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Nowe rozdanie

Skończyły się ferie

Rozpoczęła się szósta kadencja
samorządowa od czasu przemian
ustrojowych w naszym kraju, zapo-
czątkowanych w 1990 roku.

Nazajutrz po listopadowych
wyborach samorządowych okazało
się, że wolą wyborców zmieniła się
nieco ponad połowa składu Rady Miej-
skiej w Prabutach. Znalazło się w niej
ośmioro nowych samorządowców,
z czego troje legitymujących się wcze-
śniejszym samorządowym doświad-
czeniem.

Z punktu widzenia lokalnej po-
lityki samorządowej nie zaszły istotne
zmiany, większość radnych reprezen-
tuje wolę kontynuacji dotychczaso-
wych kierunków rozwoju miasta
i gminy, zawartych w programach wy-
borczych komitetów Obywatelskiego
Porozumienia Samorządowego oraz
„Razem dla Prabut”. Spośród piętnast-
ki radnych dziewięcioro reprezentuje
ową opcję (7 z OPS i 2 z RDP), two-
rząc zdeklarowaną koalicję w Radzie
Miejskiej.

W skład Rady weszło również
trzech reprezentantów Sojuszu Lewi-
cy Demokratycznej, dwóch Prawa
i Sprawiedliwości oraz jeden radny
z utworzonego przez siebie komitetu.
Pełny skład Rady Miejskiej Prabut
kadencji 2011-2014 przedstawiamy na
str. 2 i 3.

W wyborach na funkcję burmi-
strza Prabut rywalizowała dwójka
kandydatów: dotychczasowy bur-
mistrz Bogdan Pawłowski i reprezen-
tanka SLD Ewelina Bussler. Bogdan
Pawłowski uzyskał 71,56% (3.178 gło-
sów) a jego kontrkandydatka 28,44%
(1.263 głosy). Zgodnie z ordynacją
wyborczą dotychczasowy burmistrz
uzyskał mandat wyborców na swoją
trzecią kadencję.        (c.d. na str.2)

Druga połowa stycznia była dla dzieci i uczącej się młodzieży okresem
wypoczynku. Spora część spośród nich wybrała aktywną formę spędzania
wolonego od nauki czasu, korzystając z urozmaiconej oferty kulturalnej i re-
kreacyjnej szkół, świetlic, ośrodka kultury i hali sportowej. Na zdjęciu grupa
uczestników turnieju strzeleckiego. Więcej o minionych feriach na str. 10.

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Prabutach nowej kadencji odbyła
się 2 grudnia 2010 r. w sali MGOK. Przed rozpoczęciem sesji radnym i burmi-
strzowi wręczono zaświadczenia o wyborze, po czym radni złożyli ślubowanie.
Burmistrz Bogdan Pawłowski w swoim wystąpieniu podziękował wyborcom
za okazane zaufanie i wybór na kolejną kadencję. Więcej na str. 2-4.
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wieści powyborcze...

Nowe rozdanie
(c.d. ze str.1)

W wyborach do Rady Powiatu Kwidzyńskiego trzy
komitety wyborcze obsadziły po jednym mandacie z trzech
przysługujących z naszego okręgu wyborczego. Kandy-
dat Platformy Obywatelskiej Marek Szulc uzyskał 13,49%
głosów (565), kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Włodzimierz Dawidowski 11,46% (480) i kandydat Pra-
wa i Sprawiedliwości Andrzej Słowiński 8,38% (351).
Biorąc pod uwagę wyniki poszczególnych list, PO uzy-
skała 45,01% głosów, SLD - 29,42%, PiS - 22,69% i PSL
- 2,88%.

W wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskie-
go zdecydowanie wygrał u nas Leszek Czarnobaj, kan-
dydat Platformy Obywatelskiej, uzyskując w mieście
i gminie Prabuty niemal 50% wszystkich ważnych gło-
sów spośród 81 kandydatów.

Jako, że od wyborów minęło sporo czasu i Rada
Miejska ukonstytuowała się, wybierając swoje prezydium
oraz przewodniczących poszczególnych komisji tematycz-
nych, prezentujemy sylwetki radnych zaznaczając funk-
cje, jakie niektórzy z nich pełnią.

Trzyosobowe Prezydium Rady Miejskiej w Prabu-
tach stanowią doświadczeni radni, zasiadający w lokal-
nym parlamencie od kilku kadencji.

Henryk Fedoruk - czwarta ka-
dencja w Radzie Miejskiej, Prze-
wodniczący Rady od roku 2003,
przewodzi Radzie również w
obecnej kadencji. Doświadczo-
ny samorządowiec, członek wie-
lu organizacji i stowarzyszeń.
Pracuje jako kierownik piekarni
GS „SCH”.Radny z listy OPS.

Piotr Janiewicz - wiceprze-
wodniczący Rady, doświadczo-
ny radny, czwartą kadencję w
Radzie Miejskiej. Pracuje w
Spółce „Zdrowie” (szpital w
Kwidzynie), wykładowca w
Powiślańskiej Wyższej Szkole
Zarządzania w Kwidzynie. Rad-
ny z komitetu OPS.

Grażyna Banach - wice-
przewodnicząca Rady, trze-
cia kadencja w Radzie Miej-
skiej (od 2002 roku). Do-
świadczony pracownik służby
zdrowia (NZOZ „Medicus”).
Kandydowała z listy  Obywa-
telskiego Porozumienia Samo-
rządowego.

Skład Rady Miejskiej w Prabutach

Waldemar Pułka - przewodni-
czący Komisji Gospodarczej,
Bezpieczeństwa Publicznego
i Ochrony Przeciwpożarowej.
Debiutuje w Radzie Miejskiej.
Pracuje w Spółdzielni Mieszka-
niowej, inspektor budowlany.
Kandydował z listy komitetu
Razem dla Prabut.

Wiesław Tomaszewski -
przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, doświadczony
radny, w Radzie zasiada od
1998 roku, członek Zarządu
MiG w kadencji 1998-2002.
Przedsiębiorca i rolnik. Starto-
wał z listy Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej.

Krzysztof Papis - przewodni-
czący Komisji Zdrowia, Opieki
Socjalnej i Mieszkaniowej.
Trzecia kadencja w Radzie Miej-
skiej. Doświadczony samorządo-
wiec. Zawodowo związany ze
sportem i rekreacją - kierownik
Hali Sportowej w Prabutach. Do
Rady wszedł z listy OPS.

Grzegorz Kasprzak - przewod-
niczący Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu, Turystyki i Mło-
dzieży. Debiutuje w roli radnego
Rady Miejskiej. Zawodowo i z
upodobania: nauczyciel wycho-
wania fizycznego, trener i dzia-
łacz sportowy. Kandydował z li-
sty Obywatelskiego Porozumie-
nia Samorządowego.

Marek Król - przewodniczący
Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska. Trzecia kadencja w
Radzie Miejskiej. Z zawodu rol-
nik (własne gospodarstwo w
Sypanicy), z zamiłowania strażak
i działacz OSP. Startował z listy
Obywatelskiego Porozumienia
Samorządowego.

Justyna Kowalczyk - debiu-
tanka w roli samorządowca,
skutecznie kandydowała z listy
komitetu Razem dla Prabut z te-
renu Kołodziej, Pilichowa, Pól-
ka i Gilwy. Wsferze zawodowej
pracownica administracyjna fir-
my „BGW”.
                     (c.d. na str. 3)
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Jadwiga Lizińska - uprzednio
dwie kadencje w naszej Radzie
Miejskiej i ostatnio w Radzie
Powiatu Kwidzyńskiego, gdzie
pełniła funkcję szefowej Komi-
sji Polityki Prorodzinnej, Opieki
Społecznej i Aktywizacj Zawo-
dowej. Do Rady Miejskiej do-
stała się z listy PiS.

Wiesław Jakubowski - rad-
ny z doświadczeniem samorzą-
dowym, zyskał uznanie wybor-
ców po raz czwarty z rzędu,
obejmując mandat w Radzie
Miejskiej w Prabutach. Zawo-
dowo - długoletni pracownik
„Hydrosteru”. W wyborach
startował z listy SLD.

Tomasz Wandzel - debiutuje
w Radzie Miejskiej. Startował
z własnej listy jako „człowiek,
który nie widzi przeszkód”, (jak
sam sparafrazował fakt, że jest
niewidomy). Jest administrato-
rem sklepu internetowego.
Napisał książkę, która zostanie
wydana wiosną tego roku.

Stanisław Tadeusz Anders -
samorządowiec z doświadcze-
niem w strukturach samorzą-
dowych oraz  instytucjach  i or-
ganizacjach związanych z rol-
nictwem. Działacz rolniczych
związków zawodowych. Rol-
nik, w wyborach do Rady Miej-
skiej startował z listy PiS.

Ryszard Mostek - odnotował
powrót do składu Rady Miejskiej
po kilkuletniej nieobecności.
Doświadczenie w samorządzie.
Reprezentant terenu sołectw
Trumiejki i Grodziec. W wybo-
rach do Rady Miejskiej Prabut
startował pod szyldem Sojuszu
Lewicy Demokratycznej.

A co w powiecie...?
Proces organizacji pracy Rady Powiatu Kwidzyń-

skiego nowej kadencji trwał nieco dłużej. W gronie 21
wybrańców znalazły się osoby, które z racji zawodowych
funkcji podjęły decyzję o zrzeczeniu się mandatów. Doty-
czyło to m.in. Jerzego Godzika i Andrzeja Fortuny. Obaj,
wybrani podczas sesji Rady Powiatu na funkcje starosty
i wicestarosty - członka Zarządu Powiatu zrzekli się man-
datów a ich miejsca zajęły następne osoby z listy, które

uzyskały największą kolejną liczbę głosów. Tym samym
ślubowanie nowych radnych odwlekło się w czasie. Do-
piero po uzupełnieniu składu Rady do ustawowej liczby 21
możliwe było obsadzenie komisji stałych i wybranie ich
przewodniczących oraz zastępców.

Wynik wyborczy (PO-10, SLD-6, PiS-5) uniemoż-
liwił Platformie Obywatelskiej samodzielne sprawowanie
władzy w powiecie i tak jak to w polityce bywa, zawarto
porozumienie koalicyjne, gwarantujące większość w Ra-
dzie. Koalicjantem PO został SLD i tym samym koalicja
rządząca w powiecie liczy 16 radnych. Zgodnie z umową
partnerowi koalicyjnemu PO przypadła funkcja Przewod-
niczącego Rady. Na to stanowisko wybrano radnego SLD
Jerzego Śniega. Sojusz Lewicy Demokratycznej delego-
wał też jedną osobę do Zarządu Powiatu. Został nim rad-
ny z terenu Prabut Włodzimierz Dawidowski, doświad-
czony samorządowiec od 1990 roku, burmistrz Prabut przez
jedną kadencję. Obejmując etatową funkcję w organie
wykonawczym powiatu zrzekł się mandatu na rzecz na-
stępnego na liście dra Zbigniewa Biesiekierskiego.

Po wszystkich procedurach, związanych z ostatecz-
nym ustaleniem składu rady dokonano obsadzenia komi-
sji. Zbigniew Biesiekierski będzie kierował Komisją Etyki
natomiast niżej podpisany, podobnie jak w dwóch poprzed-
nich kadencjach Komisją Planu Gospodarczego, Budżetu
i Finansów. Jest to kluczowa komisja, działająca w naj-
większym, 13 - osobowym składzie z przewodniczącymi
pozostałych komisji. Podczas ostatniej sesji, 31 stycznia
Rada Powiatu uchwaliła budżet na rok bieżący, po wszel-
kich powyborczych „układankach” podejmując wreszcie
swoje ustawowe powinności.

Nowym radnym Rady Miejskiej Prabut życzymy
szybkiego i skutecznego zgłębienia tajników pracy samo-
rządowej, ich bardziej doświadczonym koleżankom i kole-
gom doskonalenia się w samorządowej służbie, wszyst-
kim zaś, w tej liczbie również burmistrzowi i jego współ-
pracownikom harmonijnego współdziałania na rzecz ro-
woju miasta i gminy.                                Marek Szulc

Radni rozpoczęli dyżury
Mieszkańcy miasta i gminy mogą zgłaszać swoje

problemy, skargi, wnioski i propozycje pod adresem władz
lokalnych bezpośrednio do radnych, którzy pełnią dyżury
w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy) w
każdą środę w godzinach 15-16. Zgłaszane przez miesz-
kańców sprawy będą odnotowane w rejestrze dyżurów,
następnie przekazane odpowiednim organom gminy, po
czym zainteresowani petenci uzyskają stosowne wyjaśnie-
nie na piśmie. Zachęcamy Państwa do korzystania z tej
formy interwencji i komunikacji.

W drugiej połowie lutego dyżury radnych pełnić
będą;
16 lutego - Ryszard Mostek
23 lutego - Jadwiga Lizińska
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Pierwsza sesja Rady

Podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej bur-
mistrz Bogdan Pawłowski w swoim wystąpieniu podzię-
kował wyborcom za zaufanie, jakim obdarzyli go oraz pięt-
nastkę radnych na kolejną kadencję. Podkreślił również,
że mieszkańcy zaakceptowali program wyborczy komite-
tów wyborczych, których przedstawiciele znaleźli się
w składzie Rady. „...Wiara mieszkańców w to, że może-

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Elżbieta
Żółtowska wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze.
Swój dokument oznaczający piastowanie mandatu ode-
brał m.in. radny Wiesław Jakubowski.

Obrady sesji, do momentu wyboru przewodniczącego Rady
prowadził radny - senior Ryszard Mostek.

my zmienić jakość ich życia, poprawić wizerunek miasta
i kontynuować rozwój gminy znalazła odzwierciedlenie
w zaufaniu przy urnach wyborczych. Tej wiary nie wolno
nam zmarnować” - stwierdził burmistrz. Zaapelował o od-
rzucenie partyjnych i partykularnych interesów. „...Skup-
my się na realizacji zadań, wyznaczonych przez Wielolet-
ni Plan Inwestycyjny i założenia programowe, zaakcepto-
wane przez mieszkańców 21 listopada bieżącego roku.
(...)Nasz wspólny cel może zostać zrealizowany pod wa-
runkiem dobrze układającej się współpracy i towarzyszy
mi nadzieja, granicząca z pewnością, że ta współpraca
będzie układać się konstruktywnie i owocnie”

Burmistrz przedstawił główne założenia inwestycyj-
ne nowej kadencji. Wśród kluczowych zadań wymienił
dokończenie kanalizacji dalszej części miasta, budowę Stacji
Uzdatniania Wody, sali gimnastycznej w Trumiejkach, pla-
ców zabaw i boisk na terenie wiejskim i sieci wodociągo-
wej w Grodźcu. Wśród innych celów lokalnej polityki na
najbliższe cztery lata burmistrz wskazał na potrzebę wspie-
rania budownictwa mieszkaniowego, remontów elewacji
i chodników, dalszą estetyzację miasta, pomoc sprzętową
dla prabuckiego szpitala, realizację profilaktycznych pro-
gramów zdrowotnych, inwestycji infrastrukturalnych na
wsi i wspierania działalności świetlic sołeckich, poprawę
bezpieczeństwa publicznego, termomodernizaję obiektów
oświatowych, budowę boisk i obiektów rekreacyjnych
a także wspierania przedsiębiorczości i organizacji poza-
rządowych oraz dobrą współpracę z Kościołem katolic-
kim.

W dalszej części sesji radni dokonali wyboru prze-
wodniczącego Rady. W wyniku tajnych wyborów funk-
cję tę objął Henryk Fedoruk.

Po ogłoszeniu wyników przewodniczący Rady Miej-
skiej Henryk Fedoruk otrzymał kwiaty.

Podczas pierwszej sesji wybrano również wiceprze-
wodniczących Rady, przewodniczących komisji stałych
i ustalono składy osobowe komisji.

Druga sesja Rady Miejskiej odbyła się kilka dni
później, 6 grudnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy. Podczas tej sesji ślubowanie złożył burmistrz
Bogdan Pawłowski.                                         M. Szulc
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Oświetlenie w porze wieczornej i nocnej ulic w mie-
ście i na wsi to dziś stadard i obowiązek gminy w tym
zakresie jest oczywistą oczywistością, jak by to ujął pe-
wien słowotwórczy prezes. Jednak zaobserwować mo-
żemy coraz więcej nieczynnych lamp, wystaczy wyjść
nocą na „obwodnicę”. W czym problem?

Okazuje się, że luki w oświetleniu nie powodowane
są względami oszczędnościowymi, chociaż zwykle jeśli nie
wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze.
I w tym przypadku winne są względy finansowe, choć
nikt z władz gminnych nie ma intencji, by hodować węża
w gminnej kieszeni kosztem mieszkańców, narażonych
z powodu egipskich ciemności na wydatek w gabinecie
stomatologicznym, chirurgicznym lub utratę torebki czy
portfela. Powód jest bardziej złożony, wywodzący się
w prostej linii od przeobrażeń systemowych energetycz-
nego monopolisty. Spółka „Energa” w procesie przekształ-
ceń wyłoniła ze swoich struktur spółkę - córkę,  „Energę
Oświetlenie”. Nowy podmiot kalkulując koszty obsługi
oświetlenia, m.in. ulicznego postanowił podnieść ceny
o około 100%. Obsługa oświetlenia to nic innego niż wy-
miana przepalonych żarówek czy uszkodzonych opraw
i osłon. Do tej pory płaciliśmy energetykom około 7 zł za
jedną lampę, od stycznia kwota ta miałaby wzrosnąć do
14,50 zł. „Płakać i płacić” - poradziłby niejeden czytelnik
pogodzony z praktykami monopolistycznymi w sferze „by-
towej”. Nawet gdyby z bólem serca dokonać korekty bu-
dżetowej i dołożyć owe kilkadziesiąt tysięcy, sprawa jest
nadal skomplikowana, bowiem przy tego rzędu kosztach
gmina jest już zobligowana do przeprowadzenia otwarte-
go przetargu. A w jego wyniku obsługą lamp może zająć
się pan Heniek czy Staszek, dysponujący wysięgnikiem
i stosownymi uprawnieniami. Za mniejsze pieniądze, rzecz
jasna. Ale właścicielem większości lamp w mieście i gmi-
nie pozostaje „Energa”, zainteresowana utrzymaniem
swoich źródeł dochodów. Jeśli problem dotyczył będzie
zwykłej wymiany żarówki, pan X to wykona, gorzej, gdy
awaria nastąpi w strefie zasilania, gdzie nasz monter nie
będzie miał dostępu. Rozpocznie się biurokratyczna pro-
cedura, popłyną pisma w obie strony a lampa będzie sta-
nowiła jedynie element dekoracyjny. Za dnia.

Burmistrz zatem zderzył się na początku kadencji
z problemem, może nie spędzającym sen z oczu ale wy-
magającym pilnego rozwiązania. Już z końcem minionego
roku rozpoczęły się rozmowy z prezesami „Energi Oświe-
tlenie”. Podjęto próby kompromisowych rozwiązań, choćby
na najbliższy okres czasu. Wydaje się jednak, że przetarg
na te usługi jest sprawą nieuniknioną.

Takie „pączkowanie” spółek przypomina paradok-
sy na kolei, gdzie torami rządzi jedna, nasypem inna, trakcją
jeszcze inna a pociągami kolejna spółka. A jak to osta-
tecznie działa, wszyscy wiemy.               Marek Szulc

Ciemność widzę...

Dziurawe oświetlenie

wieści z ratusza...

31 stycznia br. burmistrz Bogdan Pawłowski spotkał
się w Gdańsku z dyrektorami Zarządu Dróg Wojewódzkich
Włodzimierzem Kubiakiem i Zdzisławem Jabłonowskim.
Rozmowy dotyczyły przebudowy części ulicy Kisielickiej
do skrzyżowania z ulicą Kuracyjną. Burmistrz zwrócił rów-
nież uwagę na fatalny stan drogi w kierunku Kwidzyna oraz
Sztumu, którymi zarządza ZDW.

Dyrektorzy zobowiązali się do cząstkowych remon-
tów tych dróg. Modernizacja ulicy Kisielickiej musi nato-
miast zostać zaakceptowana przez Zarząd Województwa Po-
morskiego.

Informujemy, że gmina Prabuty zabezpieczyła środ-
ki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej oraz
udziału finansowego w inwestycji.

Drogi do naprawy

11 stycznia br. w Szpitalu Specjalistycznym w Pra-
butach odbyło się spotkanie dyrekcji szpitala, przedstawi-
cieli samorządu Prabut oraz przedstawicieli firmy ECO. Spo-
tkanie dotyczyło możliwości przejęcia przez gminę sieci wo-
dociągowej przy ulicy Sanatoryjnej i włączenia jej w przy-
szłości do sieci miejskiej. Dyrekcja szpitala zwróciła się w
tej sprawie do Departamentu Majątku Województwa, który
po przeanalizowaniu sytuacji zwróci się z wnioskiem do
Zarządu Województwa w powyższej sprawie. Przejęcie sieci
warunkuje budowę przez gminę sieci wodociągowej przy
ulicy Kuracyjnej i włączenie jej do sieci miejskiej admini-
strowanej przez firmę PEWIK.

Od dnia 5 stycznia miejska sieć została włączona do
nowej stacji uzdatniania wody, która została zbudowana przy
współudziale środków finansowych z Unii Europejskiej.
Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Prabut mają w chwili obec-
nej jedną z najlepszych jakościowo wód w regionie.

Lepsza woda dla „sanatorium”?

Informujemy, że w dniu 31 stycznia zarząd Prabuc-
kiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskichw składzie
Mirosław Maj – prezes, Janina Lange – sekretarz, Małgo-
rzata Konieczna – skarbnik, otrzymał absolutorium i został
wybrany na kolejną 4-letnią kadencję. Zarząd zobowiązał
się do podejmowania inicjatyw obywatelskich, charytatyw-
nych oraz integracyjnych.

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich bez zmian
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a potem „na lwach”...

wieści z ratusza...

Nagroda za świetlicę
W Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku miała miejsce

uroczystość rozdania nagród w konkursie „Przyjazna
Wieś” na najlepszy projekt realizowany na obszarach wiej-
skich przy wsparciu środków unijnych w kategorii infra-
struktura społeczna.

Wyróżnienie w konkursie otrzymało Miasto i Gmi-
na Prabuty za remont świetlicy wiejskiej w Sypanicy.
Świetlica została wyremontowana w latach 2004 – 2005
przy współudziale finansowym środków pochodzących
z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Pomor-
skiego w kwocie 17 200 zł oraz Sektorowego Programu
Operacyjnego w wysokości 25 520 zł

Pod koniec ubiegłego roku została podpisana umo-
wa na dostawę i montaż placów zabaw w miejscowo-
ściach Trumiejki, Pilichowo, Kołodzieje i Stańkowo. Wy-
konawcą robót jest firma SURTEX Andrzej Grota z Gdy-
ni, wyłoniona w drodze postępowania przetargowego.
Wartość zamówienia, zgodnie z umową wynosi prawie 97
tys. zł. Prace rozpoczną się w przyszłym roku i potrwają
do końca kwietnia. Projekt jest współfinansowany zr środ-
ków UE.

Place zabaw dla sołectw

W sali Filharmonii Bał-
tyckiej na Ołowiance w Gdań-
sku odbyła się uroczystość wrę-
czenia nagród wyróżniającym
się kierownikom ośrodków po-
mocy społecznej w wojewódz-
twie Pomorskiem. Miło nam
Państwa poinformować, że
wśród nagrodzonych znalazła

się pani Wanda Angielska-Koniszewska - kierownik Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach,
sprawująca swoją funkcje od 20 lat. Pani Wanda otrzy-
mała listy gratulacyjne od Wojewody Pomorskiego Ro-
mana Zaborowskiego oraz od Marszałka Województwa
Pomorskiego Mieczysław Struka.

Dwie dekady w MGOPS
W dniu 17 stycznia br., odbyły się wstępne konsul-

tacje społeczne w sprawie Herbu, sztandaru i flagi Pra-
but, formie posągu Rolanda na fontannie w Rynku oraz
tablicy pamiątkowej w I rocznicę tragedii smoleńskiej

W części spotkania, dotyczącej symboli identyfika-
cyjnych gminy  zajęto się układem graficznym i kolory-
styką herbu i jego pochodnych w heraldyce: flagi i sztan-
daru. Po przedstawieniu zebranym projektów graficznych
i szczegółowego opisu rozpoczęto dyskusję. Uwagi miesz-
kańców dotyczyły znaczenia kolorów oraz ich proporcji
na fladze. Zastanawiano się również nad przyczyną nie-
symetrycznego umieszczenia na niej herbu. Zebrani zde-
cydowali, że dalsze konsultacje nad herbem, sztandarem
i flagą prowadzone będą po wyjaśnieniu wyżej wymienio-
nych zagadnień przez specjalistów w tej dziedzinie.

Dr Mariusz Białecki przedstawił historię fontanny
Rolanda, gdzie znajdowała się pierwotnie i jak trafiła do
Prabut. Szczegółowo omówił również historię i symbolikę
postaci Rolanda. Zaprezentował fotografie innych figur
i pomników Rolanda w Europie oraz omówił szczegółowo
warunki określone przez Urząd Konserwatora Zabytków
w Gdańsku i zaprezentował szczegóły jakie uwzględnił przy
projektowaniu figury. Figura Rolanda będzie wzorowana
na oryginalnej z uwzględnieniem warunków konserwator-
skich oraz uzupełniona w róg i herb Prabut (na sprzążce
pasa). Wnioski dotyczące tarczy Rolanda z herbem Pra-
but nie mogą być uwzględnione, ponieważ są sprzeczne
z warunkami określonymi przez konserwatora.

Uczestnicy konsultacji zajęli się również koncepcją
tablicy upamiętniającej katastrofę smoleńską. Do przed-
stawionego projektu tekstu tablicy zaproponowano wpro-
wadzenie zapisu związanego z 70 rocznicą wydarzeń ka-
tyńskich. Dwie alternatywne propozycje treści tablicy pa-
miątkowej znaleźć można na stronie internetowej UMiG.
Wystarczy wpisać w przeglądarce: www.prabuty.pl i po-
jawi się link pt. „zapraszamy do wzięcia udziału w konsul-
tacjach społecznych”. Po kliknięciu na link otworzy się
strona z wersjami treści tablicy.

Mimo zebranej dokumentacji historycznej i dotych-
czas powstałych opracowań w zakresie heraldyki Prabut
materiały, którymi dysponują władze Prabut mogą okazać
się niepełne, dlatego prosi się wszystkie osoby, mogące
uzupełnić wiedzę o postaci Rolanda lub historycznych sym-
bolach Prabut o nadsyłanie komentarzy  i uwag. Zachę-
camy Państwa również do wypowiedzi na temat tablicy
pamiątkowej poświęconej tragedii smoleńskiej, którą pla-
nuje się zainstalować w Konkatedrze. Pamiętajmy, że treść
inskrypcji będzie czytana przez następne pokolenia pra-
bucian, więc musi być ona przemyślana i szeroko skon-
sultowana.Wszystkim zainteresowanym podajemy adres
mailowy, pod który można nadsyłać swoje uwagi: kon-
sultacje@prabuty.pl                    wg www.prabuty.pl

Konsultacje z mieszkańcami
Porządkowanie naszej heraldyki
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nasza tradycja...

Wszyscy już zapomnieliśmy o świętach i nasze re-
ceptory smakowe dawno przestawiły się na prozaiczny
chleb powszedni, ale z kronikarskiego obowiązku i dla sa-
tysfakcji pragnę odnotować kolejne spotkanie przy wigilij-
nych stołach. W sali MGOK w Prabutach odbyła się im-
preza pod hasłem „II Prabucki Stół Wigilijny”. Osiem ekip
mistrzyń sztuki kulinarnej, reprezentujących Sypanicę, Tru-
miejki, Kołodzieje, Stańkowo, Gdakowo, Gonty, Uniwer-
sytet III Wieku oraz Stowarzyszenie Kresowiaków przy-
gotowało ekspozycję tradycyjnych potraw wigilijnych.

Gośćmi spotkania a zarazem uczestnikami degu-
stacji byli prabuccy radni, księża, dyrektorzy instytucji
gminnych, przedstawiciele zakładów pracy, firm i lokal-
nych stowarzyszeń, osoby samotne zaproszone przez or-
ganizatorów.

Spotkanie urozmaicone kolędami i pastorałkami w
wykonaniu solistów i zespołu MGOK upłynęło w praw-
dziwie świątecznej atmosferze. Rzućmy okiem na obfi-
tość wigilijnych stołów i powoli szykujmy się do wielka-
nocnego nieumiarkowania w jadle (i piciu).

II Prabucki Stół Wigilijny

Gospodynie - mistrzynie z Gont i Sypanicy i ich smaczna
oferta.

Reprezentantki Uniwersytetu III Wieku po raz kolejny
potwierdziły, że nie tylko doskonalą swoją ogólną wiedzę
ale również dzielą się kulinarnym mistrzostwem.

Ekipa z Kołodziej - „Zosia nie-samosia”...

Trumiejki i Krysia co karmi nie od dzisiaj...

Kresowianki - zawsze apetyczne (potrawy, potrawy mia-
łem na myśli...)

Debiutanci: Stańkowo i Gdakowo, też pyszne dania, na-
wet z rodzynkami a raczej rodzynkiem - sołtysem - rad-
nym Piotrem.                                           Marek Szulc
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działo się...

Bawią i pomagają
Tuż przed świętami w sali Miejsko-Gminnego

Ośrodka Kultury w Prabutach odbyła się I edycja festynu
świątecznego przygotowanego przez Prabuckie Stowa-
rzyszenie na Rzecz Osób Ubogich oraz Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Do tego wspólnego przed-
sięwzięcia włączyło się przedszkole Miś Uszatek, Zespół
Szkół w Prabutach i Zespół Szkół w Rodowie.

Na szczególne podkreślenie zasługuje włączenie się
do akcji księży Rafała i Daniela. Były kolędy, prezenty
oraz tradycyjny bigos z barszczykiem.

MGOPS wespół ze stowarzyszeniem przekazali na
rzecz naszych mieszkańców ponad 450 paczek, z czego
300 paczek zostało ufundowanych ze środków MGOPS,
natomiast 110 paczek żywnościowych przygotowało Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób Ubogich ze zbiórki żywno-
ści, którą w sklepach sprawnie przeprowadził szczep ZHP
w Prabutach. 54 paczki dla dzieci ufundowało przedszko-
le Miś Uszatek.

Wszystkim darczyńcom i organizatorom tej szlachet-
nej akcji składamy serdeczne podziękowania.

Był prwadziwy Mikołaj w pięknej czapce, który ponoć też
lubi słodycze (sam się pochwalił...)

Sala była pełna, stoły zastawione...

Grała Wielka Orkiestra
W niedzielę 9 stycznia odbył się 19 Finał Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzieci ze szkół podsta-
wowych oraz gimnazjum wzięły udział w kweście, która
odbyła się na terenie Obrzynowa, Rodowa oraz Prabut.

W sali świetlicy wiejskiej w Obrzynowie, w sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół w Rodowie oraz w Miejsko –
Gminnym Ośrodku Kultury w Prabutach można było miło
spędzić czas przy muzyce, a także zobaczyć programy
artystyczne przygotowane przez dzieci z przedszkoli i szkół
naszej gminy. Finansowego wsparcia udzielili Orkiestrze
mieszkańcy podczas licytacji przedmiotów ofiarowanych
przez wielu darczyńców. Nauczyciele, dzieci i ich rodzice
przygotowali kramiki z pysznym jedzeniem i loterią fan-
tową.

Imprezę w MGOK zakończyliśmy pokazami walk
„Bractwa Rycerskiego z Malborka” oraz „światełkiem do
nieba”. W ramach WOŚP 5 stycznia do Prabut przyje-
chał ambulans, w którym chętni oddali krew.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zor-
ganizowania XIX Finału WOŚP i zebrali sumę 14.060,24
zł oraz 13 l i 950 ml krwi.

Tam, gdzie w naszym mieście i gminie grała orkie-
stra zebrano:
w SP Obrzynowo – 1.530 zł.
w ZS Rodowo – 3.550,65 zł
w prabuckim Gimnazjum – 413,90 zł.
w MGOK w Prabutach oraz SP2 Prabuty – 8.565,69 zł.
w Miejskiej Hali Sportowej - 327,05 zł.
                                       inf. własna organizatorów
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działo się...

Łączmy aktywnością
11 stycznia br. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka

Kultury w Prabutach odbyła się uroczystość wręczenia
certyfikatów ukończenia kursów zrealizowanego w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Łączmy
aktywnością”. Program jest realizowany na bazie środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w la-
tach 2007-2013 niemal w całości skierowanych na wspom-
nainy program operacyjny.

Podstawowym zadaniem programu jest inwestowa-
nie w zasoby ludzkie poprzez poprawę perspektyw ludzi
na rynku pracy oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodo-
wych. Wspiera finansowo działania skierowane na zapo-
bieganie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu,  polep-
szenie sytuacji pracowników, umożliwienie pracownikom
zdobycia kwalifikacji oraz podniesienie przez nich umie-
jętności zawodowych.

W ramach projektu, realizowanego przez prabucki
MGOPS jego uczestnicy zdobyli kwalifikacje zawodowe
oraz przeszli trening mentalny. Zajęcia prowadzili przed-
stawiciele Centrum Kształcenia Ustawicznego z Kwidzyna
oraz psycholog, pan Mirosław Śleszyński.

Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie pracow-
ników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
kierownik MGOPS pani Wandy Angielskiej-Koniszewskiej
oraz pani Anny Czarneckiej.

Absolwenci i realizatorki projektu.

W związku z pismem Powiatowego InspektoraNa-
dzoru Budowlanego w Kwidzynie Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Prabuty przypomina Mieszkańcom o konieczności wy-
konania okresowej kontroli przewodów kominowych w
budynkach, a także kontroli czy nie dochodzi do przecią-
żenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg.

Prawo Budowlane, nakłada na właścicieli nierucho-
mości obowiązek przeprowadzenia corocznej okresowej
kontroli przewodów kominowych, polegającej na spraw-
dzeniu stanu sprawności technicznej wszystkich przewo-
dów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Jednym
z zagrożeń dla zdrowia lub życia mieszkańców są nie-
szczelności kanału dymowego lub spalinowego. Spaliny
lub dym zawierający szkodliwy tlenek węgla (czad) może
przedostawać się do pomieszczeń mieszkalnych sąsiadu-
jących z kanałem dymowym lub spalinowym i bezpośred-
nio zagrażać zdrowi lub życiu mieszkańców. Brak kontroli
przewodów kominowych zgodnie z art. 93 pkt. 8 Prawa
budowlanego, zagrożony jest karą grzywny.

Szczególne zagrożenie występuje w pomieszcze-
niach, w których wymieniono stare drewniane nieszczel-
ne okna na nowe szczelne. W takiej sytuacji, powietrze z
zewnątrz musi napływać do pomieszczeń mieszkalnych
poprzez nawiewniki montowane w ramach okiennych lub
ścianach, a opuszczać mieszkanie sprawnymi kanałami
wentylacyjnymi. Brak napływu świeżego powietrza z ze-
wnątrz jest przyczyną nieprawidłowego działania wenty-
lacji grawitacyjnej - naturalnej (tzw. braku ciągu w komi-
nie).

Ponadto do obowiązków zarządcy lub właściciela
nieruchomości należy dbałość o należyty stan techniczny
budynków, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia kon-
strukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i za-
pewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i ele-
mentów elewacji budynków. Obowiązek ten obejmuje rów-
nież usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych,
mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się
na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpo-
średnio przy budynku. Należy przy tym pamiętać, że nie-
właściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem
śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie za-
równo dla samego budynku, jak i osób wykonujących te
prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzy-
manie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz niezapew-
nienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego
zagrożone jest grzywną nie mniejsza niż 100 stawek dzien-
nych, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wol-
ności do roku – art. 91a Prawa budowlanego.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagro-
żeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bez-
zwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z w/w
przepisów.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty

Komunikat

ogłoszenia...
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i po feriach...

Zamiast domowych pieleszy...
Tegoroczne ferie zimowe upłynęły pod hasłem ak-

tywnego wypoczynku. Tym, rzecz jasna, którzy zechcieli
skorzystać z oferowanych przez szkoły, świetlice, dom
kultury i halę sportową programów.

Teatr w dwa tygodnie (niecałe...). To była napraw-
dę fantastyczna zabawa. Na początek casting, przydział
ról, produkcja strojów i elementów scenografii, potem pró-
by i wreszcie premiera - „O królewnie Śnieżce i siedmiu
krasnoludkach”. Większość aktorów nigdy przedtem nie
grała na scenie...Reżysera Marcina Kruszyńskiego wspie-
rali już nieco obyci aktorzy z teatralnej grupy „Woogle”

Turniej gier planszowych (były słodkie nagrody)

Otwarte zajęcia taneczne prowadzone przez Izę Tatarę.

Na spektakl krakowskiego teatru „Art-re” pt. ”Złośliwo-
ści jego królewskiej mości” zawitały do nas przedszkola-
ki.

Z szuflady Pani Ady...zajęcia rękodzieła

Projekcje filmów i koncertów

Młodych rzeźbiarzy było więcej niż zwykle. Obyło się, na
szczęście. bez kontuzjii- cieszy się mistrz Piotr.         MS
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z kart naszej historii... Katarzyna Mateńka
Witamy na naszych łamach debiutantkę, miło-

śniczkę historii swojego sołectwa (i nie tylko), Kasię
Mateńkę z Trumiejek.Przypadkowe spotkanie na in-
ternetowym portalu...i mamy piękny kawałek rodzimej
historii...Wprawdzie o historii Trumiejek pisaliśmy w
numerze z marca 2009 r. ale Kasia jest bardziej docie-
kliwym tropicielem dawnych wieków, więc mamy cie-
kawe uzupełnienie.

Historia  Trumiejek
Pierwsza wzmianka o Trumiejkach (niemieckie:

Klein Tromnau) pochodzą z 1 kwietnia 1285 roku.  Jest to
dokument nadania przez kapitułę pomezańską rycerzowi
Ditrichowi Stange m.in. dóbr „Trumnya” na staropruskim
polu osadnicznym Prawanithe.

Nie wiadomo, jaką drogą i kiedy dobra Stangów w
Trumiejkach przeszły w posiadanie biskupów pomezań-
skich. Musiało się to stać przed 1333 rokiem, jak  wynika
z dokumentu z roku 1388, lokacji Trumiejek dokonał bi-
skup pomezański Bertold (1333-1346). W czasie wojen
XV i XVI wieku wieś została doszczętnie zniszczona. Do-
kumenty wizytacyjne z lat 1567 i 1576 mówią, że wieś jest
opuszczona. W połowie XVI wieku folwark w Trumiej-
kach otrzymał von Dobeneck.W posiadaniu jego rodziny
Trumiejki były od roku 1576 do 1672. W końcu XVI wie-
ku Fryderyk von Dobeneck (1536-1622) wybudował tu
kościół i ustanowił parafię. Kościół był budowlą drewnianą,
którą w latach 1745-1748 zastąpiono murowaną.

W 1789 roku Trumiejki były wsią szlachecką z fol-
warkiem, kościołem ewangelickim  i młynem. Liczyły 18
domów mieszkalnych. Po regulacji, majątek łącznie z fol-
warkami Zbożnem (dawn. niem. Gottesgabe) i Grodźcem
(dawne niem. Thiergarth)  miał 1754,8 ha . Mimo trud-
nych warunków gospodarowania majątkiem kierowali
baronowie Edward i jego syn Alfred von Schoenaich. Al-
fred w latach 1882-1943 był głównym udziałowcem cu-
krowni w Prabutach, wybudował dwór w Grodźcu, zaku-
pił folwark Pólko oraz użytkował Las Miejski. W latach
20 z trudem próbował ograniczyć negatywne skutki infla-
cji. Stary baron Alfred posiadał 250 ha lasu i był zapalo-
nym myśliwym, który w ciągu 62 lat upolował ponad 500
jeleni, setki saren, dzików i zajęcy.

Od początku XIX wieku istniała szkoła. W później-
szym czasie wybudowano nowy obiekt szkoły oraz miesz-
kania dla nauczycieli. Długoletnim nauczycielem był Got-
tfried Goertz, który podobnie jak inni nauczyciele był or-
ganistą. Wioska posiadała także stację pocztową, karcz-
me, szkołę trzy klasową ewangelicką oraz kościół ewan-
gelicki. Istniała także poczta a jej administratorem był von
Franz Datschewski. W 1880 roku powstało pięć gospo-
darstw w nowym stylu z czerwonej cegły. Do tzw. „zło-
tych rączek” w Trumiejkach należeli: szewc Gustav Braun,
krawiec Otto Janke, majster siodeł Neumann, kołodziej
Wilhelm Pukall, rzeźnik Otto Schwarz, kowal Pister.

W Trumiejkach jako gość pastora Jacksteina, dzie-
ciństwo spędził wybitny pisarz niemiecki Bogumił
Goltz(1801-1870) , autor „Księgi dzieciństwa”. W Tru-
miejkach istniał wojskowy związek oraz pszczelarskie sto-
warzyszenie. Związek wojskowy długo funkcjonował pod
kierownictwem Karla von Schneidera.

W XIX wieku został wybudowany pałac, który na-
leżał do rodziny von Schoenaich. Był on położony w cen-
trum wsi, prowadziła do niego brukowana droga z obu
stron otoczona lipami. Pałac został rozebrany po II wojnie
światowej z powodu przeciekającego dachu. Do dziś zo-
stała tylko alejka lipowa i fundamenty pałacu, które pora-
stają krzewy...

Mało osób zna historie naszej pięknej wsi .....
                                                    Katarzyna Mateńka

Karczma (zajazd?) Karla Heibiga - po lewej oraz plac
wiejski dla przyjezdnych cyrków i teatrów...

Widok chat nad wiejskim stawem...

Pałac w Trumiejkach

Ówczesna szkoła.                         fot. z archiwum Kasi
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widziane z zakrystii... A.T. Klejnowski

 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w
Kwidzynie działający w ramach Sieci „Pomorskie w Unii”
we współpracy z Powiatowym Centrum Informacyjnym w
Kwidzynie organizują Mobilne Punkty Informacyjne, czyli
bezpłatne udzielanie informacji przez konsultantów w gmi-
nach w zakresie możliwości pozyskania funduszy unijnych,
uzyskania pożyczki z funduszu pożyczkowego, czy porę-
czenia z funduszu poręczeniowego.

Mieszkańców miasta i gminy Prabuty zainteresowa-
nych udziałem w bezpłatnych konsultacjach zapraszamy w
każdy II i IV piątek miesiąca w godz. od 9.00 do 11.00 do
Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach. Termin najbliższych
konsultacji - 25 luty.

Informacji dla Państwa udzielać będą:
Justyna Szacht konsultant Lokalnego Punktu Informacyj-
nego Funduszy Europejskich (mieszczącego się w Kwidzy-
nie ul. 11 Listopada 18A, tel/fax 55-279-00-22, email
j.szacht@pomorskaizba.com.pl www.pomorskiewunii.pl )
Monika Janiszewska młodszy doradca klienta Powiato-
wego Centrum Informacyjnego (mieszczącego się w Kwi-
dzynie ul. Batalionów Chłopskich 62 tel/fax 55 261-03-10,
tel. kom. 607-377-167 email kwidzyn@pci.pomorskie.pl,
www.pci.pomorskie.pl )
Sprawdź jakie możliwości daje Unia Europejska!

Pomoc w staraniach o środki
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Odeszli do Domu Ojca
W księdze zmarłych rzymskokatolickiej parafii Św.

Wojciecha w Prabutach, w 2010 roku zmarły 102 Osoby:
Stanisław Sumbar, ur.1926, zm.5.01., Irena Przegalińska,
ur.1935, zm.5.01., Longin Józef Silski, ur.1937, zm.5.01.,
Krzysztof Henryk Koszewników, ur.1981, zm.3.01., Kry-
styna Monika Kaniecka, ur.1955, zm.13.01., Janina Jura-
łowicz, ur.1931, zm.16.01., Józef Kudełka ur.1956,
zm.21.01., Jan Słupek, ur. 1927, zm.27.01., Florian Węcki,
ur.1931, zm.31.01., Czesław Rulka, ur.1926, zm.31.01.,
Ryszard Liziński, ur. 1950, zm. 4.02., Marianna Grzybic-
ka, ur.1919, zm. 5.02., Kazimierz Domagała, ur.1929,
zm.5.02., Jan Feliks Jakubiak, ur.1924, zm.11. 02., Karol
Lewczuk, ur.1987, zm. 14.02., Zofia Podlewska  zd.
Chmielewska, ur. 1935, zm.25.02., Mieczysław Rosa,
ur.1930, zm.1.03., Cecylia Rogowicz, ur.1923, zm. 5.03.,
Andrzej Hamulczuk, ur.1963, zm.9.03., Andrzej Pudlak,
ur. 1947, zm. 10.03., Alina Jagielska, ur.1939, zm.25.03.,
Józef Jarmosz, ur. 1958, zm. 27.03., Marianna Węgrecka,
ur.1926, zm. 29.03., Bronisława Grodzicka zd. Lech,
ur.1934, zm. 3.04., Paweł Piotr Kohn, ur.1962, zm.10.04.,
Danuta Pszenna zd. Lubieniecka, ur.1953, zm. 11.04.,
Wincenty Eugeniusz Wierzbowski, ur. 1935, zm. 12.04.,
Jerzy Pułka, ur. 1933., Irena Wiśniewska, ur. 1924, zm.
14.04., Józef Jurałowicz, ur. 1927, zm. 25.04., Heinz Jo-
hanes Kleisa, ur. 1943, zm. 26.04., Zofia Kominiarek, ur.
1929, zm. 2.05., Marianna Tomaszewska,  ur. 1915, zm.
3.05., Jadwiga Żmuda, ur. 1948, zm. 12.05., Zofia Jani-
szewska, ur. 1951, zm. 20.05., Krystyna Jarmosz, ur. 1960,
zm. 21.05., Tadeusz Kaczorowski, ur. 1932, zm. 22.05.,
Stanisław Żyrek, ur. 1936, zm. 23.05., Helena Lewandow-
ska, ur. 1930, zm. 25.05., Romualda Stawiasz, ur. 1953,
zm. 28.05., Katarzyna Urbańska, ur. 1939, zm. 29.05.,
Antonina Jadwiga Marzec, ur. 1930, zm. 2.06., Michał Ja-
błoński, ur. 1920, zm. 5.06., Andrzej Krzywicki, ur. 1955,
zm. 7.06., Adam  Andrzej Wiśniorowski, ur. 1951, zm. 7.06.,
Stanisława Głąb, ur. 1920, zm. 9.06., Irena Kochańska,
ur. 1942, zm. 13.06., Michał Szachłowicz, ur. 1926, zm.
15.06., Kazimierz Sopel, ur.1926, zm. 17.06., Maria Or-
łowska, ur. 1917, zm. 23.06., Grażyna Agata Mankiewicz,
ur. 1952, zm. 30.06., Anna Oliwia Kuchta, ur. 1998, zm.
16.07., Anna Grębowska, ur. 1929, zm. 18.07., Agnieszka
Małgorzata Wojciechowska, ur. 1918, zm. 21.07., Irena
Pluta, ur. 1933, zm. 23.07., Adam Wróblewski, ur. 1937,
zm. 25.07., Krystyna Kurowska, ur. 1948, zm. 27.07.,
Adam Ruciński, ur. 1953, zm. 23.07., Jan Banaszewski,
ur. 1932, zm. 28.07., Halina Leszczyńska, ur. 1933, zm.
31.07., Władysława Domaradzka, ur. 1922, zm. 2.08.,
Władysław Fedoruk, ur. 1932, zm. 3.08., Stanisław Wę-
grecki, ur. 1961, zm. 3.08., Teresa Barbara Orłowska, ur.
1958, zm. 18.08., Czesława Helbrecht, ur. 1923, zm. 23.08.,
Irena Pietruczuk, ur. 1930, zm. 2.09., Zdzisław Wasze-
wicz, ur. 1913, zm. 3.09., Stefan Łoziński, ur. 1940, zm.
5.09., Cecylia Romana Łozińska, ur. 1948, zm. 9.09.,

Ryszard Mankiewicz, ur. 1955, zm. 15.09., Władysława
Gołębiowska, ur.1927, zm. 19.09., Paweł Rożniak, ur. 1939,
zm. 19.09., Kazimierz Ryszard Litwiński, ur. 1951, zm.
18.09., Romualda Pawłowska, ur. 1925, zm. 23.09., Tade-
usz Stawiasz, ur. 1948, zm. 26.09., Kazimiera Dąbrow-
ska, ur. 1932, zm. 1.10., Jerzy Grzybicki, ur. 1946, zm.
4.10., Helena Lewandowska, ur. 1949, zm. 6.10., Józef
Pułka, ur. 1915, zm. 10.10., Krystyna Cyganowska, ur.
1960, zm. 11.10., Czesława Wiśniewska – Szpieg, ur. 1943,
zm. 13.10., Feliksa Jasińska, ur. 1914, zm. 20.10., Anna
Narolska,ur. 1927, zm. 22.10., Piotr Zdzisław Cieślak, ur.
1950, zm. 21.10., Irena Nowak, ur. 1921, zm. 22.10., Ali-
cja Chrapek, ur.1948, zm. 23.10., Karol Malinowski, ur.
1990, zm. 23.10., Stanisław Kroplewski, ur. 1919, zm. 2.11.,
Piotr Kazaniecki, ur. 1952, zm. 8.11., Zygmunt Jan Szy-
mański, ur. 1922, zm. 16.11., Róża Maria Konopka, ur.
1941, zm. 16.11., Janina Kirsza, ur. 1922, zm. 23.11., Eu-
geniusz Grączewski, ur. 1933, zm.25.11., Marta Łukasiak,
ur. 1930, zm. 2.12., Marianna Żółtowska, ur.  1953, zm.
8.12., Stanisława Basaj, ur. 1920, zm. 17.12., Eugeniusz
Wacławski, ur. 1925, zm. 24.12., Irena Chrobot, ur. 1947,
zm. 25.12., Benedykt Antoni Kamiński, ur. 1949, zm.
26.12., Bronisława Ignaczewska, ur. 1918, zm. 27.12.,
Andrzej Daroszewski, ur. 1958, zm. 30.10., Damian Ra-
kowiecki, ur. 1987, zm. 31.12. 2010.

Rodzinom  w/w  Ś.P.  Zmarłych składamy wyrazy
głębokiego współczucia i szczerego żalu, łącząc się z Nimi
w modlitwie.

Opracował   Antoni Tadeusz Klejnowski



Trudno byłoby chyba spotkać mieszkańca Prabut,
który zapytany o piłkę nożną w naszym mieście nie wska-
załby na drużynę Pogoni. Futboliści ze stadionu przy ulicy
Jagiełły są najbardziej znanym ogniskiem sportowym w
Prabutach a istnienie MKS-u za sprawą licznej rzeszy ki-
biców i zawodników, którzy przewinęli się przez klub oraz
pamiętnych meczów oglądanych na naszym obiekcie, na
trwale wpisało się w społeczny krajobraz naszego miasta.

Jednakże gdyby te same osoby zapytać o szczegó-
ły związane z historią i nazwą klubu, zapewne niewielu
potrafiłoby udzielić dokładniejszej odpowiedzi. Dlatego
warto byłoby wyjaśnić, dlaczego nasza Pogoń jest Pogo-
nią właśnie…

Początki futbolu w powojennych Prabutach sięgają
roku 1947, kiedy to powstał Ludowy Klub Sportowy
„Pług”, rozgrywający swoje mecze na boisku w sanato-
rium. Klub wkrótce zmienia nazwę na „Unia” a w 1952
roku poprzez fuzje z inną prabucką drużyną- „Startem”,
powstaje „Kolejarz” Prabuty z boiskiem usytuowanym przy
ul. Jagiełły.

W drugiej połowie lat 50-tych w polskim sporcie,
upolitycznionym jak wszystkie inne dziedziny życia w PRL,
nastąpiła fala postalinowskiej „odwilży”, która przejawia-
ła się także powrotem do tradycyjnych nazw przez kluby
sportowe, które decyzja komunistów zostały wtopione w
struktury odgórnie narzuconych zrzeszeń. To wówczas w
tabelach zamiast „Ogniwa” znów pojawiła się „Cracovia”,
zamiast „Budowlanych” – „Lechia” Gdańsk, „Związko-
wiec” Poznań ponownie stał się „Wartą” a „Kolejarz”
Warszawa – „Polonią”…

W takich to właśnie czasach, w 1957 roku, zapadła
w Prabutach jedna z najważniejszych decyzji związanych
ze sportowym życiem miasta. Na wniosek wywodzącego
się spod Lwowa pana Jana Hiszczynskiego „Kolejarz”
Prabuty zmienia nazwę na „Pogoń”, a nowa nazwa miała
nawiązywać do tradycji i pamięci o legendarnym przed-
wojennym Lwowskim Klubie Sportowym „Pogoń”. Tym
samym mieszkający w Prabutach kresowiacy mogli choć-
by w ten symboliczny sposób przywrócić wspomnienia o
Kresach, o Lwowie, o „ich” Rzeczypospolitej, przedwo-
jennej Polsce, której już nie było….

Zmieniając nazwę, ówcześni włodarze klubu nie za-
pomnieli jednak o kolejarskich tradycjach i związkach ze
środowiskiem prabuckich kolejarzy oraz ich rodzin. Przez
wiele lat nasi piłkarze występować będą po szyldem Ko-
lejowego Klubu Sportowego „Pogoń”.

Drużynie wiodło się różnie. Nigdy nie była ona
„oczkiem w głowie” lokalnych władz, nigdy też nie objął
jej patronatem żaden zakład pracy. Klub praktycznie cały
czas funkcjonował dzięki zapałowi wielu ludzi z nim zwią-
zanych (np. budynek klubowy budowany był w „czynie
społecznym” a materiały na jego budowę zostały w znacznej
części, hmm… „zorganizowane” – młodsi czytelnicy
o wyjaśnienie tego terminu niech poproszą rodziców …).

W siermiężnych czasach socrealizmu koncentro-
wano się raczej na trudnej codzienności niż wspomina-
niem historii. Z czasem wykruszyła się generacja pionie-
rów - założycieli. Jednakże piękne tradycje mają to do
siebie, że nawet, jeśli szarość dnia codziennego tymcza-
sowo spycha je w cień, po latach ponownie pięknie roz-
kwitają…

Na początku nowego stulecia pojawiają się w Pra-
butach ludzie próbujący odkopywać z zapomnienia jak naj-
więcej naszej regionalnej historii i mocno się z nią identy-
fikujący. Dotyczy to także piłki nożnej. W 2001 roku na
łamach „Zeszytów Kwidzyńskich” ukazuje się pierwsza
w historii publikacja dotycząca MKS „Pogoń” Prabuty (na
przestrzeni lat „Pogoń” stała się Miejskim Klubem Spor-
towym), napisana przez trenerów Grzegorza Kasprzaka i
Piotra Tatarę. Przed rozpoczęciem rundy wiosennej 2003
roku działacze i kibice opracowali projekt herbu klubowe-
go, umieszczając na nim motyw rycerza na koniu (jest to
stary herb litewski wywodzący się z czasów Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów), co miało nawiązywać do tra-
dycji naszej lwowskiej imienniczki. Określono wówczas
także barwy klubowe i oczywistym jest, że kolory niebie-
ski-czerwony-biały mają swoje korzenie w barwach „Po-
goni” Lwów. O całej sprawie informowano oficjalnie w
specjalnym biuletynie klubowym rozdawanym na meczach.
I choć nie wywołało to lawinowego zainteresowania
lwowską historią wśród prabucian, to fakt nawiązywania
do lwowskich korzeni wpisuje się dziś oficjalnie w historię
naszego klubu.
(dalszy ciąg, nawiązujący do historycznych tradycji
lwowskiej „Pogoni” w następnym numerze)
                                                           Andrzej Ochał

z naszego sportu...  Andrzej Ochał
MKS „Pogoń” - kresowe korzenie?
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Z udziałem 4 drużyn odbył się I Turniej Siatkówki
Rodziców i Nauczycieli, zorganizowany przez prabuckie
gimnazjum z inicjatywy nauczyciela tej szkoły Tomasza
Moczadło. Podczas rozgrywek przeprowadzono zbiórkę
pieniędzy na leczenie poważnie chorej uczennicy. Organi-
zatorów wsparła Rada Rodziców Gimnazjum a także nie-
zawodni sponsorzy, PP. Ewa i Wiesław Tomaszewscy oraz
firma „BODEX”. Wynik turnieju nie był sprawą najważ-
niejszą ale odnotowaliśmy, że drużyna organizatorów ogra-
ła ekipy ZSP Prabuty, ZS Rodowo i SP2 Prabuty, co nie
przeszkodziło stanąć do wspólnego zdjęcia.

Grali i wspierali



            krzyżówka...

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: Marta Czyż, Iwona Szpeflik, Krzysztof
Kutowski i Piotr Pilewski. Prosimy zgłosić się do redakcji
w MGOK po odbiór nagród.

Krzyżówka - Leonówka Kim jestem...
Kim jestem - pytam sam siebie,
może obłokiem na niebie
ziarenkiem piachu w kosmosie,
kropelką wody w porannej rosie?
Źdźbłem trawy w zielonej łące,
małym złotym promykiem słońca,
stokrotką przy polnej drodze,
barwnym motylem w ogrodzie,
białym kwiatem w sadzie jabłoni,
wiatrem, który latawce goni,
skowronkiem, który nuci swe trele,
melodią dzwonów w kościele,
źródełkiem w cienistej dąbrowie,
minionych dni i wieków echem?
Kim jestem, kto mi odpowie...
Już wiem, jestem człowiekiem...
                          Leon Abramowicz

                 ...
Sama nie wiem jak to się zaczyna
lekki podmuch wiatru,czy płynąca lawina...
Czuje,że jestem przegrana
nie mam wyjścia jest tylko ściana..
Zostałam z nią w samotności,
gdzie nie ma miejsca dla miłości.

To ona się do mnie uśmiecha,
ciągle na mnie czeka
szuka mnie w każdym oddechu ciszy...
                        Gonia Wrzesińska

            każdy pisać może...

                 ...
Otwórz mi ogród twych ramion szeroki
Niechaj w nich zasnę, odpłynę, utonę...
Aż mgłą mi zajdą me chabrowe oczy
I się nasycą Twych objęć dotykiem.

Otwórz mi niebo twych oczu niebieskie,
Niech się nasycę lazuru błękitem.
Daj mi twych marzeń piękne złote liście
Niech nam się mienią w jesieni złociście.

Patrz tak na mnie kochany...
Jak tylko Ty to potrafisz
- najpiękniej.
Otul ramieniem, zacałuj...

Mów do mnie zawsze tak tkliwie...
Słowa Twe pieszczą i tulą żarliwie.
Mów do mnie, proszę...
wciąż jeszcze...
I jeszcze...
                        (z blogów - autor anonimowy...)
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Poziomo: 1. Wykwit skórny, 7. Rynek w starożytnej Gre-
cji, 8. Część ciała do poklepywania, 9. Miesiąc (w kalen-
darzu rzymskim ku czci Juliusza Cezara), 10. Tam zosta-
wiasz ciężko zarobione pieniądze, 12.Mierzy ciśnienie at-
mosferyczne, 13. Specjalista od pielęgnacji, mieszania i
degustacji wina, 14. Dawniej kapcie panu podawał, 19.
Skórzany pleciony bicz, 20. Z wkładem a nie lokata, 21.
Ciastko z kremem, 22. Wydawana w 10 poziomo, 23.
Według mitologii metal-nieszczęście króla Midasa, 24. Na
przykład saletra amonowa, 25. Dawna nazwa lotnika.
Pionowo: 2. Przechowywane doczesne szczątki świętych,
3. Niejeden w karierze, 4. Pasja, np. do zbierania znacz-
ków pocztowych, 5. Najmniejszy z ptaków, żywi się nek-
tarem kwiatowym, 6. Łupina lub odłamek ceramiki, 11.
Proces zapalny w tkankach okołozębowych, przyzębica,
15. Nisko lata na deszcz, 16. Wrodzona lub nabyta ułom-
ność człowieka, 17. W malarstwie lub rzeźbie klęcząca u
stóp Chrystusa postać ze złożonymi dłońmi, 18. Krój pi-
sma o pochyłych literach.



            poletko satyry...

W dniu 13 stycznia br. w sali Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury młodzież z prabuckiego gimnazjum oraz
zespół teatralny „WOOGLE” z MGOK przedstawił słu-
chaczom Uniwersytetu III Wieku oraz zainteresowanym
sympatykom, nauczycielom i rodzicom dwa spektakle ja-
sełkowe. Programy, które przez widzów zostały entuzja-
stycznie przyjęte przygotowała P. Joanna Stefanowska
przy współudziale Marcina Kruszyńskiego. Po niedaw-
nym, wielce udanym debiucie obrzynowskiego zespołu
teatralnego „SuperNova” pojawili się młodzi następcy, któ-
rym życzymy wielu artystycznych sukcesów.

Woogle to nowa forma...

O wilku mowa, to „SuperNova”..., odnotowaliśmy kolej-
ny sukces obrzynowskiej grupy teatralnej. Obejrzeliśmy
super - jasełka w ich wykonaniu...

7 stycznia - „Radość kolędowania”, piąty gminny prze-
gląd jasełek przygotowała niezawodna ekipa ZS Rodowo.

kronika teatralna...? :)

Wydawca: MGOK 82-550 Prabuty ul. Łąkowa 22, tel. 55- 2782319
Redaktor Marek Szulc, e-mail: mgok@prabuty.pl Druk: „W&P”
Malbork ul. Akacjowa 29 tel. 55-2722585. Za treść ogłoszen i re-
klam redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega
sobie prawo skracania i opracowania materiałów nie zamówionych.
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Siedział sobie w ławce poseł
i mamrotał coś pod nosem,
chwiała mu się trochę głowa w tył i w przód
Nagle fleszów blask, szum kamer,
i pan poseł w rzeczy samej
namacalnie stał się wzorem anty-cnót

Nieco chwiejnie ruszył z ławy
a tu szarpią za rękawy;
„pił pan dzisiaj, panie pośle, tak czy nie ?!?”
co tam budżet , z ZUS-u kasa
tu jest hicior pierwsza klasa!
widz to kupi, Polak lubi, naród chce!

Poseł jak raniona łania
tu się słania, tam odgania,
suną media korytarzem za nim w ślad
mikrofonów las na oślep
„coś bełkotał? - Panie pośle!!!...”
Już za kwadrans informacja pójdzie w świat...

Na urlopie pan minister
całkiem grzeczny był, zaiste
lecz na plaży koło pani w „topless” siadł...
nagle gość zza parawanu
zrobił fotkę pani, panu
i prominent nasz jak śliwka w kompot wpadł.

Na prowincji w małym mieście
ktoś urodził się za wcześnie,
albo „z liścia” potraktował kogoś ktoś,
czwarta władza nie przepuści
i przyjedzie tu, a juści...
„gdzie tu mieszka młoda mama, gdzie ten gość?”

Poprzez śniegi, poprzez mrozy
jadą reporterskie wozy,
gdzie się zjawią, tam nadejdzie prawdy czas
Pan redaktor już rozsądzi
kto niewinny, kto pobłądził,
jaki pokarm rzucić dla spragnionych mas.

Jak ja na tym tle wyglądam?
ferie, wieści, drogi, ronda...
ani kogo ugryźć, ani napsuć krwi...
Ale śniło mi się wczoraj,
że nadchodzi zmiany pora
I do „Faktu” już złożone mam CV
                                           Marek Szulc

Czwarta władza


