
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Prabuty Listopad-Grudzień 2012

ISSN 1505-599x

UKAZUJE SIĘ OD 1992r.

Niech w tę niepowtarzalną
Noc Bożego Narodzenia

świąteczna atmosfera zagości
we wszystkich domach,

a przy świątecznie nakrytych stołach 
spotykają się tylko miłość, radość i nadzieja.
Niech te cudowne, pełne magii dni przyniosą

Państwu i Państwa najbliższym spełnienie marzeń,
a szczęście rodzinne, miłość i optymizm

towarzyszą Państwu przez cały 2013 rok.
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czasie około 400 młodych adeptów sztuki gitarowej.  Kulturalna dekada, czyli z archiwum 
Warto wspomnieć także o zespołach muzycznych -KaOwca…
na ich nazwy potrzebny byłby osobny pokaźny artykuł. 

      Koniec roku sprzyja refleksjom i przygotowaniu
Gościliśmy wszystkie chyba style muzyczne od rapu

do podsumowań. W tym numerze „GP” prezentujemy 
do black-metalu włącznie. Było zresztą gdzie ćwiczyć -

Państwu obszerny materiał podsumowujący pracę 
w 2008 roku funkcjonuje bogato wyposażona pracownia 

samorządu lokalnego w okresie ostatnich 10 lat.
muzyczna. Z łezką w oku spotykam dziś, przy okazji 

Ja ze swojej strony chciałbym tym razem odejść
różnych świąt, wracających do rodzinnych domów, 

od formy felietonu i zaglądając do kulturalnych archiwów 
młodych lekarzy, prawników, inżynierów czy 

przypomnieć Państwu nieco historii instytucji kultury
nauczycieli, którzy jeszcze 7-8 lat temu bębnili, dawali 

w Prabutach. W tym miejscu muszę podkreślić,
czadu na gitarach, albo krzyczeli do mikrofonu 

że opierając się tylko na własnej pamięci mógłbym być 
„Anarchia!!!”… sympatyczne to spotkania! Często 

niedokładny. Na szczęście z pomocą przyszedł
zaczynali oni już w wieku dziecięcym np. w znanym od 

mi doskonale Państwu znany, wieloletni  szef 
wielu lat w powiecie i nie tylko, dziecięcym zespole 

prabuckiego Domu Kultury Marek Szulc. Przenieśmy
wokalnym „Elfy”. Rodzimi wokaliści do dziś 

się zatem do roku 2002. Przy ulicy Łąkowej 22 
przygotowują programy muzyczne w ramach 

zamieszkiwał wówczas Miejsko-Gminny Ośrodek 
Prabuckiego Studia Piosenki. Dom Kultury to także 

Kultury z kierownikiem Markiem właśnie. MGOK 
festiwale i imprezy cykliczne - od 2009 roku mamy swój 

podlegał Miejsko-Gminnemu Zakładowi Budżetowemu 
własny festiwal muzyki poważnej Viva Musica

ds. Oświaty, Kultury i Sportu kierowanemu przez Ewę 
z fenomenalną widownią. W 2010 roku wystartował 

Dobaczewską, a tuż przed jego likwidacją przez Palmirę 
także Pra-Prog-Rock Festiwal, czyli jedna z nielicznych 

Trzcińską. W 2003 roku MGZB został zlikwidowany,
imprez w Polsce poświęcona rockowi progresywnemu. 

a MGOK wpisano do rejestru instytucji kultury Miasta
Nieprzerwanie prowadzimy także telewizję kablową - 

i Gminy Prabuty. W związku z tym kolega Marek
źródło informacji dla prabucian, ale także źródło 

z kierownika stał się dyrektorem. Rok 2011 przyniósł 
dochodów. Powszechne niegdyś wspólne śpiewanie, 

kolejne zmiany - likwidację MGOK i z dniem 1 stycznia 
czyli krótko mówiąc karaoke w plenerze nieraz 

2012r. do dziś w naszej gminie funkcjonuje Prabuckie 
gromadziło setki ludzi - od tego roku ponownie wraca do 

Centrum Kultury i Sportu, którym mam szczerą 
łask tym razem nad jez. Dzierzgoń. Jednak nie byłoby 

przyjemność zarządzać. 10 lat to bezustanny progres, 
wielu imprez gdyby nie dobra współpraca z placówkami 

szereg nowych imprez, przedsięwzięć i projektów, że 
oświatowymi naszej gminy. To właśnie ten szczególny 

wspomnę choćby nasz coroczny „Rajd po Gminie”, czyli 
rodzaj partnerstwa napędza wiele inicjatyw, że wspomnę 

zapoczątkowany w roku 2003 cykl festynów sołeckich
choćby o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, czy 

(w niektórych latach było ich nawet około 25!). Pomysł 
Prabuckich Spotkaniach Artystycznych. Co do nowości 

ten niejednokrotnie zainspirował sąsiednie gminy. 
w ofercie PCKiS, to czas na podsumowania znajdzie

Pionierskim na naszym terenie okazał się utworzony
się z pewnością na początku przyszłego roku. Jedno jest 

w 2005 roku Uniwersytet III Wieku. Do dziś liczba jego 
pewne - jak Państwo widzą, historia dzieje się na naszych 

członków stale oscyluje wokół setki. To projekt 
oczach i warto być jej częścią - dlatego zachęcamy

działający w tej skali, jednostkowo w promieniu wielu 
do odwiedzin w Domu Kultury przy każdej okazji!

kilometrów! Prabuty przecierały także szlaki
w organizacji powiatowych imprez kulturalnych - 

Marcin Kruszyński
gościliśmy dwukrotnie Dni Powiatu Kwidzyńskiego
i aż trzykrotnie Dożynki Powiatowe (w Obrzynowie, 
Sypanicy i Prabutach). Dziś pokazy kulinarne z okazji 
Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia są już normą, 
ale w 2009 roku byliśmy jedyną gminą w powiecie, która 
gościła na tego typu imprezie, każdorazowo około 9-10 
reprezentacji mistrzyń kulinarnych z terenów sołeckich. 
Kultura w Prabutach to także aktywne spędzanie czasu 
dzieci i młodzieży. Szereg kół zainteresowań przez lata 
przyciągnął rzesze młodych ludzi. Zawsze atrakcyjne 
zajęcia szachowe, pracownia rzeźbiarska (obecnie 
zawieszona do października 2013r.), grupy teatralne pań: 
Marleny Kapicy i Joanny Stefanowskiej, koło strzeleckie 
LOK wyznaczyły wysoki poziom. Jak naprędce 
policzyłem przez Dom Kultury przewinęło się w tym 
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Gminny Stół Wigilijny
16 grudnia w sali sportowej w Trumiejkach odbył się 
Gminny Stół Wigilijny. Współorganizatorami Gminnego 
Stołu Wigilijnego byli: Prabuckie Centrum Kultury
i Sportu, Sołtys Sołectwa Trumiejki, Zespół Szkół
w Trumiejkach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty. 
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem,
a świąteczny nastrój udzielił się każdemu uczestnikowi. 
Podczas imprezy wigilijne specjały zaprezentowało
7 drużyn z terenu Gminy Prabuty: sołectwa Gonty, 
Sypanica, Kołodzieje, Jakubowo, Obrzynowo, gospodarze 
sołectwo Trumiejki oraz Uniwersytet III Wieku. Podczas 
wigilijnego stołu mini recital świąteczny zaprezentowała 
grupa wokalna Elfy z Prabuckiego Centrum Kultury
i Sportu. KF

Uniwersytet III Wieku

Gonty

Sypanica Jakubowo

Obrzynowo

Kołodzieje

Trumiejki
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oraz wyremontowano chodnik przy ulicy Kwidzyńskiej. Podsumowanie ostatnich 10 lat pracy 
Łącznie inwestycje pochłonęły ponad 1,2 mln zł.samorządu lokalnego

Rok 2007 to kolejny duży etap budowy nowych 
chodników w naszym mieście. Zmodernizowano 

      Koniec roku to czas podsumowań, w każdej 
chodniki przy ulicach: Kraszewskiego, Żeromskiego, 

dziedzinie życia. Jak co roku staramy się napisać o tym, 
Reymonta oraz schody łączące ulicę Prusa

co udało się zrealizować w naszej gminie. Tym razem 
z Kraszewskiego. Największą inwestycją tego roku była 

chcielibyśmy podsumować ostatnie 10 lat działalności 
przebudowa Rynku Głównego w Prabutach (540 tys. zł.), 

samorządu lokalnego.
zakupiono również serwer i oprogramowanie do Urzędu 

Pierwsza część podsumowania będzie dotyczyła 
Miasta i Gminy oraz wykupiono udziały TBS (ponad 734 

inwestycji dokonanych przez Urząd Miasta i Gminy
tys. zł), dzięki którym wybudowano nowy blok 

w Prabutach od 2002 do 2012 roku.
mieszkalny przy ulicy Mickiewicza.

W 2002 roku największym przedsięwzięciem
Inwestycje w 2008 roku to kolejne modernizacje 

w naszej gminie była modernizacja oczyszczalni 
chodników przy ulicach: Warszawskiej (164 tys. zł), 

ścieków. Inwestycja była realizowana w latach 2001 - 
Kuracyjnej, Kraszewskiego oraz Mickiewicza. Ponadto 

2003 i pochłonęła ponad 6 mln zł. W tym roku 
wybudowano parking przy ulicy Sanatoryjnej, 

zbudowano również wodociąg Obrzynowo - Stańkowo 
zmodernizowano drogę Jakubowo - Obrzynowo, 

oraz wyremontowano część chodnika przy ulicy 
zakupiono samochód dla MGOPS oraz UMiG Prabuty.

Warszawskiej. Łącznie w 2002 roku wydatki 
Rok 2008 to budowa wodociągu przy ulicy 

inwestycyjne wyniosły ponad 3,5 mln zł.
Sanatoryjnej, kanalizacji deszczowej przy ulicy 

Rok 2003 przyniósł modernizację świetlic 
Mickiewicza oraz kanalizacji sanitarnej w ulicach 

wiejskich w Obrzynowie, Trumiejkach oraz Gontach, 
Krótkiej i Miłej. Zamontowano lampy oświetleniowe

wyremontowano drogę Orkusz - Laskowice (kwota 597 
w Grodźcu oraz wymieniono oświetlenie uliczne

tys. zł) oraz wybudowano wodociąg wiejski
w centrum miasta. Urząd Miasta i Gminy wspomógł 

w Julianowie. Łącznie wydatki inwestycyjne pochłonęły 
finansowo Starostwo Powiatowe w Kwidzynie (20 tys. 

764 tys. zł.
zł) oraz Specjalistyczny Szpital w Prabutach na zakup 

Kolejny rok - 2004 to zakrojone na szeroką skalę 
sprzętu medycznego w kwocie 10,8 tys. złotych. 

remonty chodników. W tym roku zmodernizowano 
Zakupiono udziały w TBS (ponad 147 tys. zł). 

chodniki przy ulicach: Bolesława Prusa, Rynek, Długiej, 
N a j w i ę k s z a  i n w e s t y c j a  z w i ą z a n a  b y ł a

Kraszewskiego, Warszawskiej oraz Placu Kościuszki. 
z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 2 

Kwota jaka została przeznaczona na remonty to 200 tys. 
w Prabutach wraz z modernizacją  placu apelowego

zł. Kolejnym dużym przedsięwzięciem inwestycyjnym 
(1 mln zł).

była modernizacja budynku Centrum Artystyczno - 
Trzy lata temu Prabuty zmagały się z dużym 

Ekologicznego w Rodowie. Koszt modernizacji wyniósł 
remontem i przebudową skrzyżowania dróg 

350 tys. zł. W 2004 roku wymieniono również 
wojewódzkich 521 - 522. Dzięki zainwestowaniu prawie 

nawierzchnię ulicy Obrońców Westerplatte (270 tys. zł.) 
1,5 mln złotych, nasze miasto wzbogaciło się o piękne 

oraz wymieniono pokrycie dachowe świetlicy wiejskiej 
rondo. Dodatkowo zmodernizowano kompleksowo 

w Sypanicy. Łączne wydatki inwestycyjne w 2004 roku 
ulice: Chodkiewicza, Wąską i Wałową (budowa 

wyniosły 763 tys. zł.
parkingów i chodnika), Warszawską oraz Łąkową 

Największe inwestycje w 2005 roku to budowa 
(przebudowa skweru i ulicy). Łącznie na przebudowy 

hali sportowej (5,5 mln zł), budowa kanalizacji sanitarnej 
dróg i chodników w 2009 roku nakłady inwestycyjne 

na osiedlach Chodkiewicza i Łąkowa (2,7 mln zł) oraz 
wyniosły ponad 4,3 mln zł., a to tylko część inwestycji 

modernizacja Zespołu Szkół w Trumiejkach (1,5 mln zł). 
wykonanych w tym roku. Ponadto wyremontowano 

Inne ważne inwestycje poczynione w 2005 roku
Kościółek Polski (418 tys. zł), drogę z Prabut

to remont chodników przy ulicach: Kraszewskiego
do Grażymowa oraz obiekty oświatowe (przedszkole 

i Daszyńskiego, wymiana okien w sali gimnastycznej 
Bratek oraz przedszkole Miś Uszatek - 300 tys. zł). 

Gimnazjum w Prabutach oraz remont świetlic wiejskich 
Wymiany oświetlenia ulicznego doczekały się ulice: 

w Szramowie i Sypanicy. W 2005 roku wydatki 
Pusta, Warszawska i Łąkowa, oświetlono również boisko 

inwestycyjne pochłonęły sumę 9,5 mln  zł.
przy ulicy Polnej. Urząd Miasta i Gminy przekazał 

W 2006 roku inwestycje, jakie poczyniono, były 
dotację w wysokości 140 tys. złotych dla Szpitala 

w dużej mierze inwestycjami na terenach wiejskich. 
Specjalistycznego na remont bloku operacyjnego

Wybudowano chodnik w Obrzynowie, zmodernizowano 
oraz zakup wyposażenia.

szkołę w Obrzynowie (wymiana stolarki okiennej
Rok 2010 to przede wszystkim inwestycje 

i centralnego ogrzewania), zmodernizowano plażę nad 
związane z wodociągami i kanalizacją na terenie miasta

jez. Sowica, wybudowano wodociąg wiejski Julianowo – 
i gminy Prabuty.  Inwestycje te są bardzo kosztowne

Gonty oraz wyremontowano świetlicę wiejską
i w 2010 roku wydano na budowę kanalizacji sanitarnej

w  Gon tach .  Na tomias t  na  t e r en i e  mia s t a  
w Prabutach etap I, budowę wodociągu wiejskiego 

zmodernizowano stołówkę w Szkole Podstawowej nr 2, 
Prabuty - Julianowo - Gąski, rozbudowę Stacji 

wybudowano kanalizację deszczową przy ulicy 
Uzdatniania Wody w Prabutach oraz budowę wodociągu 

Krańcowej, kolektor tłoczny przy ulicy Chodkiewicza 
wraz z przyłączami w Grodźcu  łącznie  prawie 8,7 mln 
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 złotych. Kolejną dużą inwestycją było wybudowanie sali  OŚWIATA
gimnastycznej przy Zespole Szkół w Trumiejkach (1,3 
mln zł.). Inne, nie mniej ważne inwestycje, to budowa W związku z niżem demograficznym przez 
plaży w Julianowie nad jez. Dzierzgoń, odnowa ostatnie 10 lat znacznie zmalała liczba uczniów w naszej 
nawierzchni drogi gminnej Stańkowo - Obrzynowo, gminie - prawie o 600! W 2003 roku do szkół na terenie 
modernizacja centrum wsi Gdakowo i Rodowo, budowa miasta i gminy Prabuty uczęszczało 1887 uczniów, zaś
boiska sportowegow Stańkowie, przebudowa świetlicy w 2012 r. już tylko 1302. Również liczba oddziałów 
wiejskiej w Kleczewie, modernizacja trasy rowerowej zmniejszyła się znacznie - z 86 (w roku szkolnym 
od jez. Sowica do granicy gminy w Jakubowie oraz 2004/2005) do 62 (w obecnym roku szkolnym).
wymiana nawierzchni chodników przy ulicach: Prusa, W przeciągu ostatnich 10 lat nauczyciele uzyskali łącznie 
Orzeszkowej i Kuracyjnej. 159 awansów zawodowych, w tym na nauczyciela 

W ubiegłym roku inwestycje miejskie, kontraktowego - 23 awanse, na nauczyciela 
to głównie inwestycje mające na celu poprawę estetyki mianowanego - 45 awansów, na nauczyciela 
miasta. Przebudowano boisko sportowe w Sanatorium dyplomowanego 91 awansów.
(345 tysięcy zł), wyremontowano ulice Wojska Najważniejsze zmiany organizacyjne w oświacie 
Polskiego, Miłą i Ogrodową, wykonano oświetlenie przy Miasta i Gminy Prabuty na przestrzeni ostatnich 10 lat to:
ulicach: Lipowej i Sportowej. Główne inwestycje W 2003 roku zlikwidowano przedszkole nr 3
na terenie gminy to budowa sieci wodociągowej Prabuty - w Sanatorium; zlikwidowano Miejsko - Gminny Zakład 
Kołodzieje (780 tys. zł), budowa kanalizacji w Grodźcu ds. Oświaty, Kultury, Sportu; UMiG przejął obsługę 
(950 tys. zł), odnowa drogi Stańkowo - Obrzynowo, księgowo - administracyjną szkół (powołano 
rozbudowa OSP w Trumiejkach. Największą inwestycją Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty, Kultury, Sportu
była termomodernizacja budynków oświatowych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Zespołu 
na terenie miasta i gminy Prabuty, prawie 3,3 mln złotych. ds. OKSiWzOP oraz Zespołu ds. Budżetu i Księgowości 
W sumie, w zeszłym roku na inwestycje, prabucki Oświatowej). Ponadto w 2003 roku założono Gimnazjum 
magistrat wydał ponad 7,9 mln złotych. i powołano Zespół Szkół w Trumiejkach oraz uzyskano 

Kończący się rok 2012 przyniósł nam wykonanie z g o d ę  P o m o r s k i e g o  K u r a t o r a  O ś w i a t y
boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje na funkcjonowanie Zespołu Szkół w Rodowie.
Boisko ORLIK 2012 (985 tys. zł),  remont W 2004 roku zorganizowano w nowo 
nieużytkowanej części budynku Urzędu Miasta i Gminy wyremontowanym obiekcie Centrum Artystyczno - 
Prabuty (517 tys. zł), remonty chodników wraz Ekologiczne w Rodowie.
ze zjazdami przy ulicach: Obrońców Westerplatte oraz Rok 2005 to przekazanie zarządzania Miejską 
Jagiełły. Wykonano również nową instalację Halą Sportową dla ZGM w Prabutach.
oświetleniową w zabytkowym kanale wodociągowym W kolejnym już - 2006 roku zmieniono zasady 
(już od przyszłego roku niepotrzebne będą latarki funkcjonowania stołówek szkolnych. Zorganizowano 
do zwiedzania unikatowych na skalę pomorza kuchnię centralną w SP nr 2 w Prabutach oraz przekazano 
wodociągów). Na terenie gminy odnowiono część jej prowadzenie i przygotowywanie posiłków firmie 
nawierzchni drogi Laskowice - Szramowo, wybudowano prywatnej, wyłonionej w drodze procedury przetargowej.
kanalizację sanitarną  na odcinku Kleczewo - Prabuty Rok 2008 to czas przekształcania przedszkoli 
(824 tys. zł). Wyremontowano ulicę Długą (400 tys. zł.), publicznych w Prabutach w przedszkola niepubliczne. 
schody przy markecie Polo łączące ulice Ogrodową Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej przekształcono 
z Łąkową oraz wybudowano kanalizację sanitarną w w Przedszkole Niepubliczne „Bratek - Jedynka”, 
ulicy Działkowej (114 tys. zł.). Łączne nakłady natomiast Przedszkole nr 4 im. Czesława Janczarskiego 
inwestycyjne w 2012 roku wyniosły prawie 4 mln zł. zostało przekształcone w Przedszkole Niepubliczne „Miś 

W przeciągu ostatnich 10 lat nasze miasto Uszatek”, w drodze otwartego konkursu ofert. W zeszłym 
odwiedziło wielu wybitnych osobistości ze świata roku przeprowadzono przetarg na prowadzenie 
polityki. Gościli u nas m.in.: Jerzy Buzek - przedszkoli niepublicznych na okres 5 lat szkolnych.
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, śp. Maciej W wyniku tego przetargu organy prowadzące nie uległy 
Płażyński - polityk, wieloletni przyjaciel naszej gminy, zmianie.
Marszałek Senatu RP - Bogdan Borusewicz, Jan Obecnie w naszej gminie funkcjonują 2 
Kozłowski - Europoseł, Mieczysław Struk - Marszałek niepubliczne przedszkola, 4 szkoły podstawowe (SP nr 2 
Województwa Pomorskiego, Ryszard Świlski - Członek w Prabutach, SP Obrzynowo, SP Rodowo, SP Trumiejki), 
Zarządu Województwa Pomorskiego, Janusz 3 gimnazja (w Prabutach, Rodowie i Trumiejkach).
Lewandowski - Komisarz Europejski ds. Programowania Na przestrzeni ostatnich 10 lat w oświacie 
Finansowego i Budżetu w Komisji Europejskiej, Marek dokonano wielu inwestycji.  Najważniejszym 
Biernacki, Maciej Kowalczuk, Katarzyna Hall - Minister przedsięwzięciem była termomodernizacja budynków 
Edukacji Narodowej, Paweł Orłowski - Wiceminister oświatowych na terenie Miasta i Gminy Prabuty (łączna 
Rozwoju Regionalnego, Stanisław Gorczyca oraz kwota inwestycji to 3 271 700 zł). Wyremontowano sale 
wielokrotnie senator Leszek Czarnobaj i Jerzy Kozdroń - gimnastyczne w Rodowie oraz w prabuckim gimnazjum, 
Poseł na sejm RP. wybudowano halę sportową przy SP nr 2, rozbudowano 
                                          Zespół ds. Inwestycji UMiG Prabuty szkołę w Trumiejkach (prawie 1,5 mln. zł), 
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 wyremontowano stołówkę w SP 2 oraz izby lekcyjne elewacje Kraszewskiego 2A i Warszawska 14. a także
w szkołach. W zeszłym roku wybudowano salę na budynki Wspólnot – dach na Sypanicy 4
gimnastyczną przy szkole w Trumiejkach (prawie 1,4 i Warszawskiej 25 i elewacje – Warszawska 6, 8 i 12. 
mln zł). Łącznie, przez ostatnie 10 lat, inwestycje Oprócz wymienionych prac równie ważna była 
poczynione w oświacie pochłonęły ok. 16 162 000 zł. modernizacja centralnego ogrzewania i c.w.u.

Warto podkreślić, że działania naszej gminy we Wspólnotach Kuracyjna 32 i 32A.
na rzecz rozwoju oświaty zostały docenione i w 2004 Największe inwestycje przeprowadzono w roku 
roku Gmina Prabuty zdobyła I miejsce w konkursie 2010, gdyż ich łączna wartość wyniosła około 900 tyś. 
„Samorząd przyjazny oświacie” w kategorii gmin złotych. Do najważniejszych prac wykonanych w tym 
miejsko - wiejskich. W 2010 roku, na wniosek okresie należą generalne remonty budynków gminnych 
Pomorskiego Kuratorium Oświaty,  Burmistrz oraz przy ul. Orzeszkowej 6 i ul. Miłej 5 oraz budynków 
Pełnomocnik ds. OKSiWzOP otrzymali medale Komisji Wspólnot – Warszawska 3, Sanatoryjna 21 i 25, 
Edukacji Narodowej, a w 2011 roku gmina otrzymała Orzeszkowej 8 oraz wymiana dachu na Wspólnocie 
wyróżnienie w konkursie Samorządowy Lider Kuracyjna 27 i Sanatoryjna 11.
Zarządzania 2011 - Usługi Społeczne - kategoria W roku ubiegłym wyremontowane zostały 
zarządzanie oświatą. budynki gminne przy ul. Długiej 11 i 13, wymieniony 

został dach na budynku Wspólnoty przy ul. Win. Pola 2 
Opracowano na podstawie prezentacji przygotowanej przez oraz przeprowadzono generalny remont kamienicy 

Pełnomocnika Burmistrza ds.. OKSiWzOP Wspólnoty przy ul. Ogrodowej 12.
Palmirę Trzcińską - Kowalską W tym roku wyremontowane zostały 

kompleksowo dwie piękne kamienice Wspólnot przy
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

ul. Warszawskiej 5, 7 i ul. Kwidzyńskiej 6, wymieniono 
również dachy na Wspólnotach Gilwa 18, Zamkowa 21, 

   Również działalność Zakładu Gospodarki 
Woj. Polskiego 18, Rynek 2 i Rypińska 26. Łączny koszt 

Mieszkaniowej przyniosła wiele zmian na przestrzeni 
inwestycji w roku 2012 wyniósł prawie 700 tyś. złotych.

ostatnich 10 lat.  
Na przestrzeni ostatnich 10 lat koszty inwestycji 

Dzięki rosnącemu poczuciu własności, dbania o wspólne 
przeprowadzonych na budynkach Miasta i Gminy 

mienie oraz dążeniu do poprawy estetyki i eksploatacji 
Prabuty oraz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych 

budynków, ZGM w Prabutach działając w imieniu Miasta 
przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wyniosły 4 286 

i Gminy Prabuty oraz mieszkańców Wspólnot 
862,00 zł. Nie byłoby to możliwe bez udziału właścicieli 

Mieszkaniowych przeprowadził szereg inwestycji, dzięki 
lokali mieszkalnych, którym należą się słowa uznania

którym wiele kamienic i bloków mieszkalnych zmieniło 
za podjęty wysiłek.

swój  wyg ląd .  Z  wykorzys tan iem ś rodków 
zgromadzonych na funduszach remontowych, a także Przygotowano przez
przy pomocy zaciągniętych kredytów bankowych Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Prabutach
W s p ó l n o t y  M i e s z k a n i o w e  z a i n w e s t o w a ł y
za pośrednictwem ZGM  2 174 020,00 zł, zaś Miasto MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY 
i Gmina Prabuty 2 112 842,00 zł. SPOŁECZNEJ

I tak w roku 2003 wyremontowane zostały m. in. 
elewacje budynków Wspólnot przy  ul. Kraszewskiego 
20 i 22, natomiast w roku 2004 odnowiona została Począwszy od 2003 roku, budżet tej jednostki 
elewacja kamienicy przy ul. Kraszewskiego 24, a także systematycznie wzrastał, dzięki czemu większa liczba 
przeprowadzono remont kapitalny budynku gminnego potrzebujących mogła skorzystać z pomocy społecznej. 
przy ul. Mickiewicza 12. W 2003 roku budżet MGOPS wynosił 2,5 mln złotych - 

Rok 2005 przyniósł wymianę pokryć dachowych obecnie wynosi 11,3 mln. złotych. Liczba rodzin 
i malowanie elewacji na Wspólnotach przy korzystających z pomocy społecznej również wzrosła.
ul. Barczewskiego 1, 3, 5, 7 i 9. W 2005 roku było to 717 rodzin, a w 2011 roku z pomocy 

W roku 2006 wykonano remonty budynków korzystało już 975 rodzin.
na kwotę ponad pół miliona złotych! Na remont dachu Świadczenia, które wypłaca MGOPS to przede 
i elewacji zdecydowały się Wspólnoty przy ul. wszystkim: zasiłki okresowe (33%), zasiłki stałe (16%), 
Grunwaldzkiej 5 i 9, ul. B. Prusa 5 oraz ul. Plac zasiłki celowe (13%) oraz posiłki (15%).
Kościuszki 2. MGOPS w Prabutach współpracuje z ośrodkami 

W kolejnym roku ocieplono elewacje Wspólnot dla osób bezdomnych „AGAPE” w Borowym Młynie, 
przy ul. Kraszewskiego 4 i  ul. B. Prusa 6. Jeżeli chodzi Nowym Stawie, Sztumie i Szawałdzie oraz z Monar 
o rok 2008, to przeprowadzone zostały remonty elewacji Markot w Warszawie i ośrodkiem dla bezdomnych 
i dachów budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy „Fides” w Malborku.
ul. Malborskiej 13, ul. Jagiełły 6, ul. Kraszewskiego 6 Łączna ilość dodatków mieszkaniowych 
oraz wymiana pokrycia dachu Wspólnoty w Raniewie 5. wypłaconych przez Ośrodek w przeciągu ostatnich10 lat 

Rok 2009 był rokiem inwestycji za niespełna 750 to prawie 1,3 mln. złotych. Wypłata świadczeń
tyś. złotych. Remontowi uległy budynki gminne m. in. z  funduszu alimentacyjnego również należy
dachy – Mickiewicza 12, Zamkowa 19 i Warszawska 4, 
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do niemałych i tylko w 2011 roku wyniosła 671 944,00 zł.
Od 2003 roku do zadań MGOPS należą: - 

przyznawanie dodatków mieszkaniowych; rok 2004
to wprowadzenie świadczeń rodzinnych; rok 2005 - 
wprowadzenie zaliczki alimentacyjnej; rok 2008 - 
fundusz alimentacyjny oraz rozpoczęcie działalności 
świetlic środowiskowych; 21 września Burmistrz Miasta 
i Gminy Prabuty powołał Zespół Interdyscyplinarny,
w ramach którego działają grupy robocze, rozwiązujące 
trudne przypadki osób dotkniętych przemocą domową.

W 2012 roku swoją działalność rozpoczął Klub 
Seniora oraz wprowadzono Asystentów Rodziny.

W 2008 roku gmina Prabuty otrzymała z PFRON 
samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.
Od 2009 roku MGOPS uczestniczy w Projekcie „Łączmy 
Aktywnością”, który jest współfinansowany ze środków 
UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu zwiększa się szanse na zatrudnienie 
klientów MGOPS, którzy są zagrożeni wykluczeniem 
społecznym, poprzez zwiększenie aktywności osobistej 
oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Od 2008 roku przy MGOPS działa Prabuckie 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Ubogich, które
z sukcesami wspiera osoby potrzebujące, m.in. poprzez 
dystrybucję żywności dla 1000 mieszkańców naszej 
gminy. Działalność Stowarzyszenia została zauważona
w województwie pomorskim - jeden z członków 
Stowarzyszenia  zosta ł  wyróżniony nagrodą 
„Wolontariat. Solidarność. Rozwój. Pasja”. Dzięki 
zaangażowaniu MGOPS i Stowarzyszenia prowadzone 
są aukcje charytatywne.

Przygotowano przez dyrektora MGOPS w Prabutach
Wandę Angielską – Koniszewską wraz z zespołem MGOPS

Dzięki dokonanym w ostatnich 10 latach inwestycjom 
nasze miasto zyskało na atrakcyjności, a nam znacznie 
poprawiły się warunki życia (lepsze drogi, chodniki, 
coraz  więcej  k i lometrów położonych s ieci  
wodociągowych i kanalizacyjnych).

Ostatnie 10 lat to nie tylko inwestycje miejskie. 
Licznych inwestycji dokonano również w Zakładzie 
Gospodarki Mieszkaniowej, w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej, prężnie rozwijała się
w naszej gminie oświata.
Poniżej prezentujemy wybrane inwestycje.
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„To jest moje miejsce, to jest mój dom”

W wakacyjnym numerze Gazety Prabuckiej 
zamieściliśmy ogłoszenie Koła Gospodyń Wiejskich
z Obrzynowa, zachęcające wszystkich mieszkańców 
wsi, i nie tylko, do wspólnego tworzenia galerii „To jest 
moje miejsce, to jest mój dom”.

Dzięki tej wspaniałej akcji, dofinansowanej
ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko - 
Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce - Lokalna 
Fundacja Filantropijna „Projekt” i dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu  Koła  Gospodyń  Wie j sk ich
w Obrzynowie przy koordynacji   Barbary 
Piotrowskiej i Marioli Romel – Kosiedowskiej udało się 
zebrać liczne materiały poświęcone życiu wsi i jej 
mieszkańców.

Stare zdjęcia, dokumenty, ciekawe pamiątki, 
wspomnienia  mieszkańców oraz  fotograf ie  
najpiękniejszych zakątków Obrzynowa zrobione przez 
fotografów - amatorów wzbogaciły kolekcję KGW.

D n i a  5  p a ź d z i e r n i k a ,  p r z y  o k a z j i  
organizowanego corocznie Dnia Seniora, Koło 
Gospodyń Wiejskich zaprezentowało efekty swojej 
pracy. Oprócz zdjęć i dokumentów podczas wystawy 
można było podziwiać prace miejscowych pasjonatów, 
rzeźbiarzy, malarzy czy twórców robótek ręcznych. 
Wystawę wzbogaciła również historia pewnego ślubu
z 1955 roku, wyciągnięta z kart starego albumu.

Podczas Dnia Seniora, 5 października wystawę 
odwiedziły 74 osoby, 7 października podziwiało ją 148 
mieszkańców Obrzynowa i Jakubowa, zaś 8 
października 78 uczniów i  nauczycieli  SP
w Obrzynowie.

Wszyscy goście zgodnie podkreślali ,
że wystawa została przygotowana bardzo profesjonalnie, 
na wyjątkowo wysokim poziomie, a jej efekt był 
zachwycający.  Organizatorom należą się słowa 
wielkiego uznania!

Gaz łupkowy w Pilichowie

W poprzednim numerze Gazety Prabuckiej 
omówiliśmy proces poszukiwania i pozyskiwania gazu 
łupkowego oraz przedstawiliśmy kilka faktów na temat 
wydobycia gazu w Polsce. Warto zatem poinformować, 
że w Pilichowie wkroczyliśmy w kolejny etap 
eksploracji złóż gazu – poszukiwania zakończono
i rozpoczęto ocenę potencjału. Zniknęły kontenery, 
budowla, przypominająca (szczególnie nocą) statek 
kosmiczny oraz tłumy zapracowanych robotników.
Na placu pozostał jeden kontener, ochroniarze oraz 
specjalistyczny sprzęt.

W tej chwili pobierane są próbki, które trafiają 
do laboratoriów w USA i tam na ich podstawie oceniony 
zostanie zasób gazu w łupkach.

Jeśli dane pozyskane na etapie oceny potencjału 
wykażą, że projekt jest opłacalny, rozpocznie się proces 
ubiegania się o koncesję na wydobycie, która jest 
niezbędna do rozpoczęcia eksploatacji.
           Miejmy zatem nadzieję, że ziemia w naszej 
gminie skrywa w sobie ogromne pokłady gazu…

Czytanie „Pana Tadeusza”

     Mija 200 lat od momentu, w którym zakończyła się 
akcja „ostatniego zajazdu na Litwie”. Z tej okazji 20 
września w Zespole Szkół w Rodowie, w godzinach 
wieczornych, miało miejsce czytanie fragmentów „Pana 
Tadeusza”. Zgromadzeni mieszkańcy w dużym 
skupieniu i wzruszeniu wysłuchali znanych fragmentów 
epopei prezentowanych przez: Palmirę Trzcińską-
Kowalską, Beatę Białecką, Małgorzatę Dudajek,  
Małgorzatę Konieczną,  Ryszarda Skowrońskiego, 
ks. Dariusza Polaka, Stanisława Gostomczyka, Marcina 
Kruszyńskiego. Akcja ma na celu popularyzację 
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości
o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia kulturowej
i narodowej wspólnoty poprzez publiczną lekturę klasyki 
polskiej literatury.
  Przedsięwzięcie realizowane w Zespole Szkół
w Rodowie ma charakter cykliczny. Już w grudniu 
zmierzymy się z „Opowieścią wigilijną”, w lutym poezją 
Wisławy Szymborskiej, a wiosną z twórczością naszego 
poety – Ryszarda Skowrońskiego. 

Dofinansowano ze środków 
Programu „Działaj Lokalnie VII” 
Polsko - Amerykańskiej Fundacji 

Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w 

Polsce. Lokalna Fundacja 
Filantropijna „Projekt”

Mariola Romel-Kosiedowska

Bożena Niewulis

KF
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Litania Miast - 1 listopada

Dzień 1 listopada, poświęcony pamięci i czci 
wszystkich znanych i nieznanych świętych, jest dniem 
szczególnym . Tego dnia ludzie odwiedzają cmentarze, 
aby ozdobić groby kwiatami, zapalić znicze i pomodlić 
się w intencji zmarłych.

W ten  wyją tkowy dz ień ,  w  ramach  
ogólnopolskiej akcji, organizowane są Litania Miast -  
modlitwa do świętych, którzy są patronami naszych 
miast, regionów, miasteczek i kościołów.

Również w Konkatedrze w Prabutach, już drugi 
rok z rzędu, 1 listopada o godzinie 19.00, odbył
się koncert – modlitwa w ramach akcji Litania Miast.

Tematem przewodnim tego modlitewno - 
artystycznego wydarzenia twórcy uczynili życie 
człowieka od narodzin, poprzez dojrzewanie, okres 
buntu, dojrzałość, starość po śmierć.

Na zakończenie, tradycyjnie już, odśpiewano 
piosenkę Biały Krzyż, której autorem tekstu jest Janusz 
Kondratowicz, muzykę skomponował Krzysztof 
Klenczon.

Wszystkie utwory wykonywał zespół Święta 
Załoga Pana pod kierownictwem ks. Rafała Giedrojca, 
solistką była Milena Kossak, oprawę graficzną 
przygotował Artur Karulewski, natomiast nad dźwiękiem 
i światłem, które wypełniły wnętrza Konkatedry, czuwali  
Marcin Kruszyński oraz Łukasz Olszewski.

Obchody
Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada, jak co roku, obchodziliśmy 
Narodowe Święto Niepodległości, upamiętniające 
odzyskanie przez Polskę wolności po 123 latach niewoli 
od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię.

W tym roku Święto Niepodległości przypadło
w niedzielę. Przy wyjątkowo ładnej pogodzie jak na 
połowę listopada, o godzinie 12:30 pod Pomnikiem 
Pamięci, przy Urzędzie Miasta i Gminy licznie zebrali się 
mieszkańcy Prabut. Uroczyście podniesiono flagę Polski, 
orkiestra dęta z Kwidzyna zagrała Hymn Polski
i odczytano Apel Poległych. Delegacje złożyły kwiaty 
pod Pomnikiem, a następnie uroczystym pochodem przy 
akompaniamencie orkiestry dętej przemaszerowano
do Konkatedry, w której odbyła się uroczysta msza
św. w intencji Ojczyzny.

Zanim jednak rozpoczęła się msza, Prabuckie 
Studio Piosenki zaprezentowało się w krótkim występie 
poświęconym odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

KF

KF
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I Przegląd Pieśni Patriotycznych „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”
w Rodowie

To hasło projektu realizowanego w ramach 
    Dnia 16 listopada br. w Zespole Szkół w Rodowie POKL 2007-2013, Priorytet IX, realizowanego przez 
odbył się I Przegląd Pieśni Patriotycznych i Piosenek DES UMWP oraz Fundację Navigare Mateusza 
Żołnierskich "Piosenka Ci nie da zapomnieć..." Pieśni Kusznierewicza.
patriotyczne należą do grupy pieśni, które stają Dzięki zgłoszeniu do projektu grup uczniów
się „historią”, szczególnie dla młodego pokolenia ze Szkół Podstawowych z Rodowa i Prabut mieliśmy 
Polaków. Ideą Przeglądu jest przypomnienie polskiego okazję gościć w Szkole Podstawowej nr 2 w Prabutach
dziedzictwa kulturowego, kontekstu historycznego w dniu 26 listopada przedstawicieli Fundacji Navigare 
i religijnego towarzyszącego powstawaniu pieśni Mateusza Kusznierewicza. 
poświęconych Ojczyźnie oraz uwrażliwienia na wartości          Dla uczniów szkół podstawowych z naszej gminy 
estetyczne śpiewu i jego poziom artystyczny. Firma „Out of Home“ zorganizowała na hali sportowej 
   Na Przeglądzie mieliśmy zaszczyt gościć Burmistrza EDUKACYJNO - ŻEGLARSKI PIKNIK NAUKOWY.
Miasta i Gminy Prabuty Bogdana Pawłowskiego, Gościem honorowym i oczywiście wielką 
dyrektor Gimnazjum w Prabutach Małgorzatę „atrakcją“ był sam olimpijczyk Mateusz Kusznierewicz, 
Konieczną ,  dyrektora  Szkoły  Pods tawowej który z wielką pasją opowiadał dzieciom o swoich 
w Obrzynowie Stanisława Gostomczyka, członków LOK osiągnięciach i trudnej drodze do sukcesu. Chętnie 
w Prabutach. odpowiadał na zadawane pytania, rozdawał autografy, 
   Szacowne jury w osobach  Pełnomocnik Burmistrza ds. pozował do zdjęć.
OKSiWzOP Palmira Trzcińska –Kowalska, dyrektora Pracownicy fundacji zorganizowali stanowiska, 
PCKiS - Marcina Kruszyńskiego, Józefa Okorskiego - na których uczniowie uczyli się udzielania pierwszej 
LOK po obradach wyłoniło zwycięzców przydzielając pomocy, trenowali na „sucho“ żeglarstwo, uczyli się 
Grand Prix Przeglądu dla 6 – letniej uczennicy Szkoły wiązania węzłów żeglarskich, przeciągali linę. Jednak 
Podstawowej w Obrzynowie – Kindze Kłosowskiej. największą atrakcję stanowiło urządzenie imitujące 
    Wśród Szkół Podstawowych I miejsce zajął Kamil wciąganie żagla na maszt. Uczniowie mieli okazję 
Kozakiewicz – SP2 Prabuty, II miejsce Zespół zmierzyć się z samym mistrzem i... nie mamy się czego 
Instrumentalny SP2 Prabuty, III lokatę zajęła Patrycja wstydzić, niektórzy dorównali siłą Mateuszowi 
Lewandowska z SP Rodowo. Kusznierewiczowi.
  Wśród Gimnazjów I miejsce zajęła uczennica Zabawa była świetna, a wiedza zdobyta w ten 
Gimnazjum z Trumiejek – Wiktoria Kurowska, II miejsce sposób na stałe pozostanie w głowach uczestników 
Zespół z Gimnazjum w Rodowie, III – Ewa Szafarowicz pikniku.
i Nikola Sicińska z Gimnazjum w Prabutach. 
Wszyscy uczestnicy wysłuchali recitalu Mileny Kossak 
w repertuarze Jacka Kaczmarskiego. Uczniowie,
by uczcić poległych za wolność Ojczyzny, zapalili znicz 
pod Dębem Pamięci.

Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy

Bożena Niewulis

Małgorzata Dudajek
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  Noc horrorów Spotkanie z Krzysztofem Skibą

Po raz pierwszy, w sali Prabuckiego Centrum 23  l i s topada  w  sa l i  PCKiS  odby ło
Kultury i Sportu, zorganizowana została „noc z filmami”. się niecodzienne spotkanie, łączące w sobie elementy 
Ponieważ zbliżało się słynne na całym świecie sztuki i historii. Tego dnia otwarta została wystawa: 
Halloween, PCKiS zaproponowało mieszkańcom Prabut „To jest moje miejsce, to jest mój dom” zorganizowana 
spędzenie piątkowej nocy z 26 na 27 października przez Koło Gospodyń Wiejskich w Obrzynowie.
oglądając horrory. Dzięki akcji dofinansowanej ze środków 

Organizatorzy, pełni obaw o frekwencję, zostali Programu „Działaj Lokalnie VII” i dzięki wielkiemu 
mile zaskoczeni przez licznie przybyłych miłośników zaangażowaniu mieszkanek Obrzynowa udało się zebrać 
kina grozy. Przez całą noc filmy oglądało około stu osób, liczne materiały poświęcone życiu wsi i jej mieszkańców. 
zaś na ostatnim seansie, który wyświetlony został o Efekty tej pracy można podziwiać od poniedziałku
drugiej w nocy, na widowni zasiadało jeszcze  trzydzieści do piątku w sali PCKiS od godz. 8.00 do 20.00. 
osób. Serdecznie zapraszamy!

Podczas nocy horrorów wyświetlone zostały 
cztery filmy: Amityville, Paranormal Activity, Rec oraz 
Silent Hill - wybrane przez internautów we wcześniejszej 
sondzie na facebook'u.

PCKiS zapewnia, że tematyczne maratony 
filmowe będą miały kolejne edycje, a wyboru filmów 
dokonają członkowie portalu facebook.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy wszystkich 
w poniedziałkowe wieczory o godzinie 19:00 na filmy
w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

Zatem, jeśli kochasz kino bądź dopiero chcesz 
się w nim rozkochać, masz ochotę podyskutować, poznać 
ciekawych i pełnych pasji ludzi, zapraszamy na nasze           Bohaterem piątkowego wieczoru okazał się, znany 
seanse filmowe! chyba wszystkim muzyk, performer, felietonista, satyryk 

i krótko mówiąc - niespokojna dusza - Krzysztof Skiba. 
Podczas spotkania z mieszkańcami Prabut lider   Bale andrzejkowe w PCKiS

zespołu Big Cyc o muzyce mówił niewiele, skupił się 
raczej na snuciu fascynującej opowieści o swoim życiuW dniach 23, 25 oraz 27 listopada w sali PCKiS bawili się 
i działalności w latach 80-tych. Prabucianie obejrzeli dwa kolejno: Kresowiacy, Emeryci i Renciści ze Związku 
krótkie filmy o Skibie zrealizowane przez kanał Emerytów Rencistow i Inwalidów oraz słuchacze 
Discovery, wysłuchali niezwykle interesujących Uniwersytetu III Wieku. Podczas zabawy prabuckich 
opowieści o akcjach happeningowych wymierzonychKresowiaków do tańca grał zespół Andrzeja 
we władze komunistyczne, organizowanych w Łodzi, Karolewskiego. W dwóch pozostałych imprezach do 
Gdańsku czy Wrocławiu – Skiba pokazał inny, nieco tańca przygrywał Marian Dąbrowski. Wszystkie imprezy 
humorystyczny sposób walki z ustrojem.okazały się udane, a uczestnicy zabaw wychodzili 

Lider Big Cyca, jak się spodziewaliśmy, okazał zadowoleni długo po zagraniu ostatniej piosenki.
się wspaniałym gawędziarzem, człowiekiem
z niezwykłym poczuciem humoru. Uczestnicy spotkania 
opuszczali salę bardzo usatysfakcjonowani.

Już niedługo w PCKiS kolejne spotkanie
z performerem tamtych czasów Pawłem Konjo 
Konnakiem!

KF

KF

Marcin Kruszyński
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Odznaczeni orderem oraz laurem Polonia Mater Nostra   Zaszczytne wyróżnienie dla prabuckich
Est w dniu 10 listopada 2012 (w kolejności wystąpienia)  kresowian               
Order Polonia Mater Nostra Est
1. Henryk Cybulski (pośmiertnie, w jego imieniu 

           W dniu 10 listopada bieżącego roku, w Warszawie,
Tadeusz Wolak)

w Galerii Porczyńskich  miała miejsce niecodzienna 
2. Ludwik Malinowski (pośmiertnie, w jego imieniu 

uroczystość.
Tadeusz Wolak)

           Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego
3. Irena Droś

i Patriotyczny Ruch Kresowy odznaczyła Prabuckie 
4. Mariusz Graniczka

Stowarzyszenie Kresowiaków Orderem i Laurem 
5. Andrzej Holdenmajer

Polonia Mater Nostra Est.
6. Ks. Władysław Napiórkowski

        Wśród tegorocznych laureatów obok PSK znalazło 
7. Leon Popek

się wielu wybitnych ludzi między innymi kompozytor  
8. Janusz Szuba

Krzesimir Dębski, Ryszard Parulski- polski szermierz 
9. Marek Toczek

założyciel fundacji „Gloria Victis” członek MKOL
Laur Orderu Polonia Mater Nostra Est

i PKOL, Dr Leon Popek z lubelskiego IPN, poseł Artur 
1. Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków

Górski, generał Mirosław Hermaszewski czy 
2. Krzesimir Dębski

reprezentujący Redakcję Rzeczpospolitej Rafał 
3. Artur Górski

Ziemkiewicz. Uroczystości towarzyszyła laudacja
4. Ryszard Parulski

na temat odznaczonych.
5. Rafał Ziemkiewicz

      Naszą wygłosił Kazimierz Bogucki z Olsztyna. 
Złoty Laur Orderu Polonia Mater Nostra Est

Mówił on o zasługach  Prabuckiego Stowarzyszenia 
1. Edward Prus (pośmiertnie)

Kresowiaków podkreślając, że działalność ta rozsławiła 
2. Jan Kobylański (odznaczenie odebrał przedstawiciel 

Prabuty w całej Polsce.
USOPAŁ - Dyrektor Marek Lubiński)

       Medale   wręczała   prezes   Fundacji  dr Lucyna 
3. Mirosław Hermaszewski

Kulińska oraz Pułkownik Jan Niewiński - prezes 
Patriotycznego Ruchu Kresowego.
     W   imieniu    Prabuckiego   Stowarzyszenia 
Kresowiaków odznaczenie odebrał prezes Andrzej 
Mosiejczyk. Towarzyszyła mu delegacja w osobach 
Jędrzeja Krasińskiego, Henryka Fedoruka, Sławomira 
Kosmalskiego oraz Bartosza Kutra.
Polonia Mater Nostra Est (Polska Jest Naszą Matką),
to polskie odznaczenie prywatne przeznaczone dla 
Polaków i obcokrajowców oraz dla organizacji za 
specjalne zasługi dla Narodu i Państwa Polskiego. 
Istnieje od 1995 r., nadawane jest przez Społeczną 
Fundację Pamięci Narodu Polskiego, działającą
od 1991 r.

Andrzej Mosiejczyk
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wysportowanego – Bernard Reks. Marcin Stalmirski  Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 
wygrał w kategorii nauczyciela zawsze uśmiechniętego.

Dnia 03 września odbyła się w szkole uroczystość 
Ślubowanie i Otrzęsiny klas pierwszych r o z p o c z ę c i a  r o k u  s z k o l n e g o  2 0 1 2 / 2 0 1 3 .

Wśród gości znaleźli się: Starosta Kwidzyński-Jerzy 
Godzik, oraz przedstawiciele szkolnej Rady Rodziców-  Dnia 23 października 2012 r. w sali widowiskowej PCKiS 
Stanisław Anders, Leszek Słowiński oraz Piotr w Prabutach odbyła się szkolna Uroczystość Ślubowania 
Wojtysiak. Starosta Jerzy Godzik podziękował klas pierwszych Technikum i ZSZ, oraz przygotowane 
dotychczasowemu dyrektorowi szkoły Andrzejowi przez tegorocznych maturzystów z klasy 4 T m/i 
Bożkowi za pięcioletni okres kierowania szkołą Otrzęsiny. Po przeprowadzonych konkurencjach 
i powierzył stanowisko dyrektora Sebastianowi zwycięską okazała się klasa 1 T m/i, która w nagrodę 
Więckowskiemu. Rodzice, uczniowie oraz grono otrzymała możliwość wyboru „dnia bez pytania oraz bez 
pedagogiczne wyrazili wdzięczność dotychczasowemu oceny niedostatecznej. Swoisty „Chrzest” maturzyści 
dyrektorowi za trud mijającej kadencji oraz życzyli przygotowali również panu Dyrektorowi, który pracuje w 
wszelkiego powodzenia nowo powołanemu dyrektorowi. naszej szkole pierwszy rok. Polegał on na wypiciu 

szklanki soku cytrynowego ze szczerym uśmiechem
na twarzy.Ognisko integracyjne klasy 1 Technikum 

Wyróżnienie dla młodej adeptki sztuki Dnia 25 września 2012 r. uczniowie klasy 1 T m/i 
fotografowania zorganizowali wraz z wychowawcą  Bernardem Reksem 

oraz pedagogiem szkolnym Tomaszem Brodackim 
ognisko integracyjne. Grupa odbyła spacer do ujścia rzeki W III edycji konkursu ODKRYWAMY TALENTY NA 
Liwy przy jeziorze Dzierzgoń, gdzie zapłonęło ognisko POMORZU, którego półfinał odbył się 24 października 
i zaskwierczały kiełbaski. w Sztumskim Centrum Kultury wyróżnienie zdobyła 

Karolina Kowalczyk (II T i) za cykl fotografii. Zuzia 
Agro Show Bednary 2012 Piórkowska prezentowała swoje prace plastyczne – 

Zwierzęta Skandynawii a Kaja Skazalska – cykl zdjęć – 
Pomaluj mój świat.Młodzież naszej szkoły w dniu 22.09.2012 r. wzięła 

udział w wycieczce dydaktycznej zorganizowanej przez  
Pomorskie Dni Energii 2012 Jana Dubień na wystawę nowoczesnych ciągników 

rolniczych oraz sprzętu rolniczego w Bednarach k. 
Poznania. Podczas tej wycieczki młodzież mogła Dnia 26.09.2012 r. młodzież naszej szkoły wzięła udział 
zaobserwować najnowocześniejsze rozwiązania w wycieczce dydaktycznej zorganizowanej przez Jana 
techniczne stosowane w nowoczesnych ciągnikach. Dubień do Centrum Wystawienniczo Kongresowego 

Międzynarodowych Targów Gdańskich w Gdańsku pod 
hasłem Pomorskie Dni Energii 2012. Podczas tej Święto Edukacji Narodowej
wycieczki młodzież miała możliwość wzięcia udziału
w warsztatach i  pokazach opierających się

15 października w Centrum Kultury i Sportu odbyła
na nowoczesnych technologiach pozyskiwania

się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji 
i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Narodowej przygotowana przez grupę teatralną
oraz sposobów jej magazynowania i oszczędzania.

NO WŁAŚNIE pod  k ie runk iem Agnieszk i  
Lewandowskiej – Lech we współpracy z opiekunem SU  

Obchody Dnia Niepodległości Michałem Skowrońskim. W pierwszej części 
uroczystości dyrektor szkoły Sebastian Więckowski 
wskazał istotę zawodu nauczyciela i życzył gronu Dnia 13 listopada 2012 r. w sali widowiskowej PCKiS
pedagogicznemu wiele satysfakcji z pracy z młodzieżą. w Prabutach odbyły się szkolne obchody Dnia 
Część artystyczna składała się z recytacji, występów Niepodległości. Grupa uczniów pod kierunkiem Ireny 
wokalnych, oraz programu kabaretowego. Największe Stefanowskiej przygotowała Uroczystą Akademię 
zainteresowanie wzbudziło ogłoszenie wyników poświęconą 94 Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
szkolnego plebiscytu SUPERBELFER. Największe Niepodległości pod tytułem „Wstań Polsko Moja”.
uznanie młodzieży zdobył Jan Dubień – laureat w trzech Uczniowie przedstawili rys historyczny polskiej drogi do 
kategoriach: nauczyciel organizator, „kumpel” wolności, poezję patriotyczną oraz niepodległościowe 
i nauczyciel najsympatyczniejszy. Najbardziej pieśni żołnierskie. Po części artystycznej odbył się mecz 
wymagającą belferką okazała się Aneta Próchnicka – siatkówki pomiędzy uczniami i kadrą nauczycielską, 
Sitarz, która zwyciężyła również w kategorii nauczyciela który po wyrównanym i zaciętym boju zakończył się 
eksperymentatora. Pan dyrektor został uznany za zwycięstwem uczniów 3-2
najbardziej eleganckiego nauczyciela, Michał 
Skowroński za najprzystojniejszego a za najbardziej materiał przygotował Andrzej Bożek
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„...pracował na stanowiskach wychowawcy, 
następnie kierownika internatu obecnie jest 
nauczycielem wychowania fizycznego. Kolega Stępień 
Leopold jest pracownikiem bardzo sumiennym
i obowiązkowym, dobrym organizatorem nauki i pracy. 
Posiada dużo własnej inicjatywy w organizowaniu zajęć
i imprez sportowych. Pracuje w trudnych warunkach
bez sali gimnastycznej osiągając dobre wyniki zarówno
w gimnastyce , lekkoatletyce  jak i grach zespołowych. 
Cieszy się dużym autorytetem wśród młodzieży jako 
nauczyciel  i jako czynny sportowiec.  Oprócz pracy
w szkole od wielu lat prowadzi koło LZS jak i różne sekcje 
TKKF – np. siatkówki, tenisa stołowego i ziemnego” – 
taką opinię wystawił Panu Leopoldowi nieżyjący już 
ówczesny Dyrektor Szkoły - Jan Skierka 30 maja 1964 
roku.

Wspomnienie Leopolda Stępnia

17 października 2012 roku 
odszedł od nas nasz długoletni 
pracownik - kolega, nauczyciel – 
wychowawca, trener LEOPOLD  
STĘPIEŃ.
Urodził się 12 grudnia 1933 roku. 
Pierwsze   kroki  w pracy 
pedagogicznej postawił  w 1951 
roku, kiedy to po ukończeniu 

Pisząc - „czynny sportowiec” opiniodawca miał Liceum Ogólnokształcącego 
na myśli grę zawodową w latach 60 w AZS Olsztyn.i  kursu pedagogicznego trafił do wyznaczonej z nakazu 
          Do  dziś  w  archiwum  szkolnym zachowało się władz oświatowych pracy w Szkole Podstawowej
pismo kierowane do dyrektora szkoły o zwolnieniew Bartągu – w powiecie olsztyńskim. W 1953 roku 
z pracy z dnia 07 maja 1960 roku z powodu wyjazduodbywa obowiązkową służbę wojskową, a w 1955 roku 
do Warszawy na miecz piłki siatkowej o Mistrzostwo III zostaje powołany do CWKS  (Centralny Wojskowy Klub 
Ligii i awans do II Ligii. W latach 1961- 1964 czynny Sportowy) i  zdobywa Mistrzostwo Wojska Polskiego,
zawodnik – na pozycji rozgrywający – AZS Olsztyn, a tym samym pierwszą klasę sportową. 
który w tym czasie grał w II Lidzie. W 1965 roku AZS 
uzyskał awans do I Ligii, w tym, czasie ze względu
na sprawy osobiste kończy karierę zawodniczą w I Lidze.

Za wzorowe organizowanie życia szkoły, 
środowiskowe i powiatowe osiągnięcia i sukcesy 
młodzieży szkolnej oraz za aktywną działalność w ZNP - 
był Prezesem Zarządu ogniska ZNP, za uruchomienie 
międzyszkolnej stołówki pracowniczej, zaangażowanie 
w wybudowanie nowych 4 izb lekcyjnych i sali 
g imnastycznej  (1963 – 65 jako kierownik 
administracyjny szkoły), a także za zaangażowanie przy 
pracach związanych z budową szkolnego stadionu 
sportowego przy ul. Polnej (od 1972), otrzymuje w 1973 
roku Nagrodę Kuratora I stopnia.W listopadzie 1956, odchodzi z CWKS po odbyciu 

Jego bezinteresowne zaangażowanie zostało służby wojskowej,  powraca do Prabut, gdzie  podejmuje 
wielokrotnie docenione, czego  dowodem są liczne pracę w punkcie repatriacyjnym.  Do  prabuckiej Szkoły 
nagrody, między innymi:– Zasadniczej Szkoły Zawodowej – trafia   1 września 
- Honorowa Odznaka TKKF – 27 września 19721959 roku.  Pracę rozpoczyna jako kierownik świetlicy
- Honorowa Odznaka – Zasłużonym dla Warmii i   i biblioteki, później jako kierownik internatu,
Mazur – 5 października 1973ale już w tym czasie pełni społeczną funkcję instruktora 
- Srebrna Honorowa Odznaka PZPS – 01 marca piłki siatkowej i lekkoatletyki. Wykształcenie wyższe 
1975  i 10.12.1980 zdobywa na Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego
- Złota Odznaka ZNP – 1975w Gdańsku.

........................
.....................................
.....................................
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.....................................
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.....................................
...............................

Rodzinie i najbliższym

śp. Leopolda Stępnia

wyrazy szczerego współczucia
składają

Burmistrz oraz współpracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach
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- Złoty Krzyż Zasługi – 1975 za bardzo dobrą 
pracę dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą
- Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury 
Fizycznej” – 29.22.1982
- Nagroda Kuratorium Oświaty i Wychowania
w 1975 roku i 1983
- Honorowa Odznaka „Za zasługi dla 
województwa elbląskiego” – 14.06.1983
- Medal 40-lecia Polski Ludowej – 22.07.1984
- Honorowa Odznaka „Za zasługi w sporcie 
szkolnym” – 07.10.1984
- Medal za zasługi w rozwoju Kultury  Fizycznej 
województwa elbląskiego” – 11.02.1985
- Medal 25-lecia SZS – 1978
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 
05.08.1987 za 30-letnią szczególnie wyróżniającą pracę 
pedagogiczną

Na zasłużoną emeryturę przeszedł  w 1984 roku, 
jednak nie od razu rozstał się z pracą i młodzieżą. Swą 
wiedzą dzielił się  z obecnymi  nauczycielami 
wychowania fizycznego do roku 1991.

W naszej pamięci pozostał jako trener piłki 
siatkowej w szkole  jak i w utworzonym miedzy innymi
z jego inicjatywy klubie „PIAST”. Pod jego okiem 
„siatkarze” naszej szkoły uczyli się podstaw tej pięknej 
gry i sportowej rywalizacji. Na sali gimnastycznej 
pozostawili litry potu w czasie zwykłych treningów jak i  
zgrupowańw czasie ferii letnich i zimowych. Lata 1978 - 
1984 to chyba czas największych sukcesów drużyny 
siatkarzy. W naszej pamięci pozostaną siatkarskie 
zmagania z Gdańskiem, Elblągiem, Malborkiem, 
Nowym Dworem czy Kwidzynem  i Pasłękiem. 
Młodzież pod jego kierunkiem odniosła ogrom sukcesów  
reprezentując szkołę na zwodach wojewódzkich jak i 
krajowych. Ze względu na brak miejsca nie sposób 
wymienić ich wszystkich, jednak do największych 
należą:
1. Mistrzostwa Powiatu Iławskiego w 1961
2. 1977/78 – II miejsce w A KLASIE woj. Elbląskiego
3. Udział w  Pucharze Przeglądu Sportowego i 
Telewizji – w pierwszej ósemce
4. 1981/1982 – Finały VIII Ogólnopolskiej Spartakiady 
Młodzieży w Łomży

Sprostowanie 1

 Sprostowanie 2

W poprzednim numerze Gazety Prabuckiej,
w artykule pod tytułem „Potrafimy i leczyć, i bawić 
się…”, pisaliśmy o festynie rodzinnym dla pracowników 
Szpitala Specjalistycznego w Prabutach i ich rodzin.
 Niestety pominęliśmy bardzo ważną kwestię,
a mianowicie podziękowania dla sponsorów, bez których 
ten festyn nie mógłby się odbyć. I tak, pragniemy 
serdecznie podziękować i jednocześnie przeprosić 
sponsorów, osoby i instytucje, które walnie przyczyniły 
się do organizacji festynu i udzieliły pomocy finansowej, 
a są to:
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Prabutach, 
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, Przychodnia 
Lekarska Jasień, PCKiS, Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Gdańsku, Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
Inter Polska, Laboratorium Medyczne Bess, Medstudio 
Dominika, PZU oddział w Gdańsku, BMS sp.
w Kwidzynie, Hurtownia Papiernicza ELBO
w Kwidzynie, Firma Informer Med. sp. z o.o., Firma 
Schulze sp. z o.o., Firma Meditech sp. z o.o., Firma JTA 
Investment sp. z o.o., ECO Malbork, Sanofil Aventis sp.
z o.o., Forever Living, Centrum Zaopatrzenia 
Medycznego CEZAL w Gdańsku, Zakłady Mięsne 
Zielińscy w Kwidzynie, Firma Kosmetycznej AA, 
Restauracja La Brocca w Prabutach, Restauracja Kwadrat 
w Prabutach, Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Prabutach, Michał Nowak – ACER 
Wrocław, PUH Jolanta Próchnicka, Apteka Jabłońskich, 
Piekarnia Kordowskich, Stanisław Mikołajkow, 
Wojciech Mikołajkow, Wiesław Błachuta, Andrzej 
Rogalski, Magdalena Chrząszcz, Grażyna Badur, 
Kwiaciarnia „Pod Skarpą”.

Historia Pewnej Podróży

    13 grudnia przypomniał po raz kolejny prabucianom
o smutnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Tym 
razem dodatkiem do tej refleksyjnej daty był koncert 
piosenek Marka Grechuty w wykonaniu Klubu Dobrej 
Piosenki działającego przy Lokalnej Fundacji 
Filantropijnej „Projekt” z Kwidzyna. Artyści pod 
czujnym kierownictwem Mieczysława Dzikowskiego 
wykonali pełen zadumy i melancholii program przed 
niemal 200 osobową widownią. Warto podkreślić piękno 
aranży utworów, o które zadbał jak zwykle mistrz 
klawiatury Marcin Sawicki. 

Andrzej Bożek

KF

MK

MK
   Oj narozrabiał nam chochlik drukarski w ostatnim 
wydaniu „GP”! Nie dość, że poprzestawiał strony
w drukarni to jeszcze obciął  nazwisko autora artykułu
o tegorocznej Konferencji Kresowej. Pan Jędrzej 
Krasiński przygotował nam jak zwykle skrupulatny 
obraz tego wydarzenia i chcemy go w tym miejscu 
przeprosić. Jak Państwo widzą młoda redakcja „GP” 
ujarzmia dopiero zawiłości składu gazety, ale 
zapewniamy, nauka nie idzie na marne! Przy okazji 
zapraszamy po raz kolejny osoby, które chciałyby 
współtworzyć naszą gazetę do kontaktu z Redakcją: 

i tel. /55/278-23-19.gazetaprabucka@pckis.pl 
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dopełniła osoba znanego i lubianego poety krakowskiego  Koncertowe wydarzenie listopada
Adama Ziemianina, który w krótkich przerywnikach  w PCKiS
prezentował swoje wiersze zgromadzonej w sali Domu 
Kultury publiczności. Dwugodzinny koncert zespołu
„U Studni” minął bardzo szybko. Usłyszeliśmy piosenki 
nowe jak i te znane ze Starego Dobrego Małżeństwa. 
Smaczkiem podczas koncertu było zagranie piosenki
a cappella wspólnie ze zgromadzoną publicznością.
Po koncercie widzowie wychodzili z sali z rozmarzeniem 
na twarzach. 

       

        Niewątpliwie jesiennym wydarzeniem kulturalnym
z Prabuckim Centrum Kultury i Sportu okazał się koncert 
zespołu „U Studni”. Sama zapowiedź koncertu wzbudziła 
duże zainteresowanie wśród prabucian. Na trzy tygodnie 
przed koncertem rozwieszono plakaty w mieście i można 
było spodziewać się istnego oblężenia PCKiS. Nie było 
inaczej. W przeciągu zaledwie 3 dni sprzedano około 220 
wejściówek! Chętnych było co najmniej 2 razy więcej
i niestety osoby, które później pomyślały o zakupie biletu 
(w bardzo atrakcyjnej cenie), musiały obejść
się smakiem.
        Dzień  koncertu  i  przygotowania do niego również 
nie należały do najprostszych. Upakowanie sprzętu 
oświetleniowo - dźwiękowego, przygotowanie dekoracji 
sali (o którą zadbała żeńska część ekipy PCKiS) przy 
zachowaniu jak największej ilości miejsc na widowni 
stanowiło nie lada wyzwanie. Do tego dochodziły 
codzienne zajęcia w PCKiS i imprezy więc tempo 
przygotowania koncertu było olbrzymie.
Powracając jednak do samego koncertu... Sam zespół 
mówi o sobie: „…  Spotkaliśmy się w grupie starych 
przyjaciół, by stworzyć coś razem. Coś, co da nam 
wszystkim radość i zadowolenie ze wspólnych 
przedsięwzięć artystycznych i prywatnych spotkań. 
Wszyscy wywodzimy się z zespołu Stare Dobre 
Małżeństwo, dlatego mamy nadzieję, że wśród ogromnej 
rzeszy fanów tego zespołu znajdzie się grupa osób, która 
zechce i nas posłuchać na żywo. W relacjach 
bezpośredniego kontaktu emocje są najprawdziwsze. 
Spotkajmy się u studni z wiecznie żywym słowem, które 
niesie nadzieję na lepsze jutro. Zaczerpnijmy ze studni 
bogatej w poezję. Jesteśmy pewni, że każdy znajdzie
dla siebie odpowiednie przesłanie…” . 
       I  nie   inaczej  było  podczas  koncertu.  Piękne 
brzmienia skrzypiec (a także skrzypco – trąbki), a nawet 
zwykłej piły Wojciecha Czemplika, zachwycająca gra
na gitarze Dariusza Czarnego oraz Ryszarda 
Żarowskiego, niezwykły głos Oli Kiełb – Szawuły, 

Obszerną fotorelację znajdziecie na stronieniesamowita gra na basie Andrzeja Stagraczyńskiego, 
www.pckis.pl oraz na facebook’u !!!chórki oraz gra na flecie w wykonaniu Justyny 

Wojtkowiak, bez wątpienia przypadły do gustu 
wszystkim uczestnikom koncertu. Całość występu Krzysztof Fedoruk
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DLA ZWYCIĘZCÓW ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

Regulamin uczestnictwa w konkursie dostępny jest na stronie www.pckis.pl, www.prabuty.pl
oraz w siedzibie PCKiS ul. Łąkowa 22. 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 55 278 23 19 

PRZEGLĄD SZOPEK 
BOŻONARODZENIOWYCH

Organizatorem konkursu jest PRABUCKIE 
CENTRUM KULTURY i SPORTU

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie 
przestrzennej pracy plastycznej – szopki 

bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej.
W przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie, 

uczestnicy pozalekcyjnych i pozaszkolnych form 
edukacyjnych
oraz dorośli

Prace będą prezentowane podczas uroczystości 
bożonarodzeniowych i noworocznych w Konkatedrze

pw. Św. Wojciecha w Prabutach
Szopkę należy dostarczyć do 4 stycznia 2012 r.

do siedziby PCKiS !!!

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ 
DEKORACJĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

DOMU LUB BALKONU

Organizatorem konkursu jest PRABUCKIE 
CENTRUM KULTURY i SPORTU

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprezentowanie 
najładniej udekorowanych ogrodów przydomowych, 

domów oraz balkonów i okien mieszkań.

Konkurs podzielony jest na 3 kategorie:
1. Najładniej udekorowany ogród/ dom w mieście

2. Najładniej udekorowany ogród/ dom na wsi
3. Najładniej udekorowane okno/balkon w mieszkaniu

Termin zgłoszeń do 4 stycznia 2013 r. !!!
Rozstrzygnięcie konkursu 9 stycznia 2013 r. !!!

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych zapachem świątecznych wypieków,

nutą wspólnie śpiewanej kolędy,
ciepłem kochających serc, bliskością,

pokojem i radością...
Świąt niosących nadzieję

na jeszcze lepszy Nowy 2013 Rok

życzą pracownicy

Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu
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Nauka gry na gitarze Zajęcia plastyczne

Nauka gry na perkusjiZajęcia szachowe

Nauka tańca Zajęcia wokalne

Zajęcia rytmiczno-taneczneZajęcia wokalne dla
młodzieży
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Puchar Polski – pogrom, następnie blamaż

Tegoroczną odsłonę Pucharu Polski piłkarze Pogoni 
rozpoczęli od 3 rundy. Los skojarzył nas z Wisłą 
Korzeniewo. Mecz (amatorskich drużyn) rozegrany został 
w środę, co odbiło się brakami podstawowych 
zawodników w obu składach. Nasi zawodnicy zgotowali 
kibicom, którzy przybyli na stadion przy ul. Jagiełły, istną 
kanonadę, a mecz zakończył się spektakularnym 
wynikiem 6:1 dla Pogoni!
Kolejna runda pucharu to mecz z Relaxem Ryjewo. 
Niestety 4 runda okazała się ostatnią dla naszego zespołu. 
Mecz ponownie odbył się w środę i ponownie nasza Pogoń 
pojechała w mocno okrojonym składzie (10 
młodzieżowców w wyjściowym składzie). Mecz 
zakończył się wynikiem 5:1 dla Relaxu, a obie drużyny 
kończyły zawody w 9.
Smutno rozstawać się w takim stylu z Pucharem Polski, 
ale cóż, może w przyszłej edycji Zarząd Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej zdecyduje, że mecze pucharowe 
rozgrywane powinny być w weekendy.

Znakomici juniorzy młodsi.

Rewelacyjnie w tym sezonie grają juniorzy 
młodsi Pogoni. Podopieczni Piotra Tatary rundę jesienną 
zakończyli z dorobkiem 29 punktów i są na 3 miejscu w 
tabeli. W całej jesiennej rundzie młodzi adepci piłki 
nożnej odprawili z kwitkiem 9 zespołów, wygrywając w 
fantastycznym stylu 3:1, 4:1, 7:4, 5:0, 6:0, 9:0 i 12:2. Takie 
wyniki świadczą o wysokiej klasie naszego młodego 
zespołu.

Naszym piłkarzom zdarzyła się tylko jedna 
porażka - ze Starogardem Gdańskim oraz dwa remisy z AP 
Malbork i Rodłem Kwidzyn. W połowie rundy juniorzy 
otwierali tabelę rozgrywek, jednak po remisie z Rodłem 
spadli na 3 miejsce.

Na pochwałę zasługuje cała drużyna, łącznie z 
rezerwowymi, którzy wchodząc na boisko zostawiali na 
nim wszystkie siły i serce. Jednak szczególną uwagę 
należy zwrócić na trzech zawodników, którzy zarówno w 
drużynie jak i w całej lidze, wiodą prym - Brojek, 
Węgrecki i Stróżyński zagrzewają całą drużynę do boju. 
To oni są główną siłą napędową drużyny. W końcu sam 
Brojek czaruje na boisku, robi z piłką co chce i strzela 
bramki jak na zawołanie dla naszego zespołu. Jak 
powiedział trener Tatara praca z tak uzdolnioną młodzieżą 
to sama przyjemność.
Życzymy młodym piłkarzom dalszych sukcesów w lidze.

Drużynowe Zawody Szachowe

W sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu
w Prabutach 10 października 2012r. odbyły się Drużynowe 
Mistrzostwa Szkół w szachach w ramach Gimnazjady
i Spartakiady Młodzieży powiatu kwidzyńskiego.

Drużyny grały w 4 -osobowych składach, w tym 3 
chłopców i jedna dziewczynka. Łącznie w turnieju wzięło 
udział ponad 40 osób.

Zwycięzcy turnieju uzyskiwali prawo gry
w półfinale Mistrzostw Województwa. Rejon kwidzyński 
należy do najsilniejszych szachowych ośrodków
w Województwie dlatego też mistrz powiatu to również  
faworyt rozgrywek wojewódzkich.
Również w tym roku w Prabutach wystąpił faworyt 
rozgrywek, aktualny Mistrz Województwa - drużyna 
Gimnazjum nr 2 z Kwidzyna .

Jak trudno wygrać w Prabutach można było 
przekonać się w środę, kiedy to w grupie szkół 
podstawowych walka o pierwsze miejsce toczyła
się między trzema drużynami do ostatniej partii turnieju. 
Wielka szkoda, że tylko zwycięzcy awansują dalej. 
Ostatecznie wygrała drużyna szkoły podstawowej nr 5
z Kwidzyna przed SP 2 Kwidzyn. Obie drużyny uzyskały 
po 9 pkt. O pierwszym miejscu zadecydowały punkty 
pomocnicze. Trzecie miejsce zajęła drużyna SP 4
z Kwidzyna, a czwarte, walcząca do końca o podium, 
drużyna gospodarzy - SP Prabuty. Dalsze miejsca zajęły
SP Ryjewo i SP Trumiejki.

W kategorii szkół gimnazjalnych pełny sukces 
odniósł faworyt całych rozgrywek, aktualny mistrz 
województwa, drużyna Gimnazjum nr 2 z Kwidzyna, 
gromadząc 6 pkt. Drugie miejsce zajęła drużyna 
Gimnazjum z Prabut z dorobkiem 4 pkt., wyprzedzając 
gimnazjum z Ryjewa i Trumiejek.

Najlepsze drużyny otrzymały z rąk Dyrektora 
PCKiS Marcina Kruszyńskiego dyplomy i puchary, 
ufundowane przez SZS w Kwidzynie. Awans do półfinału 
uzyskały drużyny SP nr 5 Kwidzyn oraz Gimnazjum nr 2 
Kwidzyn.

 Jan Bożek

Sztafetowe biegi przełajowe 

W dniu 09. 10. 2012 r. w Kwidzynie odbyły
się Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych. Nasi chłopcy po zaciętym boju
z kwidzyńskimi szkołami wygrali te zawody deklasując 
innych na ostatnich zmianach. Bieg odbył się na dystansie 
10×1000 m.

Wojewódzkie Biegi Przełajowe 

Dnia 19 października 2012 r. odbyły się w Garczynie 
Wojewódzkie Mistrzostwa w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych. Nasza drużyna po zwycięstwie w zawodach 
powiatowych uplasowała się na XIV miejscu
w województwie dzielnie konkurując ze szkołami 
sportowymi.

Andrzej Bożek

Andrzej Bożek

Licealiada w piłce nożnej chłopców 

Dnia 26 października 2012 r. w prabuckiej hali sportowej 
odbyła się powiatowa licealiada w piłce nożnej chłopców. 
Nasza drużyna zajęła 6 miejsce w turnieju.

Andrzej Bożek

Krzysztof Fedoruk

Krzysztof Fedoruk
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do Prabut. W końcu przyszedł czas na meczPogoń w kratkę
z absolutnym liderem rozgrywek - Sokołem Zblewo. 
Zblewiacy przybyli do Prabut w znakomitych 

   Piłkarze Pogoni Prabuty przez ostatnie dwa miesiące 
nastrojach (w końcu to jedyna drużyna w lidze, która nie 

grali ze zmiennym szczęściem. Na początku 
przegrała meczu i zremisowała zaledwie dwa). 

października nasi piłkarze wyjechali do Miłoradza, 
Pogoniści chcieli popsuć humory gości. Od początku 

gdzie z miejscową Deltą, po pasjonującym pojedynku
meczu to Pogoń prowadziła grę, stwarzała sytuacje

i nie najlepszym sędziowaniu, podopieczni Andrzeja 
i do przerwy mogła prowadzić spokojnie 3:0. Jednak 

Tołstika zremisowali 2:2. Bramki dla naszej drużyny 
wynik pozostał bezbramkowy. Druga połowa to również 

zdobyli P. Promiński i B. Wacławski.
lepsza gra naszych piłkarzy ale to goście strzelili 2 

   Kolejny sprawdzian Pogonistów niestety nie wyszedł 
bramki i to oni zeszli z boiska jako zwycięzcy. 

najlepiej. Na stadionie przy ul. Jagiełły gościliśmy 
Przedostatnie spotkanie rundy jesiennej - mecz derbowy 

piłkarzy z Nowego Dworu Gdańskiego (jeden
- Pogoń rozegrała z Relaxem z Ryjewa. Zespół z Prabut 

z pretendentów do wygrania ligi). Pogoń wyszła
zwyciężył i bez wątpienia można powiedzieć, że nasi 

na mecz spięta, piłkarzom brakowało woli walki
piłkarze zagrali najlepszy mecz ligowy w tej rundzie. 

i animuszu (w całym meczu piłkarze Pogoni oddali 
Pogoniści wygrali 7:3, a druga połowa tego spotkania to 

zaledwie 5 strzałów na bramkę i nie wykorzystali dwóch 
prawdziwy pokaz piłkarskiego kunsztu naszych 

dogodnych sytuacji sam na sam z bramkarzem Żuław). 
zawodników. Hat-trikiem popisał się Łukasz Jaworski, 

Natomiast zawodnicy Żuław konsekwentnie dążyli
po dwie bramki strzelili Bartek Wacławski oraz Paweł 

do zwycięstwa, co zaowocowało zwycięską bramką
Urbanowicz. Tak grającą Pogoń chcielibyśmy widzieć 

w drugiej połowie meczu. Mimo starań, nasi nie zdołali 
zawsze.

przebić się przez linię obrony Żuław i mecz zakończył 
Ostatni mecz rundy jesiennej sezonu 2012/2013 

się wynikiem 0:1.  
grupy 2 V ligi nasi zawodnicy rozegrali przed własną 

Mecz dziesiątej kolejki to wyjazd na derby
publicznością z niżej notowaną w tabeli, choć solidną 

do Korzeniewa – niestety wyjątkowo dla nas pechowy. 
drużyną ze Stężycy. Wynik, dotkliwa porażka 0:3, nie do 

Choć Pogoń prowadziła grę i stwarzała więcej sytuacji 
końca odzwierciedla przebieg gry. Spotkanie było 

podbramkowych, to nasi rywale strzelali bramki.
wyrównane i toczyło się głównie w środku pola, jednak 

Na osłodę druzgocącej porażki bramkę dla naszej 
nasi rywale właściwie wykorzystali sytuacje 

drużyny strzelił K. Cieślak i mecz zakończył
podbramkowe i 0:3 stało się faktem.

się wynikiem 1:4.
Podczas tego spotkania z bardzo dobrej strony 

   Najdziwniejszy mecz jesieni piłkarze Pogoni rozegrali 
pokazali się prabuccy kibice. Kulturalny doping przez 

przed własną publicznością w ostatnią sobotę 
90 minut meczu, zachwycająca oprawa (dużo 

października z Wisłą z Długiego Pola. Mecz rozpoczął 
pirotechniki, konfetti) oraz transparent upamiętniający 

się dla nas fatalnie - od utraty bramki. Jednak w 37 
65 lat prabuckiego futbolu (mija właśnie w tym roku) - 

minucie spotkania na boisku zaczęły dziać się rzeczy 
taki występ kibiców zasługuje na duże brawa i słowa 

magiczne. Zaczął Przemek Promiński, który oddał strzał 
uznania. Oby tak dalej!

na bramkę głową i choć obrońca wybił piłkę z linii 
Prabucka Pogoń zakończyła jesienne rozgrywki 

bramkowej,  sędzia l iniowy zasygnalizował 
na 7 miejscu, z dorobkiem 24 punktów. Czy zasłużenie? 

chorągiewką, że piłka wpadła do bramki, zaś sędzia 
Niewątpliwie czujemy mały niedosyt, jednakże

główny wskazał środek boiska i mamy 1:1. Nie minęły 
nie zapominajmy, że Pogoń gra najmłodszym składem 

dwie minuty, a na 2:1 podwyższył Paweł Urbanowicz
w lidze.

po ładnym uderzeniu z 13 metrów. Wznowienie gry 
przez rywali, przejęcie piłki przez naszych zawodników, 
podanie do Łukasza Jaworskiego, który bez namysłu 

Juniorzy starsi słabo...oddaje ni to strzał, ni to wrzutkę z około 40 metrów. 
Bramkarz gości fatalnie zachowuje się w polu 
bramkowym i piłka trafiła do siatki. Pierwsza połowa Niestety juniorzy starsi słabo radzą sobie w 
spotkani kończy się wynikiem 3:1. Druga odsłona lidze. Faktem jest, że w tym roku konkurencja jest 
meczu to kolejna kuriozalna bramka - tym razem niezwykle silna, a większość zawodników próbuje 
dla Wisły. Ostatecznie wynik meczu na 4:2 ustala swoich sił w drużynie seniorskiej, jednak wyniki 
w końcówce meczu Przemek Promiński. mogłyby być lepsze. Większość meczów juniorzy starsi 
   2 listopada drużyna Pogoni wybrała się do Lipusza przegrali pechowo jedną, dwiema bramkami. Były też 
(gdzie dotychczas nie udało nam się zdobyć żadnego sromotne porażki jak 0:7 z Wierzycą Pelplin czy 4:8 z 
punktu). Tym razem, po słabym początku meczu i stracie Wietcisą Skarszewy.
dwóch bramek, Pogoniści potrafili wziąć się w garść    Jedyne jak dotąd zwycięstwo odnieśliśmy nad 
i doprowadzić do wyrównania wyniku. Obie bramki Bursztynem Gniszewo wynikiem 17:3.
strzelił Przemek Promiński. Były szanse na zdobycie Na koniec rundy jesiennej juniorzy starsi zajmują 
zwycięskiej bramki, jednak zabrakło trochę szczęścia. przedostatnie miejsce w tabeli. Miejmy nadzieję, że na 
Zakończyło się wynikiem 2:2 i historyczny pierwszy wiosnę się to zmieni i zostaniemy „rycerzami ligi”.
punkt z wyjazdów do Lipusza został przywieziony
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