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Państwo się czuli, gdyby na owocu Waszej pracy, czyli EŁRO
jakimś stadionie, nasza rodzima Reprezentacja      Napisałem tytuł, spojrzałem nań i doszedłem do 
Najpiękniejsza dostawała baty od niemal wszystkich. wniosku, że coś mi ostatnio za bardzo podsumowania 
Może człowieka zalać krew? Pewnie że może, toteż nie wychodzą... Ale trudno, jak to mawiali starożytni 
dziwi wysokość nagród - to taka rekompensata za straty Rosjanie - natury nie okłamiesz. Mili Państwo, 
moralne - państwo dba o zdrowie obywateli szczególnie zaproponuję dziś Wam zatem moje subiektywne 
narażonych na stres! Kolejnym ciekawym zjawiskiem, podsumowanie epokowego wydarzenia jakim było 
jakże pozytywnym, były narodziny nowych gwiazdhulające w Polsce około roku temu zjawisko zwane 
w naszym rodzimym szołbiznesie. Kochamy gębyEŁRO. Tym z Czytelników, którzy już się skrzywili 
z ekranu i gazety, więc zacieramy rączki na spotkaniepowiem na wstępie -  żadnego l inczowania 
z każdym nowym VIP-em. O ile szalona kariera Roberta organizatorów, oraz innych form niezadowolenia nie 
Lewandowskiego mnie lekko dziwi, bo facet robi to co będzie - sam miód, bo mamy się czym pochwalić! 
umie, czyli kopie piłkę, to już wcale nie jestem Zjawisko EŁRO szaleje co parę lat w krajach z naszych 
zaskoczony oszałamiającym wejściem na pierwsze bliższych lub dalszych okolic i w każdym z nich objawia 
strony gazet Najjaśniejszej Natalii Siwiec. Celebrytka się inaczej, wiadomo - co kraj to obyczaj. Ale wróćmy do 
znana nam z tego, że jest znana, ma same talenty. Umie się tego co działo się w Anno Domini 2012. Przybyło nam 
pięknie uśmiechnąć, zarówno w ciuszku jak i bez, umie stadionów. Wszyscy narzekali, że brać murarska się nie 
się pięknie sfotografować na przyjęciu z okazji braku wyrobi i wszyscy miło się zawiedli! Powiem więcej - 
okazji, kreuje swój styl ubierania, oraz bywa, bywastadiony stoją do dziś i nawet są używane! Organizatorzy 
i jeszcze raz bywa! Toć to cechy prawdziwej artystki! testują je na wszystkie możliwe sposoby a te, 
Niejedna Matka Polka chciałaby mieć taką supercórkę! niewzruszone prawie się nie eksploatują. Przy okazji 
Odlew Natalii mógłby spokojnie leżeć w Sevres pod odkryto kunszt projektantów, którzy zupełnie bezpłatnie, 
Paryżem jako wzorzec jednostki celebyty! Na koniec w formie bonusu dodali do swoich dzieł dodatkowe 
wspomnę jeszcze o szlakach komunikacyjnych. udoskonalenia. Dodatki wychodzą w trakcie eksploatacji 
Autostrad przybyło to fakt, ale nie wiem czy mieli w formie niespodzianek. Konstruktorzy szczególnie 
Państwo okazję prowadzić samochód przez kilkaset hojnie obdarzyli Stadion Narodowy. Po pierwsze pięknie 
kilometrów po prostej i pozbawionej dziur drodze? świeci - kto nie był i nie widział nie wie co traci! Po 
Przecież to czysta katorga! Nuda i monotonia, a od tego drugie: okazało się, że na stadionie można spokojnie 
już blisko do snu. 130km/h i sen to źli przyjaciele, stąd już przeprowadzać zawody na wodzie - wystarczy nie 
blisko do wypadków, ale nie w Polsce! My mamy jedyną zamykać dachu podczas silniejszych opadów! Podobno 
na świecie A1 - Autostradę Czkawkę - 30km prostojuż teraz mieszkańcy Żoliborza i Mokotowa masowo 
i ładnie, 30 km po dziurawej krajówce itd. I jak tu nie wykupują narty wodne - wiadomo w Wiśle nie pojeździsz 
kochać naszych budowniczych, którzy tak troszczą siębo brud, a na stadionie w deszczówce to nawet walory 
o bezpieczeństwo kierowców? Na koniec łyżka dziegciu - SPA są! Trzecia właściwość Narodowego wyszła ostatnio 
podobno autostrada ma być ukończona około 2016 roku - na Orange Warsaw Festiwal - okazało się, że mamy 
oby nie, bo wtedy to dopiero się zrobi niebezpiecznie!jedyny na świecie stadion „myślący po polsku”. Otóż 
Z żalem i tęsknotą wspominam więc tłuste czasy EŁRO, gwiazda grająca na festiwalu na żywo, czyli z użyciem 
modląc się aby drogowcy kolejny raz przesunęli termin, instrumentów, niejaka Beyonce nie dała się poprawnie 
czego sobie i Państwu życzę!nagłośnić, czyli krótko mówiąc nie było jej słychać, za to 

odtwarzający muzykę z płyty Fatboy Slim był doskonale 
Marcin Kruszyńskisłyszalny. Nie, nie to nie przypadek - stadion sam 

wyczuwa co jest grane i ułatwia lub utrudnia odbiór - 
wszak przeciętny Polak jest zachwycony słysząc 
odhumanizowane podkłady karaoke, a puryści 
dźwiękowi niech spadają na drzewo! Podobno
w Warszawie już zabukowano na przyszły rok kilka 
festiwali disco-polo i biorąc pod uwagę, że przeciętny 
mieszkaniec STOLYCY mieszka tam od 0,015 pokolenia 
to pomysł bankowo wypali! Ze stadionów przenieśmy się 
do mniejszych obiektów, czyli domków. Tych 
rzeczywiście przybyło w 2012. Wszak organizatorów 
EŁRO też było sporo, pracowali w pocie czoła to i jakaś 
gratyfikacja się należy. Za taką gratyfikację to i domek się 
postawi nieduży (tak ze 400m2) i nawet starczy na 
kawałek Jaguara. Oburzą się Państwo pewnie, że to za 
dużo! Czy ja wiem? Spójrzmy na to inaczej - jakby 
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jest to jednak bolączka tylko Prabut, a wszystkich małych Jestem z Prabut! Wywiad z Magdą 
miejscowości w Polsce.Bielicką
M. K. - Kończę pytając o plany. Czym nas jeszcze 
zaskoczysz jeśli chodzi o Twoje pisarstwo?

  M. B. - Mam nadzieję, że sukcesem „Listy”! Otrzymuję 
już pierwsze bardzo pozytywne recenzję i, oczywiście, 
liczę na więcej.
M. K. - Dziękuję za wywiad!

Dzień pielęgniarki i położnej

   Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej, odbyły się 13 maja w sali 
Prabuckiego Centrum Kultury pod hasłem „Niwelowanie 

 W aktualnym wydaniu Gazety Prabuckiej prezentujemy różnic: milenijne cele rozwoju”. Organizatorem 
Państwu wywiad z kolejną fascynującą postacią obchodów był Szpital Specjalistyczny w Prabutach, 
pochodzącą z Prabut - tym razem Magda Bielicka (znana Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS”
pewnie lepiej Czytelnikom pod panieńskim nazwiskiem w Prabutach oraz Przychodnia Lekarska „Jasień”
Majewska) - kobieta renesansu, autorka, dziennikarka, Sp. z o.o. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Prabutach.
felietonistka. W uroczystości udział wzięły pielęgniarki i położne 
Marcin Kruszyński - Magdo przypomnij Czytelnikom aktywne zawodowo i będące na emeryturze, 
siebie i swój prabucki wątek życia? reprezentujące wszystkie placówki medyczne z terenu 
Magda Bielicka – Mieszkańcy Prabut kojarzą mnie gminy Prabuty. W uroczystości brali udział również 
głównie jako dziennikarkę Kuriera Iławskiego, na zaproszeni goście: Anna Wonaszek – Przewodnicząca 
łamach którego przez pięć lat opisywałam, między Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 
innymi, tutejsze sprawy i sprawki. A zaczynałam Danuta Adamczyk – Wiśniewska - Wiceprzewodnicząca 
dwanaście lat temu właśnie w „Gazecie Prabuckiej”. Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Danuta 
Pisałam wówczas recenzje książek wypożyczonych Lipińska- Przewodnicząca Związku Zawodowego 
z miejskiej biblioteki. W bibliotece byłam zresztą stałym Pielęgniarek i Położnych, Agnieszka Rogala- Z- ca 
bywalcem. dyrektora ds. Ekonomicznych – administracyjnych, 
M. K. - Ten rok to czas Twojego debiutu pisarskiego ale Helena Możejko -Naczelna Pielęgniarka, Halina 
wiem, że w przygotowaniach kolejne wydawnictwa. Grabowska- członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
Opowiedz o swojej pierwszej powieści i okolicznościach Leszek Czarnobaj – Senator RP, Bogdan Pawłowski- 
jej powstania? Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, Henryk Fedoruk – 
M.B. - Pracę nad książką rozpoczęłam ponad dwa lata Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach, Paweł 
temu, ale nie była to „Lista. Historia zbrodni Chodyniak- Dyrektor Szpitala Specjalistycznego
niedoskonałych”. Pisałam wtedy „JestĘ MagistrĘ”, która w Prabutach, Jerzy Godzik - Starosta Kwidzyński, 
również ukaże się jeszcze w tym roku. Sama idea Andrzej Fortuna - Wicestarosta Kwidzyński, Jerzy Śnieg 
napisania książki wiąże się po części z moją pracą – Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego, 
w Kurierze, która obfitowała w różne przygody. Wiele Marcin Kruszyński- Dyrektor Prabuckiego Centrum 
z nich wykorzystuję w„JestĘ MagistrĘ”, gdzie główna Kultury i Sportu. Spotkanie uroczyście otworzyła i 
bohaterka to dziennikarka lokalnego tygodnika. Powieści poprowadziła naczelna pielęgniarek szpitala w Prabutach 
tej początkowo nie ukończyłam, gdyż zwyczajnie Grażyna Stachowicz. W części artystycznej wystąpił 
zabrakło mi natchnienia. Postanowiłam ją odłożyć zespół wokalny pielęgniarek, które wykonały 3 utwory
i napisać coś kompletnie fikcyjnego. Tak powstała o tematyce medycznej.
„Lista”, która łączy w sobie elementy komedii Uroczystości uświetniły odznaczenia Złotego Czepka 
i kryminału. Dopiero, gdy udało mi się zainteresować oraz Dyplomy Uznania. Złoty Czepek – za pracę na rzecz 
debiutem wydawnictwo, zyskałam motywację, by samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 
dokończyć „JestĘ MagistrĘ”. Obecnie pracuję nad uhonorowano: Małgorzatę Szakiel, Emilię Kacperską, 
kontynuacją przygód reporterki. Mariannę Stefańską. Dyplom Uznania- za wzorową 
M. K. - Jak dziś postrzegasz Prabuty i ludzi, którzy tu pracę w ochronie zdrowia otrzymały: Iwona 
mieszkają? Waliszewska, Renata Żurawska, Bożena Kropidłowska, 
M. B. - Do Prabut chętnie wracam, choć nie tak często Ewa Wołowiec, Krystyna Reschke, Aldona Hiszczyńska, 
jakbym sobie tego życzyła. Główny powód to brak czasu. Bożena Janaszewska, Justyna Młot, Alina Urbanowicz, 
Z jednej strony jest to plus, bo dostrzegam zmiany, jakie Danuta Pepel.
zachodzą w moim rodzinnym miasteczku.  Rondo, nowe Wszystkim Pielęgniarkom i Położnym składamy 
skwerki, odnowione elewacje, a nawet sieciowa stacja serdeczne podziękowania za serce i wysiłek wkładany w 
benzynowa! Jedyna przykra sprawa, to brak pokolenia wykonywanie codziennych obowiązków, laureatkom 
dwudziesto -, trzydziestolatków. Moi rówieśnicy serdecznie gratulujemy wyróżnień.
wyjechali za pracą do dużych miast lub zagranicę. Nie 

KF
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Turniej Rycerski „Zakute Łby”
Dni Prabut 2013

     Po raz pierwszy w historii, święto naszego miasta 
odbyło się tak szybko, czyli 19 maja w niedzielne 
popołudnie. Można z pewnością stwierdzić, że widzowie 
nie mogli być zawiedzeni zarówno pod względem 
pogodowym, jak i artystycznym. Choć Dni Prabut 
ograniczyły się tylko do jednego dnia festynu, to tak 
naprawdę imprezy towarzyszące - sportowe, rekreacyjne 
czy kulturalne zaczęły się już w piątek 17 maja. Na 
początek, w sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu 
można było spotkać się z prabucką autorką powieści 
„Lista. Historia zbrodni niedoskonałych…”, Magdą 
Bielicką, znaną większemu gronu prabucian jako Magda 
Majewska. Magda Bielicka opowiedziała o pracy nad 
swoją debiutancką powieścią, ale także zdradziła plany
o publikacji serii książek.
       W sobotę od rana, na placu przykatedralnym w 
ramach IV Turnieju Rycerskiego o Pierścień Biskupa 
Pomezańskiego „Zakute Łby”, licznie zgromadzeni 
prabucianie podziwiali zmagania rycerzy. Od 9:30 
zmagali się łucznicy, a w samo południe uroczystym 
pochodem i prezentacją rycerzy, rozpoczęły się zmagania 
rycerzy (jeden na jednego, bohurt czyli walki trzech na 
trzech rycerzy oraz inscenizacja bitwy o Prabuty). Turniej  
rycerski   zakończył   się   pokazem    tańca z ogniem.  
Również w sobotę od rana, w miejskiej hali sportowej 
prowadzone były wszelkiego rodzaju zmagania 
sportowe, nad jeziorem Sowica odbyły się zawody 
wędkarskie, natomiast na strzelnicy miejskiej odbyły się 
zawody strzeleckie.
         W ramach ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów
w zwiedzaniu Wieży Kwidzyńskiej oraz zabytkowych 
wodociągów uczestniczyło łącznie 150 osób!
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         Niedziela, to oficjalne obchody Dni Prabut. Od 
rana zaprzyjaźnieni z PCKiS grafficiarze malowali mur 
na stadionie przy ul. Polnej, a od godziny 15:00 na 
estradzie, na stadionie przy ul. Polnej działo się wiele 
rzeczy. Rozpoczęły dwie grupy wokalne działające przy 
PCKiS, młodsze Elfy oraz starsze Sparks. O godzinie 
16:00 prabuckiej publiczności zaprezentowało się 
Prabuckie Studio Piosenki, a około godziny 18:00 
pierwsza gwiazda tegorocznych Dni Prabut zespół The 
Goodies, z bardzo zróżnicowanym popowo – rockowym 
repertuarem. Kolejną gwiazdą, która w tym roku 
wys tąp i ł a  w  Prabu tach  by ł  zespó ł  Uke je
z charyzmatycznym wokalistą Damianem Ukeje. Na 
deser, po 22:00 na scenie zaprezentowała się Ania 
Rusowicz  z bigbitowymi utworami przypominającymi 
odległe lata 70. Na scenie zrobiło się bardzo kolorowo, 
radośnie, wręcz tak jakby Prabuty przeniosły się w czasie 
i wróciły do czasów dzieci kwiatów. Po koncercie Ania 
Rusowicz długo rozdawała fanom autografy.

KF
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Finał konkursu wiedzy historycznej
„W 150 rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego”.

          W dniu 9 maja, w sali Prabuckiego Centrum Kultury 
i Sportu, odbył się finał konkursu wiedzy historycznej
„W 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego” pod 
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. 
Organizatorami konkursu byli: Prabuckie Centrum 
Kultury i Sportu, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców 
Westerplatte w Prabutach, Gimnazjum im. Marii Curie – 
Skłodowskiej w Prabutach.
         W finałowym konkursie wzięło udział 15 uczniów 
(w 3 kategoriach wiekowych), którzy odpowiadali na 
pytania testowe.
       Wśród  uczniów  szkół  podstawowych najlepszy 
okazał się Jakub Dudajek z SP 2, drugie miejsce zajął 
Kacper Łąsiak z SP 2, a trzecie miejsce ex aequo Julia 
Markowska z SP Obrzynowo oraz Nataniel Żochowski
z SP 2.
      Wśród  uczniów  gimnazjum  bezkonkurencyjna 
okazała się Aleksandra Dudek z gimnazjum w Prabutach, 
zdobywając 43 punkty na 45 możliwych do zdobycia. 
Drugie miejsce ex aequo zajęły Natalia Jarmosz
z gimnazjum w Rodowie oraz Dagmara Leszczyńska
z gimnazjum w Prabutach. Trzecie miejsce zajęła Ewa 
Szafarowicz z gimnazjum w Prabutach.
   Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych do 
finałowego konkursu przystąpił tylko Arkadiusz Ważny
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach i to on 
został jedynym laureatem konkursu w tej kategorii.
   Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z rąk 
wiceburmistrza Wojciecha Dołęgowskiego pamiątkowe 
dyplomy, laureaci dyplomy i nagrody książkowe,
a nauczyciele pamiątkowe listy gratulacyjne za trud 
włożony w przygotowanie uczniów do konkursu.
      W  przerwie pomiędzy konkursem,  a  rozdaniem 
nagród wyświetlono film dokumentalny o Powstaniu 
Styczniowym.
Gratulujemy laureatom konkursu.

Majówka z PCKiS

      Prabuckie Centrum Kultury i Sportu po raz pierwszy 
w tym roku zaprosiło mieszkańców miasta i gminy na 
imprezę plenerową. Podczas majówki z PCKiS, 1 maja na 
parkingu przy MGOPS w Prabutach, na scenie wystąpiły 
zespoły muzyczne dla umilenia majowego popołudnia i 
wieczoru. 
      Jako pierwszy na scenie zaprezentował się Jaśko 
Band z Susza, grający znane wszystkim szlagiery 
zarówno polskich jak i zagranicznych wykonawców. 
Około 17 na scenie pojawił się akustyczny zespół 
Hattrick, a około 18 gwiazda tegorocznej majówki, 
uczestnik telewizyjnego show Must be The Music - 
zespół HEX z charyzmatyczną wokalistką Karoliną Maj. 
Po zmroku na scenę wkroczył dobrze znany
z ubiegłorocznej imprezy na plaży zespół Flesz, który 
bawił uczestników majówki do północy. Oprócz 
koncertów nie zabrakło innych atrakcji, na scenie 
wystąpiła grupa taneczna EASY działająca przy PCKiS, 
pod opieką Izy Tatary, przy scenie dzieci mogły 
pomalować twarze w barwy narodowe, pokolorować 
godło Polski oraz zrobić własnoręcznie polską flagę. 
Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny skierowany do 
uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy,
a także przeprowadzono quizy. Quiz dla dzieci dotyczył 
godła, flagi narodowej oraz hymnu. Dorośli mogli 
sprawdzić swoją wiedzę o PRL-u.

KF
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Kabaret CIACH w PCKiS

      W piątek, 12 kwietnia, w sali Prabuckiego Centrum 
Kultury i Sportu przed licznie zgromadzoną 
publicznością wystąpił kabaret CIACH z Zielonej Góry. 
Kabaret Ciach znany z telewizyjnych realizacji 
kabaretowych m.in. w TVP 1, TVP 2 czy POLSATU 
zaprezentował szereg skeczów w ramach programu 
„Śmiechoterapii”. Na scenie wystąpili: Małgorzata 
Czyżycka (jej cudowna rola Pani Maćkowskiej na długo 
zostanie w pamięci Prabucian), Leszek Jenek, Tomasz 
„Gogo” Kowalski i znany z telewizyjnego show 
„Spadkobiercy”, czarny charakter Frank Dealey - Janusz 
Rewers. Prabucka publiczność znakomicie bawiła się 
przy najlepszych skeczach kabaretu m.in. „Sąsiadka”, 
„Pantoflarze”, „Negocjator” i „Feng Shui” – z udziałem 
widzów. Sam kabaret tak dobrze bawił się na deskach 
PCKiS, że bisował jeszcze ponad pół godziny.

KF

Dzień rodziny z przedszkolem 
niepublicznym „Miś Uszatek”

    Jak co roku, przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” 
zorganizował dwudniowe obchody dni rodziny.
10 maja, w hali sportowej w Prabutach odbyły się 
oficjalne obchody dnia rodziny, w którym pociechy 
zaprezentowały szereg występów rytmiczno- taneczno – 
wokalnych. Drugi dzień obchodów dni rodziny miał 
charakter sportowy, odbył się 17 maja w miejskiej hali 
sportowej. Impreza ta została zorganizowana już po raz 
czwarty, a najmłodsi zawodnicy z terenu powiatu 
kwidzyńskiego, uczestniczyli w zmaganiach sportowych 
w  r a m a c h  O l i m p i a d y  P r z e d s z k o l a k ó w.  
   W konkurencjach sportowo-sprawnościowych 
startowały 12-osobowe zespoły, składające się z 10 
p r z e d s z k o l a k ó w  o r a z  2  r o d z i c ó w .
Po rozegraniu 7 konkurencji, końcowa tabela igrzysk 
wyglądała następująco: 
I m Niepubliczne Przedszkole "Miś Uszatek” w 
Prabutach 54 pkt. 
II m Niepubliczne Przedszkole "Bratek" w Prabutach 
41 pkt. 
III m Publiczne Przedszkole w Gardei 33 pkt. 
IV m Publiczne Przedszkole w Sadlinkach 28 pkt. 
V m Niepubliczne Przedszkole "Maluszek" w Ryjewie 
26 pkt.
Organizatorami zawodów było Niepubliczne 
Przedszkole "Miś Uszatek" w Prabutach oraz Miejska 
Hala Sportowa w Prabutach. Organizatorzy pragną 
podziękować sponsorom, którzy przyczynili się do 
organizacji IV edycji Olimpiady Przedszkolaków, są to: 
Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, Prabuckie Centrum 
Kultury i Sportu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Prabutach, Ewa i Wiesław Tomaszewscy, Barbara 
Stuba Firma "Prasgum" Bogumiła i Wacław Osowscy.

     W dniu 4 maja, odbyły się uroczystości 65-lecia 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Obrzynowo i 
Miejsko-Gminne obchody "Dnia  Strażaka" .
W uroczystościach udział wzięli: Burmistrz Miasta
i Gminy Prabuty - Bogdan Pawłowski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej - Henryk Fedoruk, Sekretarz Miasta i 
Gminy - Jędrzej Krasiński, Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Kwidzynie - Ryszard 
Mówiński, Przedstawiciel Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kwidzynie - Jan Chodukiewicz, Prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnej OSP RP w 
Prabutach - Mirosław Stępka, Zastępca Prezesa o. MG 
ZWOSP RP- Stanisław Anders, Komendant MG - Marek 
Król oraz strażacy i mieszkańcy Miasta i Gminy Prabuty. 
Zaproszeni goście podziękowali strażakom za 
działalność ratowniczo-gaśniczą, poświęcenie w 
ratowaniu życia i mienia ludzkiego oraz za współpracę 
pozastatutową. Na ręce Prezesa OSP Obrzynowo 
wręczono okolicznościowe upominki z okazji 65-lecia 
jednostki. Uroczystości zakończyły się tradycyjnym 
"Balem Strażaka".

65 lecie OSP Obrzynowo i Dzień Strażaka
KF
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Spotkanie z Marszałkami Województwa Utworzenie obszaru funkcjonalnego 
Pomorskiego „Wschodnie Powiśle”

   3 kwietnia, w Urzędzie Marszałkowskim      6 czerwca, w siedzibie Starostwa Powiatowego
woj.. Pomorskiego, na wniosek radnych oraz burmistrza w Kwidzynie, odbyło się spotkanie starosty Jerzego 
Miasta i Gminy Prabuty, odbyło się spotkanie Godzika z burmistrzami Prabut. Rozmowy dotyczyły 
z wicemarszałkiem woj. pomorskiego Ryszardem kwestii związanych ze złożeniem wniosku na remont 
Świlskim oraz marszałkiem Mieczysławem Strukiem. ulicy Kuracyjnej w ramach programu przebudowy dróg 
W spotkaniu  udzia ł  wzię l i  burmis t rzowie ,  lokalnych na 2014 r. Zaproponowano również 
przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Fedoruk oraz rozszerzenie kwidzyńskiego obszaru funkcjonalnego 
przewodniczący Komisji Gospodarczej Waldemar Pułka. o raz  zmiany  w Regiona lnych  Programach  
Rozmowy dotyczyły konieczności remontów dróg Strategicznych, które staną się podstawą wydatkowania 
wojewódzkich oraz budowy chodnika łączącego środków unijnych na lata 2014 – 2020.
ul. Wojska Polskiego z ul. Jagiełły. Tego samego dnia w Urzędzie Miasta i Gminy Dzierzgoń 
Marszałkowie poinformowali, że sprawa zostanie odbyło się spotkanie burmistrzów oraz wójtów z powiatu 
poruszona na posiedzeniu Zarządu Województwa. sztumskiego i kwidzyńskiego. Spotkanie dotyczyło 
Natomiast  prabuccy samorządowcy zostaną określenia współpracy w ramach porozumień 
poinformowani o podjętych decyzjach. Jednocześnie terytorialnych przy wydatkowaniu środków unijnych 
marszałek zwrócił uwagę na fakt trudności alokacji 2014 – 2020.
w finansowaniu wielu zadań, podobnie jak w przypadku Natomiast 20 czerwca z inicjatywy wójtów i burmistrzów 
finansowania zadań z budżetów gmin i powiatów. powiatów sztumskiego i kwidzyńskiego odbyło się 

spotkanie z marszałkiem województwa pomorskiego 
M i e c z y s ł a w e m  S t r u k i e m  o r a z  d y r e k t o r e mRozbudowa kanalizacji sanitarnej
i pracownikami Departamentu Rozwoju Regionalnego 

i deszczowej w Prabutach Urzędu Marszałkowskiego.
Rozmowy dotyczyły możliwości poszerzenia 

        19 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach kwidzyńskiego obszaru funkcjonalnego lub utworzenia 
została podpisana umowa na realizację kolejnej dużej nowego obszaru, złożonego z gmin powiatu sztumskiego 
inwestycji, związanej z rozbudową sieci kanalizacyjnej oraz Prabut i Ryjewa, zwanego roboczo Obszarem 
w naszym mieście. Inwestycja ta nosi nazwę „Budowa Wschodniego Powiśla.
kanalizacji sanitarnej – etap II (ulice Mazurska, Obszary funkcjonalne w następnej perspektywie 
Mickiewicza, Okrężna, Zamkowa) wraz z przebudową finansowej środków unijnych 2014-2020, będą 
kanalizacji deszczowej (ulice Mazurska, Jagotty, realizowały w ramach Zintegrowanych Porozumień 
Zamkowa) w Prabutach”. Terytorialnych, zawieranych pomiędzy gminami, 
Wartość inwestycji wynosi ponad 1,7 mln. złotych, a cała inwestycje ważne dla wszystkich jednostek samorządu 
inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii terytorialnego w obszarze funkcjonalnym, takich jak 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju komunikacja, szkolnictwo, szerokopasmowy internet 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu czy też wspólna gospodarka odpadami.
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Jednocześnie samorządowcy zwrócili się do marszałka
Dofinansowanie z RPO wynosi ponad 1 mln. złotych co z apelem o modernizację dróg wojewódzkich w ramach 
stanowi 70% dofinansowania z budżetu UE. Wkład projektu „Drogi dla Powiśla”.
własny gminy wynosi ponad 680 tys. złotych i zostanie 
pokryty ze środków budżetu gminy oraz ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Głównym wykonawcą inwestycji jest Zakład 
Wielobranżowy Usługowo – Produkcyjny „FISZER”
z Brodnicy. Inwestycja zgodnie z umową zostanie 
zrealizowana do połowy października tego roku.

Sesja absolutoryjna

       W dniu 22 maja, w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta i Gminy Prabuty, odbyła się sesja Rady Miejskiej. 
Po odczytaniu opinii w sprawie budżetu Regionalnej Izby 
Obrachunkowej oraz opinii Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta udzielono jednomyślnie absolutorium 
burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty Bogdanowi 
Pawłowskiemu. Również podczas sesji senator RP 
Leszek Czarnobaj złożył sprawozdanie z prowadzenia 
działalności publicznej.

KF
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Wieczór poetycki

    W Zespole Szkół w Rodowie, późnym, słonecznym 
popołudniem, 19 kwietnia, odbył się już kolejny wieczór 
poetycki. W tym niecodziennym wydarzeniu 
kulturalnym uczestniczyli mieszkańcy Rodowa, 
zaproszeni goście oraz licznie zgromadzeni uczniowie. 
Ten wczesnowiosenny wieczór należał do Ryszarda 
Skowrońskiego, który zaprezentował swój najnowszy 
tomik „Domorośl”.
Z zapartym tchem wysłuchano poezji Pana Ryszarda, 
który pokazał, że nie tylko jest wytrawnym poetą lecz 
doskonale potrafi przekazać słuchaczom potężny 
ładunek emocji zaklęty w słowo pisane – słowem 
żywym.
Utwory poety z poprzednich tomików zaprezentowali 
również: Małgorzata Dudajek, ks. Dariusz Polak, Marcin 
Kruszyński, Michał Skowroński oraz Bożena Niewulis.

Igraszki z diabłem w Domu Kultury

     Amatorska grupa teatralna Supernowa wystawiła 
dwukrotnie sztukę „Igraszki z Diabłem” wg. scenariusza 
Jana Drdy, w sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. 
Oba występy w piątkowe popołudnia, 19 i 26 kwietnia, 
cieszyły się dużą frekwencją wśród publiczności. 
Przedstawienie wyreżyserowały Dorota Mosakowska 
oraz Agnieszka Suwińska.

Obchody Konstytucji 3 maja

    3 maja w całej Polsce obchodzono 222 rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Również w Prabutach 
odbyły się uroczyste obchody jednego z najważniejszych 
świąt państwowych w naszym kraju. Uroczystości 
rozpoczęły się na cmentarzu komunalnym przy Pomniku 
Kresowian, następnie uroczysty pochód przy 
akompaniamencie orkiestry dętej przeszedł pod Pomnik 
Pamięci przy Urzędzie Miasta i Gminy, gdzie złożono 
kwiaty i uroczyście podniesiono flagę Polski. Kolejnym 
punktem uroczystych obchodów była msza święta
w intencji Ojczyzny, a po mszy w Prabuckim Centrum 
Kultury i Sportu zaprezentowano film dokumentalny 
„Wyrok śmierci”, reżyserii Ewy Szakalickiej. Film to 
wspomnienie i biografia jednego z „żołnierzy wyklętych” 
Zenona Jachymka ps. „Wiktor”, który walczył
z wojskami UPA na Zamojszczyźnie.
Przed projekcją w sali PCKiS, reżyser filmu wygłosiła 
słowo wstępne, a po filmie podzieliła się z licznie 
zgromadzoną publicznością swoimi przemyśleniami
i planami na kolejne filmy dokumentalne, dotykające 
głównie tematów związanych z Kresami.

Przedstawienia teatralne w PCKiS

   Z końcem maja grupy teatralne dzieci i młodzieży 
prowadzone przez instruktorów PCKiS, zakończyły 
zajęcia przed przerwą wakacyjną. 29 maja przyszedł czas 
podsumowań pracy obu grup teatralnych. Tego dnia
w sali  Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu wystąpiły 
obie grupy teatralne pracujące w domu kultury oraz 
gościnnie grupa teatralna Szkoły Podstawowej
w Obrzynowie. Jako pierwsi na scenie pojawili się 
debiutanci, młodsza grupa teatralna (nie mająca jeszcze 
swojej nazwy) z przedstawieniem „O złym czarodzieju 
Pim-Pom”. Najmłodsi aktorzy po początkowej tremie 
zaprezentowali się naprawdę profesjonalnie. Młodymi 
aktorami opiekuje się Agnieszka Suwińska. Jako druga na 
scenie zaprezentowała się grupa teatralna ze Szkoły 
Podstawowej z Obrzynowa, również podopieczni 
Agnieszki Suwińskiej, z przedstawieniem „Słowik”. 
Szczególnie urzekła widzów gra małego słowika
w osobie Kingi Kłosowskiej, której donośny śpiew do 
dziś rozbrzmiewa w sali PCKiS. Na deser na scenie 
wystąpiła teatralna grupa młodzieżowa „Woogle”. Grupa 
„Woogle na deskach PCKiS wystawiła „Romeo i Julię na 
wesoło”, reżyserii Joanny Stefanowskiej, i tak jak
w tytule, było bardzo wesoło, a sama gra uzdolnionej 
młodzieży była wręcz perfekcyjna.

Bożena Niewulis
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tunelu w obrębie stacji kolejowej jest rozwiązaniem Wizyta Marszałka Ryszarda Świlskiego
słusznym, gdyż zapewni bezpieczną komunikację również w Prabutach
pieszym niepełnosprawnym. Istotą problemu, który 
powstał jest informacja o zmianie harmonogramu robót 

   29 kwietnia, na zaproszenie Burmistrza oraz 
budowlanych. Wyrażone stanowisko PKP PLK S.A. 

Przewodniczącego Rady Miejskiej z roboczą wizytą 
uważamy za jedyne możliwe do akceptacji rozwiązanie: 

przebywał w Prabutach Wicemarszałek Województwa 
„Zarówno projekt budowlany jak i pozwolenie na budowę 

Pomorskiego Ryszard Świlski.
zakłada likwidacji kładki, po uprzednim oddaniu do 

        Podczas spotkania w sali konferencyjnej z udziałem 
użytku przejścia tunelowego na stacji Prabuty, łączącego 

radnych, sołtysów, dyrektorów i prezesów jednostek 
dwie strony miasta i stanowiącego bezpieczny ciąg 

organizacyjnych, wicemarszałek przedstawił informacje 
komunikacyjny”(…). W przedmiotowym temacie w dniu 

o projektach, które zostaną wybrane w drodze konkursu 
18 stycznia 2013 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie 

do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski.
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

         W ramach dużego projektu, który roboczo nazwano 
z Burmistrzem Prabut oraz przedstawicielami PKP PLK 

„Drogi dla Powiśla”, znajduje się modernizacja drogi 522 
S.A. Na spotkaniu tym została przedstawiona informacja, 

Kamienna -Prabuty oraz Trumiejki – Jaromierz.
iż w ramach budżetu Województwa Pomorskiego na 2013 

Marszałek poinformował zebranych, że został 
rok nie ma możliwości wybudowania chodnika w ciągu 

rozstrzygnięty przetarg na koncepcję i projekt 
drogi wojewódzkiej nr 521. Inwestycja ta, choć zakresem 

modernizacji drogi 521 Prabuty – Kwidzyn, natomiast 
obejmuje odcinek ok. 200 m wg kosztorysu 

realizacja tej koncepcji odbędzie się z kolejnej alokacji 
inwestorskiego została oszacowana na kwotę 0,5 mln zł. 

środków unijnych.
(…). Wysokość dostępnych środków finansowych na 

        Dużo pytań radni kierowali do marszałka w sprawie 
bieżące utrzymanie dróg wobec długiego okresu 

doraźnych remontów i łatania dziur. Marszałek 
zimowego oraz skali zniszczeń nawierzchni jest 

poinformował, że budżet rejonu sztumskiego ZDW został 
drastycznie niewystarczający i każde dodatkowe środki, 

zwiększony podczas ostatniej sesji o 1,6 mln zł.
które Województwo uzyska w pierwszej kolejności będą 
musiały być przeznaczone na remonty nawierzchni 
drogowych. Wobec powyższego, niestety nie ma żadnych 
możliwości, by zrealizować zadanie. Należy jednak 
podkreślić, iż podstawowym rozwiązaniem w tej kwestii 
była i jest budowa tunelu w obrębie stacji Prabuty przed 
faktyczną likwidacją kładki (…). Proponowane przez 
PKP PLK S.A. rozwiązania tymczasowe w postaci 
przejścia w poziomie szyn należy uznać jako 
niebezpieczne, a przede wszystkim niezgodne
z wcześniejszymi ustaleniami i informacjami 
przekazywanymi władzom miasta i mieszkańcom”.
Wobec takiego stanowiska Urzędu Marszałkowskiego 
możemy być pewni, że kładka zostanie zlikwidowana, ale 
dopiero po wybudowaniu bezpiecznego przejścia 
podziemnego na stacji.

Sprawa kładki - ciąg dalszy

       W kwietniu do Rady Miejskiej w Prabutach wpłynęło 
pismo z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 9 kwietnia,
w sprawie kładki łączącej osiedle Jagiełły z Zatorzem. 
Sprawa była o tyle poważna, iż PKP PLK chciało 
zlikwidować kładkę, zanim zostanie oddany do użytku 
tunel na stacji w Prabutach. Reakcja ze strony 
prabuckiego samorządu była natychmiastowa,
a fragmenty pisma z Urzędu Marszałkowskiego
w odpowiedzi na stanowisko Rady Miasta Prabuty,
w sprawie likwidacji kładki pieszej nad torami, w ramach 
modernizacji linii kolejowej E-65 brzmią tak: „(…) 
Samorząd Województwa Pomorskiego wyraża sprzeciw 
wobec zmiany stanowiska PKP PLK S.A. (…). 
Konieczność likwidacji kładki dla pieszych ze względu na 
jej stan techniczny oraz konieczność zmiany lokalizacji 
s e m a f o r ó w  j e s t  z ro z u m i a ł a .  R o z w i ą z a n i e  
skomunikowania dwóch części miasta poprzez budowę 
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W konkursie wzięło udział 12 uczniów reprezentujących 
ZSP Prabuty oraz Zespół Szkół Technicznych
w Kwidzynie. Uczestnicy mieli do rozwiązania test Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej 
wiedzy technicznej składający się z 30 pytań.
W pierwszej trójce najlepszych znalazło się dwóch        Dnia 19 marca 2013 r. w prabuckiej  hali sportowej 
uczniów naszej szkoły.odbył się Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców 
1 m-ce: Jakub Kot (ZSP Prabuty)w ramach Powiatowej Licealiady 2012/2013. W turnieju 
2 m-ce: Łukasz Zaremba (ZSP Prabuty)wzięło udział 7 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych 
3 m-ce: Sławomir Sus (ZST Kwidzyn)powiatu kwidzyńskiego. Pierwsza runda rozgrywek to 
Pierwsza trójka otrzymała atrakcyjne nagrody rzeczowe, mecze grupowe. Nasz zespół zajął w grupie pierwsze 
wśród których znalazły się: specjalistyczne narzędzia miejsce i spotkał się w meczu finałowym ze zwycięzcą 
renomowanej firmy Yato, oraz nawigacja samochodowa. grupy drugiej- drużyną ZST Kwidzyn. Mecz godny 
Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowefinału, zakończył się, po zaciętym boju w tie breaku, 
w Kwidzynie. zwycięstwem drużyny gości z Kwidzyna (1-2).

Zakończenie roku klasy maturalnej XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski i Poezji 
Śpiewanej 

     Dnia 26 kwietnia 2013 r. w sali widowiskowej PCKiS 
w Prabutach, odbyło się uroczyste zakończenie roku 

        Konkurs odbył się 26 marca w ZSP nr 2 w Kwidzynie
szkolnego klasy maturalnej IV T m/i. Absolwentom 

a jego motywem przewodnim była twórczość Juliana 
zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły, 

Tuwima. Uczestnicy prezentowali się w dwóch 
nagrody za wyniki w nauce, frekwencję, osiągnięcia 

kategoriach: recytacji i poezji śpiewanej. Poziom 
s p o r t o w e  i  d z i a ł a l n o ś ć  n a  r z e c z  s z k o ł y.

konkursu z roku na rok jest wyższy, tym bardziej cieszy 
Zaproszeni Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali 

sukces Konrada Rogozińskiego z klasy II Ti, który za 
Lis ty  Gratulacyjne oraz  Podziękowania  za  

interpretację wiersza „Na noże” otrzymał II miejsce.
zaangażowanie w sprawy życia szkoły i współpracę
z placówką. W uroczystości uczestniczyli także 

Wycieczka na Motor Show 2013 Przewodniczący Rady Szkoły- Leszek Słowiński, oraz 
Przewodniczący Rady Rodziców- Stanisław Piórkowski. 

     Dnia 05 kwietnia 2013 r. uczniowie naszej szkoły Uczniowie klas młodszych przygotowali artystyczny 
wzięli udział w wycieczce dydaktycznej zorganizowanej program pożegnalny. Wszystkim absolwentom życzymy 
przez nauczyciela Jana Dubień w ramach programu powodzenia na egzaminie maturalnym oraz egzaminach 
„Technika XXI wieku” na największe w Europie potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Środkowo-Wschodniej Motoryzacyjne Targi „Motor Na zakończenie uroczystości Dyrektor Szkoły Sebastian 
Show” w Poznaniu, które odbyły się na terenie Więckowski wręczył na ręce Marcina Kruszyńskiego 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na tegoroczną Certyfikat „Przyjaciela Szkoły” dla Prabuckiego 
edycję Motor Show do Poznania przyjechało rekordowe Centrum Kultury i Sportu. Certyfikat będzie 
86 000 miłośników motoryzacji, wśród nich także 50- przyznawany osobom i instytucjom bezinteresownie 
osobowa grupa uczniów i na nauczycieli naszej szkoły, okazującym pomoc naszej szkole, w ramach 
którym w pamięci na długo pozostaną atrakcje wdzięczności całej społeczności ZSP w Prabutach, 
przygotowane przez organizatorów tegorocznej poprzez symboliczne umieszczenie w serdecznym 
wystawy. katalogu naszych Darczyńców i Przyjaciół.

O g ó l n o p o l s k i  M ł o d z i e ż o w y  Tu r n i e j  Wykład z fizyki pracowników UMK 
Motoryzacyjny 

      Dnia 30 kwietnia 2013 r. w murach naszej szkoły 
        W dniu 20 kwietnia 2013 r. uczniowie naszej szkoły- gościli pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja 
Piotr Fiałkowski, Michał Szmiszke, Arkadiusz Kopernika w Toruniu.
Pytlarczyk, pod kierunkiem Jana Dubień, wzięli udział Na zaproszenie uczennicy klasy 2 T i- Sandry Prusek,
w eliminacji wojewódzkiej Ogólnopolskiego z wykładem pt. „Skok z kosmosu” przyjechali: Prof. zw. 
Młodz ieżowego  Turn ie ju  Motoryzacy jnego dr hab. inż. Grzegorz Karwasz- Kierownik zakładu 
w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku. dydaktyki fizyki na UMK, oraz dr Kamil Fedus- 
Nasi uczniowie zajęli III miejsce w województwie. pracownik instytutu fizyki UMK (pochodzący z okolic 
Gratulujemy sukcesu. Prabut). Uczniowie klas technikum i ZSZ aktywnie 

uczestniczyli w ciekawych zajęciach i doświadczeniach 
I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Technicznej fizycznych, które w przystępny sposób tłumaczyły 

skomplikowane procesy naukowe.
      Dnia 23 kwietnia 2013 r. odbył się w naszej szkole
I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Technicznej 
zorganizowany przez Jana Dubień i Ryszarda Grolla.

Z ŻYCIA ZSP

Materiał przygotował
Andrzej Bożek

Kierownik Szkolenia Praktycznego ZSP
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I Prabucki Turniej Fifa 13

    Podczas ferii zimowych w Prabuckim Centrum 
Kultury i Sportu rozpoczął się I turniej FIFA 13 na 
konsoli X-BOX 360 zwany również „Prabucką Ligą 
Mistrzów”. 
    W turnieju w fazie grupowej uczestniczyło 35 
zawodników podzielonych na 8 grup. Po raz pierwszy 
zawodnicy grali na bardzo dużym ekranie (6 m ) co 
dodatkowo wzmagało emocje wśród uczestników 
turnieju. 
11 maja w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu doszło 
do rozstrzygnięć turnieju. 8 najlepszych graczy 
uczestniczyło w ćwierćfinałach, a czterech z nich 
przeszło do półfinałów, meczu o 3 miejsce oraz 
wielkiego finału. Bezkonkurencyjny w całym turnieju 
okazał się Kamil Sprzążka, który nie miał sobie równych 
wśród rywali. W samym finale grający Realem Madryt 
Kamil Sprzążka pokonał Marcina Jaworskiego (FC 
Barcelona) aż 7:0. W meczu o 3 miejsce pomiędzy 
Kacprem Lechowskim (FC Barcelona), a Patrykiem 
Wiśniewskim (Newcastle Utd.), to Kacper okazał się 
lepszy i zwyciężył 6:2. Tak wysokie wyniki nie 
odzwierciedlają poziomu jaki prezentowali zawodnicy. 
Mecze od pierwszej do ostatniej minuty były bardzo 
zacięte i emocjonujące.
Zwycięzca turnieju otrzymał grę FIFA 13, zdobywca 2 
miejsca pad do konsoli, natomiast zdobywca 3 miejsca 
pendrive 16 GB. Ośmiu najlepszych zawodników 
otrzymało pamiątkowe dyplomy.

K i l k a  c i e k a w o s t e k  n a  t e m a t  t u r n i e j u :
- Był to pierwszy turniej na konsoli gier wideo
w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu.
- Wzięło w nim udział 35 zawodników.
- Turniej trwał 3 miesiące.
- Mecze rozgrywane były w systemie grupowym (każdy 
z każdym, mecz i rewanż) oraz w systemie pucharowym 
(mecz i rewanż).
- Zawodnicy grali na dystansie 2 razy po 4 minuty oraz 2 
razy po 6 minut (półfinały i finał).
- Imię Kamil to najczęstsze imię zawodnika w turnieju. 
W turnieju wzięło udział 5 Kamilów.
- Najczęściej wybierane drużyny przez zawodników to 
Real Madryt oraz FC Barcelona (po 8 razy).
- Najbardziej egzotyczne europejskie kluby, którymi 
grali uczestnicy turnieju to SSC Napoli oraz Newcastle 
Utd.
- Wszystkie mecze turniejowe trwały 324 minuty.
- W turnieju strzelono 571 goli (452 bramki w fazie 
grupowej i 119 bramek w fazie pucharowej).

2

HARMONOGRAM IMPREZ Z PCKiS

6.07; godz. 20:00 - Dyskoteka na plaży nad jez. 
Dzierzgoń
7.07; godz. 19:00 - Festiwal Viva Musica - Kościólek 
Polski
8.07; godz. 18:00 - Otwarcie XXIII Międzynarodowego 
Pleneru Rzeźbiarsko-Malarskiego „Pole Sztuk” w 
Rodowie - Zespół Szkół w Rodowie
12.07; godz. 16:00  - Prabuckie Spotkania Artystyczne - 
Skwer przy Fontannie Rolanda
13.07; godz. 20:00 - Dyskoteka na plaży nad jez. 
Dzierzgoń
13.07 - Festyn Sołecki w Gdakowie
14.07; godz. 19:00 - Festiwal Viva Musica - Kościólek 
Polski
19.07; godz. 10:00 - Uroczyste otwarcie kompleksu 
sportowego Orlik
20.07; godz. 17:00 - Zamknięcie XXIII 
Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarsko-Malarskiego 
„Pole Sztuk” w Rodowie z wystawą poplenerową - Zespół 
Szkół w Rodowie
20.07; godz. 20:00 - Dyskoteka na plaży nad jez. 
Dzierzgoń
21.07; godz. 19:00 - Festiwal Viva Musica - Kościólek 
Polski
27.07 - Festyn Sołecki w Stańkowie
17.08; godz. 20:00 - Dyskoteka na plaży nad jez. 
Dzierzgoń
24.08; godz. 16:00 - Biesiada Szantowa na plaży nad 
jez. Dzierzgoń
31.08; godz. 16:00 - Prabuckie Lato z Biesiadą - plaża 
nad jez. Dzierzgoń
8.09 - Dożynki Gminne w Laskowicach
14.09; godz. 15:00 - Festyn Szpitala Specjalistycznego - 
Stadion w Sanatorium
28.09 - Biegi uliczne Liwa Cup - Skwer przy Fontannie 
Rolanda

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWO – 
REKREACYJNYCH Z MIEJSKĄ HALĄ 
SPORTOWĄ

Wakacyjna liga piłki nożnej drużyn podwórkowych
5.07; godz. 10:00 - Spotkanie organizacyjne drużyn - 
Boisko wielofunkcyjne „Orlik 2012”
Zawody strzeleckie
10.07, 17.07, 24.07, 7.08, 14.08, 21.08; godz. 12:00 – 
Strzelnica Miejska w Prabutach
Turniej Siatkówki Plażowej
29.06; godz. 14:00 – Boisko „na Kolonii” w Prabutach
28.07; godz. 14:00 – Boisko na plaży miejskiej w 
Julianowie
17.08; godz. 18:00 – Boisko przy ul. Legionów w 
Prabutach (turniej nocny)
Rajdy rowerowe
16.07, 30.07, 6.08, 20.08; godz. 10:00 – zbiórka przy 
Miejskiej Hali Sportowej

Podsumowanie oraz wręczenie nagród zwycięzcom 
poszczególnych turniejów odbędzie się 31.08
o godz. 14:00 na plaży miejskiej w Julianowie.

KF



PCKIS Maj-Czerwiec 2013

Gazeta Prabucka Styczeń-Luty 2012Gazeta Prabucka 13

na remonty oraz jakie są plany na przebudowy i naprawy  Dawnej Gazety Prabuckiej czar...
dróg w naszym mieście i gminie. Artykuł nosił tytuł 
„Będą lepsze drogi?”, a jego fragmenty brzmiały: „(…) 
Stan dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na 
obszarze miasta i gminy Prabuty od dawna budzi 
zastrzeżenia kolejnych ekip samorządowych. Próbowano 
dotąd różnych metod, ale ani prośby ani groźby nie 
przynosiły wymiernych rezultatów (…). Sytuacja 
zmieniła się z chwilą rozpoczęcia przez ZDW inwestycji 
na ul. Grunwaldzkiej i na odcinku ul. Rypińskiej. 
Stosunkowo szybkie tempo prac, nowoczesna technologia 
i efektowny rezultat przebudowy odcinka, jak by nie było, 
przelotowej arterii miasta pozwolił wnikliwiej spojrzeć 
na perspektywę współpracy z dyrekcją Wojewódzkiego 
Zarządu Dróg. Trzeba też przyznać, że po ostatniej zimie 
naprawę dróg wojewódzkich na naszym obszarze 
zrealizowano w iście błyskawicznym tempie, ściągając 
specjalistyczny sprzęt z innych odcinków dróg 
wojewódzkich (…). Pilnym, i co najważniejsze, możliwym 
do realizacji w szybkiej perspektywie przedsięwzięciem      W kolejnej odsłonie cyklu „Dawnej Gazety Prabuckiej 
jest dokończenie ciągu komunikacyjnego przyczar” przypomnę dwa artykuły, które pojawiły się na 
ul. Grunwaldzkiej (…). Planuje się również remont – łamach gazety w maju 1993 roku oraz czerwcu 2003 
przebudowę ciągu komunikacyjnego ul. Jagiełły (…). roku. Obecnie, ze względu na trudną sytuację na kolei, 
Sprawą szczególnej wagi i jednocześnie przedmiotem artykuł pt. „Dziwne porządki na kolei” przykuł moją 
trudnych negocjacji będzie budowa ciągu pieszego uwagę, którego fragment pozwolę sobie przytoczyć: 
wzdłuż ul. Rypińskiej (od ul. Górnej do plaży nad jeziorem „(…) W połowie kwietnia jeden z czytelników zgłosił nam 
Sowica), możliwa do realizacji przy okazji koniecznego przypadki wadliwego funkcjonowania sygnalizacji 
remontu zupełnie już zniszczonej nawierzchniświetlnej na przejeździe kolejowym w Górowychach. Gdy 
ul. Rypińskiej. I wreszcie wielokrotnie poruszana, zadzwoniłem w tej sprawie na stację w Prabutach, 
również na łamach „GP”, sprawa poprawy poinformowano mnie, że to bzdura, sygnalizacja bowiem 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Jagiełły, działa bezawaryjnie. Dałem sobie spokój z czepianiem się 
Warszawskiej i „obwodnicy”. Nasze naiwne, wynikające kolei, ale, nomen – omen, gdy dnia 3 maja jechałem
z niewiedzy, marzenie o budowie ronda w tym miejscu z Górowych, mnie i kilku innych kierowców zatrzymał 
musimy poddać weryfikacji. Okazuje się, że budowa sygnał świetlny i dźwiękowy na przejeździe. Około 10 
ronda, do którego dochodzi „wielopasmówka” byłaby minut czekaliśmy na pociąg który jednak nie 
ewenementem z kategorii „science fiction”(…). Innym nadjechał(…). Zniecierpliwieni kierowcy korzystając
rozważanym rozwiązaniem jest instalacja sygnalizacji z pomocy „obserwatorów” ostrożnie przejeżdżali na 
świetlnej na tym skrzyżowaniu, co z kolei ograniczy ruch drugą stronę, więc i ja uczyniłem podobnie, po czym 
pojazdów poza godzinami szczytu. Tak, czy owak, pojechałem na stację PKP, by zgłosić awarię(…). Ku 
przerażająca liczba kolizji w tym newralgicznym punkcie mojemu zdziwieniu nie zastałem nikogo w budce 
wymusza poszukiwanie szybkiego i skutecznego wyjścia, dyżurnego ruchu. Przez ponad 10 minut szukałem kogoś 
ograniczającego przy okazji prędkość ciężkich kompetentnego, rozpytując w kasach i bufecie. Gdy 
samochodów na przelotowej trasie(…)”. wreszcie pojawiła się pani dyżurna, na moje uwagi

o panującym bałaganie, zadała odwieczne pytanie:
Dla autora powyższego tekstu, budowa ronda u zbiegu „a kim pan jest, że robi mi pan uwagi?” Zrobiło mi się 
ulic Jagiełły, Warszawskiej, Kisielickiej i Malborskiej, przykro w tym momencie, że nie jestem ministrem 
była czysta mrzonką. A jednak niemożliwe, staje się komunikacji (…)”.
możliwe. W 2010 roku powstaje rondo, które nie tylko 
usprawnia przejazd i zapewnia bezpieczeństwo, ale      Po przeczytaniu tego artykułu i po tym co widać teraz,
i wpływa na estetykę miasta. Razem z budową ronda, w okresie przebudowy magistrali kolejowej z Gdańska do 
przebudowano skwer przy ulicy Łąkowej oraz zmieniono Warszawy można śmiało stwierdzić, że absolutnie nic się 
organizację ruchu drogowego. Ulice Grunwaldzka, nie zmieniło. Ciągły bałagan, brak informacji
Jagiełły, Chodkiewicza, Rypińska i wiele innych zostało i opieszałość w prowadzaniu zmian infrastruktury 
gruntownie zmodernizowanych i przebudowanych. kolejowej, to bolączki ciągnące się od ponad dwudziestu 
Niestety dużą bolączką są drogi wojewódzkie, lat…
prowadzące w stronę Trumiejek, Obrzynowa, Antonina 
czy wreszcie Kwidzyna, które czekają na swój lepszy Artykuł, który ukazał się w czerwcowym wydaniu 
czas i równą jak stół nawierzchnię.Gazety Prabuckiej z 2003 roku, można by pisać co rok. 

Mówił on o stanie dróg w naszej gminie, jak wyglądają po 
zimie, jakie utrudnienia czekają kierowców ze względu 

KF
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Krzyżówka lubelska

Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą
rozwiązanie.

Wzdłuż linii:
1) Zalecał się do niej Gustlik w filmie „Czterej 
pancerni i pies”
2) Dawna kapłanka ogniska domowego pilnująca 
świętego ognia.
3) Należąca do Ukrainy kraina historyczna między 
Karpatami a środkowym Dniestrem.
4) Dawniej służyła do pisania atramentem.
5) W mitologii Greckiej źródło w Delfach, poświęcone 
Apollinowi
symbol natchnienia poetyckiego.
PIONOWO:
1) Figura w kartach od asa do waleta.
2) W mitologii Rzymskiej bogini ogniska domowego.
3) Miękka i elastyczna wyprawiona skóra bydlęca 
stosowana na cholewki.
4) Długa  fałdzista suknia kobieca noszona w 
starożytnym Rzymie.
5) Chroniona kuzynka kruka, wrony.
6) Siostra Balladyny.
7) Gatunek motyla nocnego, nocnicówka.
8) Komplet kart do gry.

Leon Abramowicz

1 2 3 4 5 6 7 8

Rozwiązanie

1 2 3 4 5 6 7

LATO… 

Już lato słomą zbóż szeleści,
Złote słoneczko kłosy pieści,
Dojrzewają pszeniczne łany,

Na łąkach pachnie siano.
Stary bocian z dumą pawia,
Z elegancją nóżki stawia,

Nieopodal przy małym stawie,
Dwie żaby baraszkują w trawie.

Hen daleko, gdzieś od błoni,
Słychać rżenie rączych koni.

W górze chmura chmurkę goni,
A pod nimi skowroneczek dzwoni.

Barwne kwiaty są w ogrodach,
W Liwie cicho szemrze woda.
A ty lato długo jeszcze trwaj 

I w zielone z nami graj…

Leon Abramowicz

LIWA

Po tej powiślańskiej krainie,
Nasza urokliwa Liwa płynie.
Płynąc, mija miasta i wsie

I wartko do swego celu mknie.
Pomyka przez zielone łąki i las,

By z Nogatem spotkać się na czas.
Przeskakuje od jeziora do jeziora,
Czasem pod mostem się chowa,
Drzewa w pas jej się kłaniają

I jej urodę podziwiają.
Można spotkać na niej wędkarzy,
Cieszy też spływami kajakarzy.

Wije się jak niebieska wstążeczka,
Taka urokliwa jest ta rzeczka.
Więc dbajmy o jej czyste wody

By na lata zachowała swą urodę…

Kącik poetycki

Leon Abramowicz

Rejs po Zatoce Gdańskiej z okazji Dnia 
Dziecka

       W dniu 1 czerwca 40 osobowa grupa dzieci z gminy 
Prabuty, uczestniczyła w XX Rejsie Dnia Dziecka im. 
Macieja Płażyńskiego. Wyjazd ten został zorganizowany 
w ramach współpracy pomiędzy burmistrzem Miasta
i Gminy Prabuty Bogdanem Pawłowskim, a Fundacją 
Pomorską. Zanim jednak uczestnicy wycieczki wyruszyli 
w rejs po Zatoce Gdańskiej, złożyli kwiaty przy grobie 
przyjaciela Prabut śp. Macieja Płażyńskiego – inicjatora 
rejsów Dnia Dziecka. W Sopocie dzieci wzięły udział
w pikniku, podczas którego mogły jeździć quadem oraz 
motocyklem żużlowym. 

KF
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Młodzi piłkarze z sukcesami

      Młodzi prabuccy piłkarze, podopieczni Michała 
Tatary, awansowali do finału wojewódzkiego w piłce 
nożnej o „Puchar Tymbarka – z podwórka na stadion”.
Drużyna Wojtas Prabuty bo o nich mowa, aby pojechać
na finał wojewódzki, który odbędzie się 21 czerwca
w Stężycy, wygrała dwa etapy turnieju. 
        W pierwszym etapie pokonali Szkołę Podstawową 
nr 5 z Kwidzyna (3:1), Społeczną Szkołę Podstawową
z Kwidzyna (20:0) oraz kolegów z drugiej drużyny (5:0).
Z pierwszego etapu do kolejnej rundy awansowały obie 
drużyny „Wojtasa”. W drugim etapie turnieju młodzi 
adepci piłki nożnej również nie mieli sobie równych. Na 
początek pechowo zremisowali z drużyną z Sadlinek 
(1:1), wygrali z drużyną z Moraw 3:2. W trzecim meczu 
ponownie zmierzyli się z kolegami z drugiej drużyny 
pokonując ich 6:2, a w ostatnim meczu z Korzeniewem 
wygrali 5:1, wygrywając tym samym drugi etap turnieju
i awans do finału wojewódzkiego.
Chłopcy, którzy uczestniczą w turnieju o „Puchar 
Tymbarka – z podwórka na stadion” to 10 latkowie
i młodsi, a już cechują się ogromnym zgraniem, 
umiejętnościami współpracy w zespole jak również 
indywidualnymi umiejętnościami technicznymi. Cały 
skład zarówno pierwszej jak i drugiej drużyny jest bardzo 
wyrównany i dobrze rokuje na przyszłość. Chłopcy 
trenują 3 razy w tygodniu na boisku Orlik przy
ul. Obrońców Westerplatte.
Serdecznie gratulujemy chłopcom i życzymy kolejnych 
sukcesów.

Skład obu drużyn Wojtas Prabuty:
Miłosz Budka, Filip Jaźwinski, Michał Wawrzyn, 
Bartosz Dąbrowski, Cezary Kalina, Patryk Król, Dawid 
Tatara, Michał Dyja, Igor Samson, Kamil Strzelczyk, 
Kacper Śmietański, Szymon Katewicz, Maciej Górny, 
Jan Furman, Dominik Bakaj, Miłosz Proć, Igor Łąsiak, 
Jakub Przybył oraz Kornel Straszewski.

Memoriał im. Leona Jaworskiego

        W sobotę 25 maja w sali PCKiS odbył się coroczny 
Memoriał im. Leona Jaworskiego nauczyciela, 
wychowawcy pasjonata szachów. Turniej zgromadził 60 
uczestników z województwa pomorskiego w różnym 
wieku, od przedszkolaków do emerytów. Kilku młodych 
zawodników już z doświadczeniem- Mistrzowie 
Województwa oraz uczestnicy Mistrzostw Polski. Warto 
nadmienić, że rejon kwidzyński należy do 
najsilniejszych w województwie pomorskim. MTS 
Kwidzyn jest drużynowym Mistrzem Województwa 
Pomorskiego w szachach aktywnych. W Prabuckim 
memoriale rozegrano 9 rund po 10 minut dla zawodnika. 
Zwyciężył Grzegorz Albin  ze Sztumu, który  
wyprzedził zawodników z Kwidzyna Pawła 
Fukowskiego i Mariana Wodzisławskiego oraz 
najlepszego wśród nauczycieli  Andrzeja Bożka
z Prabut. Kolejne miejsca zajęli Tomasz Pyka, Olaf 
Sołoducha i Andrzej Konieczny wszyscy z Prabut. W 
kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajął Michał 
Pałdyna z Kwidzyna, w kategorii  klas IV-VI zwyciężył 
Maciej Zaremba z Kwidzyna. Drugie miejsce zajął 
Kewin Andrzejewski z Prabut. W kategorii 
ponadgimnazjalnej zwyciężył Michał Stawicki. Wśród 
dziewcząt najlepsza okazała się Maria Sicińska
z Gimnazjum w Prabutach. Najlepsi w poszczególnych 
kategoriach otrzymali z rąk Palmiry Trzcińskiej – 
Kowalskiej Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty, 
Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi, puchary oraz nagrody rzeczowe. 
Sponsorami turnieju byli: Urząd Miasta i Gminy
w Prabutach, MKS Pogoń Prabuty oraz Prabuckie 
Centrum Kultury i Sportu. Szczegółowe wyniki turnieju 
oraz inne informacje szachowe można znaleźć na stronie  
http://szachywprabutach.w.interia.pl/ .

Jan Bożek 
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pojechali pełni wiary w zwycięstwo. NiestetyTrudna runda wiosenna Pogoni
w środowym spotkaniu Pogoń pechowo uległa Sokołowi 
1:2.Wynik nie odzwierciedla gry naszych zawodników.      Początek rundy wiosennej nie rozpieszczał ani 
Pogoń zagrała bardzo dobry futbol i tylko pech, piłkarzy pod względem pogody, ani kibiców pod 
nieumiejętność wykorzystywania znakomitych sytuacji względem gry Pogoni. Przedłużająca się zima i odwołane 
podbramkowych oraz wykorzystanie dwóch sytuacji pierwsze 3 kolejki ze względu na panujące warunki 
naszych przeciwników sprawiły, że Pogoń nie atmosferyczne do tego problemy kadrowe nie napawały 
przywiozła do Prabut ani jednego punktu.optymizmem do rundy wiosennej w wykonaniu naszych 
   W ostatnim meczu w tym sezonie, przed własną piłkarzy. Pierwsze dwa mecze rundy wiosennej należały 
publicznością, piłkarze Pogoni Prabuty zmierzyli siędo tych najtrudniejszych, z rywalami z czoła tabeli. 13 
w derbowym spotkaniu z Relaxem Ryjewo. Pogoniści kwietnia na własnym stadionie Pogoń podejmowała 
tym razem nie zawiedli wiernych kibiców. Podobnie jak obecnego lidera V ligi Olimpię Sztum. Pierwsza połowa, 
w rundzie jesiennej, po koncertowej grze całej drużyny całkiem dobra w wykonaniu podopiecznych Andrzeja 
rozgromili Relax aż 7:3. Cztery gole w tym meczu strzelił Tołstika, zakończyła się wynikiem 1:0 dla Pogoni. Jednak 
Bartosz Wacławski, po jednym trafieniu zaliczyli w drugiej połowie piłkarze Olimpii pokazali na co ich 
Mateusz Szpociński, Mariusz Zosiak oraz Patryk stać i mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla przyjezdnych 
Krajewski. Pogoń Prabuty obecnie zajmuje 10 lokatę z ze Sztumu. Pierwszy mecz wyjazdowy pogoniści 
dorobkiem 40 punktów. Na wiosnę Pogoń zdobyła 16 rozegrali w Starogardzie Gdańskim niestety ulegając 
punktów.Ostatni mecz w sezonie 2012/2013 piłkarze miejscowemu KP aż 5:0. Pierwsze punkty piłkarze 
Pogoni zagrali z dobrze spisującą się na wiosnę drużyną Pogoni zdobyli w wyjazdowym meczu z Powiślem II 
ze Stężycy. Nasi piłkarze walczyli już tylko o poprawę Dzierzgoń w zaległym meczu pierwszej kolejki rundy 
lokaty, mieli jednak zapewnione już utrzymanie w V wiosennej. Jedno z pięciu środowych spotkań w tej 
lidze. Niestety nasi piłkarze ulegli miejscowej Raduni 2:4 rundzie zakończyło się remisem 1:1. Raziła 
i nie zmienili swojej pozycji w tabeli. Pogoń w sezonie nieskuteczność naszych zawodników, a samo spotkanie 
2012/2013 zajęła 10 miejsce z dorobkiem 40 punktów.powinno zakończyć się wysokim zwycięstwem naszej 
W rundzie wiosennej Pogoniści zdobyli 16 punktów.drużyny. Pierwsze zwycięstwo Pogoni to walkower

z Gryfem II Tczew, który wycofał się z rozgrywek przed 
Poniżej prezentujemy końcową tabelę V ligi pomorskiej rundą wiosenną. 
II grupy GdańskMaj zapowiadał się bardzo piłkarsko w wykonaniu 

Pogoni. Do rozegrania w tym miesiącu było aż 7 spotkań, 
1. Olimpia Sztum          68 pkt. 69-23czego w historii piątej ligi próżno szukać. Niestety maj 
2. Żuławy N.D.G.              67 64-25rozpoczął się nie najlepiej dla naszych zawodników.
3. Sokół Zblewo              64 69-381 maja Pogoń wyjechała do Nowego Stawu i poległa
4. KP Starogard Gdański 59               95-33z miejscowym Gromem 5:2. Trzy dni później, w meczu 
5. Grom Nowy Staw           55 83-47przed własną publicznością, podopieczni Andrzeja 
6. Wda Lipusz 48 57-41Tołstika, zremisowali z Deltą Miłoradz 2:2, a tydzień po 
7. Radunia Stężyca 46 48-43remisie z Miłoradzem w meczu wyjazdowym
8. Orzeł Subkowy 45 59-46z pretendentem do awansu do IV ligi, Żuławami Nowy 
9. Wisła Korzeniewo 43 51-47Dwór Gdański, ulegliśmy 0:4. 
10. POGOŃ PRABUTY 40 59-6618 maja na stadionie przy ul. Jagiełły Pogoń rozegrała 
11. Delta Miłoradz 33 29-44mecz derbowy z Wisłą Korzeniewo. Nasi zawodnicy 
12. Relax Ryjewo 31 58-82prowadzili grę, stwarzali sobie sytuacje podbramkowe, 
13. Ceramik Łubiana 31 40-76jednak nie potrafili ich wykorzystać. Wisła natomiast 
14. Wisła Długie Pole 23 34-73wykorzystała jedną sytuację i to ona zeszła z boiska 
15. Powiśle II Dzierzgoń 12 32-88zwycięsko 0:1. 
16. Gryf II Tczew 12 21-96       Przełomowy mecz i zarazem najważniejszy w walce 
Już teraz kolejny sezon Pogoni w piątej lidze zapowiada o utrzymanie naszej drużyny w piątej lidze, odbył się 22 
się arcyciekawie. Z czwartej ligi spadają Rodło Kwidzyn, maja na stadionie miejskim w Prabutach z Ceramikiem 
Pomezania Malbork, Chojniczanka Chojnice i Łubiana. Pogoniści wygrali emocjonujące i trzymające w 
prawdopodobnie Czarni Przemysław (którzy grali napięciu do ostatnich minut spotkanie 2:1. Był to 
zarówno w naszej grupie jak w grupie Gdańsk I, pierwszy wygrany na boisku mecz w rundzie wiosennej. 
Pomorski ZPN zdecyduje gdzie będzie grała drużyna z Od meczu z Cermikiem piłkarze Pogoni mają passę 4 
Przemysławia). Z naszej ligi spadły Powiśle II meczów bez porażki. W dwóch wyjazdowych meczach
Dzierzgoń, Wisła Długie Pole, Ceramik Łubiana, Relax z Orłem Subkowy oraz Wisłą Długie Pole, Pogoń 
Ryjewo i w przypadku spadku Czarnych Przemysław do zanotowała dwa bezbramkowe remisy, a pierwszego 
naszej ligi do A klasy spadnie Delta Miłoradz.czerwca prabucianie zagrali jak z nut i pokonali wyżej 

notowaną i faworyzowaną Wdę Lipusz 4:2.
Już teraz zapraszamy wszystkich sympatyków piłki          5 czerwca Pogoń rozegrała z Sokołem Zblewo. Po 
nożnej na stadion przy ul. Jagiełły na zapowiadający się rundzie jesiennej Sokół był liderem piątej ligi, jednak na 
bardzo emocjonująco sezon 2013/2014.wiosnę zespół ten gra w kratkę i zawodnicy Pogoni 
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