto o „teutońskich korzeniach” w
malowniczym połoŜeniu wśród
lasów i jezior z dogodnym połączeniem kolejowym i dobrymi hotelami”. I trudno nie zgodzić się z
tymi hasłami, obserwując Prabuty
na star ych fotogr afiach, gdzie
urzeka nas kaŜdy detal architektury tego nadal pięknego miasta .
W kolejnym artykule zaprezentuję Państwu następne historyczne
wspominki o dawnym Riesenburgu.

10

GAZETA

PRABUCKA

OBROBIMY NEGATYWY, TWORZĄC SAME POZYTYWY
ANDRZEJ BOśEK

osobami zidentyfikowanymi na starych negatywach.
Główne załoŜenia projektu:

Uczniowie klasy 3 Technikum Zespoł u Szkół Pon adgimnazjaln ych
w Prabutach w partnerstwie z Prabuckim Stowarzyszeniem Lotniczym
„ A VI A TO R ” r e al i z uj ą P r o j e k t
„Obrobimy negatywy tworząc same
pozytywy”. Projekt jest realizowany
w ramach programu „Bank Ambitnej
MłodzieŜy” Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły
z siedzibą w Warszawie.
Grupa uczniów pod kierunkiem
p. Michała Skowrońskiego skanowała
za pomocą specjalistycznego sprzętu
stare negatywy zdjęć Prabut przekazane przez Stowarzyszenie Aviator /
negatywy pochodzą ze zbiorów Pana
Witolda Marciniaka/, a następnie
dokonała ich cyfrowej obróbki przy
pomocy oprogramowania graficznego. Efekty swojej pracy uczniowie
publikują na szkolnej stronie internetowej.
Zadaniem drugiej grupy pod opieką p. Agnieszki Lewandowskiej-Lech
było przeprowadzenie wywiadów z

• aktywizacja młodzieŜy poprzez
udział w tworzeniu zbioru i publikacji fotografii Prabut z lat
1957-1990 na bazie posiadanego
zbioru negatywów ukazujących
zarówno Ŝycie codzienne mieszkańców jak i uroczystości i zmiany w krajobrazie,
• uczestnictwo w przygotowaniu
wystawy, strony internetowej
i publikacji ksiąŜkowej,
• wspomaganie rodziny i szkoły
w procesie wychowania,
• umoŜliwienie poznawania zasad
bezpiecznego zachowania się
w róŜnych sytuacjach; zdobycia
nowych doświadczeń, zdobycie
umiejętności nawiązywania kontaktów z osobami starszymi.
Prabuckie Stowarzyszenie Lotnicze „AVIATOR” po zakończeniu projektu przekaŜe szkole na własność:
skaner do obróbki fotografii, oprogramowanie graficzne Corel X8 w wersji
classroom, oprogramowania graficzne
Corel Painter w wersji classroom.
W piątek 13 października grupa
uczniów z klasy 3 T, pod opieką
p. Agnieszki Lewandowskiej-Lech
spotkała się z Ks. Infułatem Janem
Oleksym. Ksiądz Proboszcz Senior

udzielił uczniom wywiadu przywołując swoje wspomnienia z czasów odbudowy prabuckiej konkatedry. Kilka
dni później uczniowie przeprowadzili
takŜe rozmowę z Panem Antonim
Urbanowiczem, który aktywnie brał
udział w pracach renowacyjnych prabuckiej katedry.
Spotkanie odbyło się w ramach
realizacji Projektu: „Obrobimy negat ywy t wo r ząc same po zyt ywy”.
W pierwszym etapie Projektu młodzieŜ skanowała stare negatywy zdjęć
i dokonywała ich cyfrowej obróbki.
Kolejnym etapem są spotkania i wywiady z ludźmi, którzy pamiętają
okoliczności powstania tych archiwalnych zdjęć.
Ksiądz Infułat prócz wielu cennych informacji i wspomnień przekazał młodzieŜy kolejne historyczne
zdjęcia, które wzbogacą szkolny zbiór
fotografii z tamtego okresu.
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PROGRAMY MOTYWACYJNE DLA UCZNIÓW
POMORSKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
ANDRZEJ BOśEK

Projekt „Programy motywacyjne
dla uczniów pomorskich szkół zawodowych" uzyskał dofinansowanie z
Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Poddziałania 3.3.2.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014- 2020.Warto ść proje ktu:
21 538 410,00 zł
Celem projektu jest:
• wsparcie uczniów szkół zawodowych o szczególnych predyspozycjach z przedmiotów zawodowych w zakresie podnoszenia
umiejętności oraz uzyskiwania
dodatkowych kwalifikacji zawodowych;
• zwiększenie motywacji do podejmowania nauki w szkołach zawodowych. W ramach projektu
uczniowie nasi mieli i mają moŜliwość:
• odbycia kursów umoŜliwiając yc h zdobyc ie do datkow ych

kwalifikacji i umiejętności zawodowych, między innymi:
•  spawanie róŜnymi metodami
(MAG 135, MIG 131, TIG 141,
311) modułem ręcznego cięcia
palnikiem plazmowym,
• obsługa sprzętu – wózki widłowe
• kursy gastronomiczne - barman
i barista, kelner, dekorowanie
potraw z elementami carvingu –
rzeźbienia w warzywach i owocach, dekorowanie artystyczne i
okolicznościowe w piekarnictwie)
• diagnostyka pojazdów samochodowych
• kurs AutoCAD
• odbywania praktyk i staŜy zawodowe, wykraczające poza zakres
kształcenia zawodowego praktycznego wynikający z podstawy
programowej kształcenia zawodowego (w wymiarze 150 go-

dzin), realizowane u pracodawców;
• wyjazdy studyjne do pracodawców, ośro dków badaw czych,
szkół wyŜszych oraz na targi
skupiające pracodawców, których celem będzie zapoznanie
uczniów z uwarunkowaniami
rynku pracy, organizacją pracy,
wyposaŜeniem stanowisk pracy,
oczekiwaniami praco dawców
wobec potencjalnych pracowników, zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi w danej branŜy oraz
st r ate gią r ozw oj u pr ze dsię biorstw.
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PRABUCCY SZACHIŚCI W ELIMINACJACH
DO MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW
DO LAT 10
ROBERT WEBER

(Ciąg dalszy ze strony 5)

kiego i wszystkimi jego cechami, a to
za sprawą właśnie Fontanny Rolanda
i ukrytych w jej detalach jakŜe licznych tajemnicach.
Riesenburg wraz z chwilą odsłonięcia fontanny zyskał rozgłos w całych Niemczech, a na pewno dumę i
szacunek w sercach samych mieszkańców miasta i jakŜe silnie identyfikuj ąc yc h si ę z c ał ym r e gio n em
Wschodnioprusaków. Łyk zimnej,
czystej wody, tryskaj ącej z kilku
miejsc do zbiornika fontanny był miłym i radosnym akcentem tej wielkiej
lekcji historii, zapisanej w fontannie .
Spod kamiennej podpory otaczającej
cokół nasz wędrowca mógł podąŜyć
dalej w poznawaniu Riesenburga,
który czarował kolejnymi atrakcjami.
Jakimi ? O tym opowiem juŜ w następnym numerze Gazety!
W 2014 z inicjatywy Stowarzyszenia Spoleczno-Kulturalnego PrabutyRiesemburg rozpoczęły się działania
mające na celu zwrócić uwagę władz
miasta i mieszkańców na konieczność
ratowania fontanny Rolanda-zabytku
unikatowego w skali Europy. Wśród
podjętych przez Stowarzyszenie działań
było równieŜ rozpoczęcie zbiórki publicznej środków na naprawę bieŜących
ubyt kó w/uszk odzeń f ont ann y.
Z dotychczas zebranych środków dokonano naprawy instalacji wodnej, wykonano trzy tarcze oraz uzupełniono łapę
figury lwa. Dzięki działaniom podjętym
w roku 2014, niedawno został złoŜony
wniosek o dofinansowanie renowacji
fontanny Rolanda do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

TANIO, MODNIE
I WYGODNIE !!!
Nowo otwarty sklep
z odzieżą używaną otworzył
swoje podwoje.
TOP STYLE
ul. Grunwaldzka 7
(koło „Kleksa”)
ZAPRASZAMY !

No i jest powód do dumy! Oskar
Śniadecki (9 lat) i Dorian Weber (8 lat)
wzięli udział w turnieju w Eliminacjach do Mistrzostw Polski Młodzików do lat 10, który odbył się w Jastrzębiej Górze. Oskar wygrał turniej,
natomiast Dorian zajął 6 miejsce i
zdobył trzecią kategorię szachową.
Awans do finałów Mistrzostw Polski,
który uzyskali jest ogromnym sukcesem . Mł o dzi zaw o dni cy M TS są
mieszkańcami Prabut, a ich trenerem
jest Robert Weber, który jest równieŜ
z Prabut. Młodzi szachiści grają teŜ

regularnie w innych turniejach róŜnej
rangi, osiągając wysokie noty w swojej kategorii wiekowej. Obecnie przygotowują się do Mistrzostw Europy w
Szachach Szybkich, które w grudniu
odbędą się w Katowicach.
Wyniki dostępne są na stronie internetowej http ://www. c he ss ar b iter.co m/
turnieje/2017/ti_5787/results.html?l=pl&tb=10_

Redakcja Gazety Prabuckiej przekazuje serdeczne gratulacje i trzyma
kciuki za kolejne sukcesy!
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KAśDY PISAĆ MOśE, NIEKTÓRZY NAWET NIEŹLE POTRAFIĄ...
NADCHODZI ZIMA
Tysiące gwiazd świeci na niebie
Nie uwierzysz i nie wygrasz z czasem
Popatrz wtedy uważnie przed siebie
A tu już zima za pasem.
Minęła Jesień, nadeszła zima
Mróz na szybach obrazy maluje
Niejedna istota tego nie wytrzyma
Każdy ubranie ciepłe wyjmuje.
Wyglądam przez okno, śnieg gęsty pada
Przykrył trawę i nie widać zieleni
Niczym płatki róż na ziemi się układa
I gałęzie drzew uginają się do ziemi.
W oddali słychać rżenie koni
Delikatnie suną po śniegu nogami
To kulig jedzie, wiatr za nimi goni
A mróz tęgi szczypie za uszami.
Nagle wiatr mocniej zawieje
Niosąc za sobą tumany śniegu
Przewraca domy i leśne knieje
I nikt nie dorówna mu w tym biegu.
Siedzimy sobie w ciepłym pokoju
Herbatka przy kominku się grzeje
Cała rodzinka dziś w dobrym nastroju
A wiatr za oknem niech sobie wieje.
Śnieg za oknem wciąż pada i pada
Mama córkę kołysze i przytula do siebie
Przykrywa kołderką i bajki opowiada
I gwiazdek już nie widać na niebie.
Władysław Kisieliczyn

RAP O ZMIERZCHU
Jest piątek wieczorem i nuda mnie zżera
Wychodzę do miasta, połazić po skwerach
Ulice są puste, lecz ja się nie boję
O zmierzchu to miasto, zaczyna być moje
W ciemności wyraźnie słychać moje kroki
Rozglądam się czujnie, zerkając na boki
Czuć czyjąś obecność, słychać kilka głosów
W oddali się żarzy popiół papierosów
Ktoś rzuca uwagę pod moim adresem
Me mięśnie nerwowo zadrżały pod dresem
Poznaję ich jednak, podchodzę więc śmiało
Są wszyscy w komplecie… Oj będzie się działo!!!
Już dobry humorek się wszystkim udziela
Pijemy browary kupione u „Chmiela”
Choć umysł zmącony przytępia ciut zmysły
Planujemy wieczór, rodzą się pomysły
Wieczór zapowiada się całkiem udany
Browary działają, mamy wielkie plany

Jak wtedy, gdy ubaw był po same pachy
Kiedy „Matizowi” pogięliśmy blachy
Umiemy się bawić, nikt temu nie przeczy
Czasami wychodzą z tego wielkie rzeczy
Bo gdy nas ogarnie amok iście dziki
Wywracamy znaki lub jakieś śmietniki
Potem napisami ozdabiamy mury
Dla nas święte słowa, choć dla innych bzdury
Że „ARKA” jest królem, a „LECHIA” to cwele
Niechaj uświadomią się obywatele
Kiedy rano ludzie opuszczą swe domu
Na zastany widok będą ciskać gromy
A poranne słońce może ich oświeci
Co po nocach robią ich kochane dzieci
Nie miejcie nam za złe, spróbujcie zrozumieć
Podobno za młodu trzeba się wyszumieć
Robert Trociński

MIKOŁAJKI Z MIKOŁAJEM...
Szóstego grudnia, tradycyjne „mikołajki”. Co by tu
związanego z Mikołajem… Mam! Niezawodne archiwum
Witolda Marciniaka za sprawą jego syna Grzesia do naszych
usług! Początek lat 80-tych, dożynki SKR Prabuty
w „Jarzębinie”. Kto odbiera bochen chleba? Prezes SKR Mikołaj Oporski! A kto grał do tańca? Marek Szulc z zespołem… O ludzie…
ms
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ODPADY A NASZE PIENIĄDZE...
MAREK S ZULC

Od pierwszego lipca b.r. obowiązują jednolite w
całym kraju zasady selektywnego zbierania odpadów.
Ujednolicenie tego systemu ma prowadzić do wzrostu
recyklingu, czyli lepszej selekcji i wykorzystania surowców wtórnych. Samorządy mają pięć lat na dostosowanie się do kolorystyki pojemników i worków (szkło –
zielony, papier i tektura – niebieski, odpady biologiczne
– brązowy oraz metale i tworzywa sztuczne – żółty).
Popiół będziemy wysypywać do pojemników metalowych nie pomalowanych lub do czarnych worków. Stare
zasady zbiórki odpadów będą obowiązywać do czasu
wygaśnięcia aktualnych przetargów, ponieważ umowę
na odbiór odpadów przezornie podpisaliśmy na trzy lata,
zatem mamy czas do 1 lipca 2019 r. na dostosowanie
naszego systemu do obowiązującego zarządzenia.
O ile stopniowo urządzamy miejsca odbioru odpadów ze skupisk mieszkalnych, zaopatrując je w pojemniki i zadaszenia oraz utwardzając teren zbiórki, to same
rezultaty selekcji pozostawiają jeszcze sporo do życzenia. Mimo coraz wyższego poziomu naszej świadomości
i kultury poziom recyklingu naszych śmieci tylko nieznacznie przewyższa obowiązujące minimum. W bieżącym roku musimy uzyskać 20% ponownego zagospodarowania papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu i
opakowań wielomateriałowych. W roku 2016 osiągnęliśmy 25%, czyli można założyć, że utrzymamy się na
wymaganym poziomie odzysku surowców wtórnych.
Ale już w roku przyszłym normy rosną do 30% recyklingu. W przypadku nie uzyskania tego wskaźnika na
gminę nałożona zostanie kara. Budżet gospodarki odpadami jest autonomiczną częścią gminnego budżetu, co
oznacza, że nie może być zasilany z innych źródeł, niż z
opłat mieszkańców za odbierane odpady. Zaniechanie
selektywnej zbiórki może po prostu uderzyć nas po kieszeni. Bezpośrednio, dotkliwie i nic na to nie poradzi ani
burmistrz ani radni.
Jak się przed taką przykrą ewentualnością obronić?
Przypomnijmy sobie akcje promujące selekcję odpadów
i spróbujmy zastosować parę prostych zasad:
- segregujmy i zagęszczajmy odpady
- dbajmy o właściwe zapełnianie pojemników, zgodnie z ich przeznaczeniem
- zgniatajmy opakowania i opróżniajmy butelki i słoiki
- nie wyrzucajmy śmieci obok pojemników
- korzystajmy ze zbiórki wielkogabarytów albo sami
dostarczajmy duże odpady na PSZOK
- nie bójmy się zwrócić uwagę innym
Nie chodzi tylko o nasze pieniądze, choć nierozsądnie byłoby fundować sobie kosztowny bałaganik
śmieciowy. Porządek przy śmietnikach, to sprawa estetyki, zdrowia i ogólnego poziomu naszej kultury.

Warto również zwrócić uwagę na niektóre błędy,
które świadomie lub nie popełniamy, pozbywając się
śmieciowego balastu. Odpady wielkogabarytowe najlepiej samodzielnie dostarczać na PSZOK, a jeśli nie ma

takiej możliwości, pilnujmy terminów odbioru i nie zagracajmy wiat na dłuższy czas.

Opakowania papierowe i plastikowe należy zgniatać, zajmują wówczas mniej miejsca. Unikniemy przeładowania pojemników i wysypywania się odpadów. Ułatwimy pracę ekipie zbierającej nasze śmieci.

W tym pojemniku jest chyba wszystko, z wyjątkiem popiołu. Aż mi wstyd, bo to pojemnik przed moim
blokiem…
Systematycznie urządzamy kolejne miejsca zbiórki
i segregacji. Kupujemy pojemniki i budujemy wiaty. Za
Wasze pieniądze, pamiętajcie o tym!
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Pełnych rodzinnego ciepła, wzajemnej
życzliwości, spokoju i radości Świąt
Bożego Narodzenia oraz pomyślnego
Nowego Roku
życzą
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Prabutach

Burmistrz
Miasta i Gminy
Prabuty

Piotr Janiewicz

Marek Szulc

DZIEŃ, WSPOMNIENIE LATA...

JESTEŚCIE WSPANIALI !

Artur Wojtysiak zainicjował, wiele osób się przyłączyło i
tym sposobem 11 listopada zebrano dla Mateusza ponad 28 tys
zł. Nasz beneficjent zbiorowej, pięknej ofiarności już 13 grudnia
zacznie pierwszą serię kosztownego leczenia. Bieg wokół
„chłopka”, szereg aukcji, przeplatanych występami, produkty
sztuki kulinarnej - trudno tu wymienić wszystkich, którzy tego
dnia zjednoczyli się w szczytnym celu, długa lista ofiarodawców, instytucji i osób zaangażowanych w piękną akcję znajduje
się na stronie FB „Prabuty Walczą Dla Mateusza”. Niech Wam
Bozia da zdrowie!

Za oknami zima, ale zawsze jest dobry czas, by wspomnieć
letnie imprezy i podziękować instytucjom i ludziom, którzy zechcieli je uatrakcyjnić. Nasze dobre przedświąteczne myśli kierujemy pod adresem prabuckich policjantów. Pojawiając się podczas festynu sołeckiego w Stańkowie sprawili frajdę dzieciakom,
prezentując sprzęt i tajniki działania. Podobna prezentacja miała
miejsce przy przedszkolu „Bratek”. Tym samym nasi policjanci
dołączyli do druhów z OSP, którzy też nie żałowali swego czasu
i sprzętu dla dzieciaków. Dziękujemy i Wesołych Świąt ! MS

Prabucka drużyna Szlachetnej Paczki to kolejna nasza duma! Pierwszej skutecznej akcji prabuckich wolontariuszy SzP
towarzyszyły radość i łzy wzruszenia… Jak to dobrze, że jesteście i dajecie swoje serca w darze. Dziękujemy!
MS

