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O Forum radny Tomasz Wandzel

Dobrze się dzieje, gdy mieszkańcy mogą czynnie 
uczestniczyć w planowaniu działań swojej miejscowości. 
Pozytywną praktyką jest organizowanie spotkań, które 
przybliżą rządzącym potrzeby mieszkańców.                     
2 października odbyło się kolejne Forum organizowane 
przez Prabuckie Centrum Kultury i Sportu. Duża liczba 
uczestników sprawiła, że przez prawie trzy godziny 
dyskutowano o przyszłości kultury w naszym mieście. 
Głównym tematem była formuła, w jakiej mają odbywać 
się dni Prabut. To jedno spotkanie nie było w stanie 
wyczerpać tak obszernego tematu. Dlatego też planowane 
są kolejne.

O Forum radny Piotr Janiewicz

Taka forma konsultacji społecznych, która w transparenty 
sposób pozwala na tworzenie przyszłego budżetu,  
udowadnia mi, że idziemy w dobrym kierunku jakim jest 
budżet obywatelski. Jesteśmy samorządem, który jest już 
o krok od wprowadzenia budżetu partycypacyjnego, a 
który aktywuje do jego tworzenia wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. To nie tylko zrozumienie 
czym jest  naprawdę demokracja, ale przede wszystkim 
szacunek do wyborców i odpowiedzialność za zaufanie, 
które otrzymaliśmy.

wniosków.  Zaproponowanych zagadnień było sporo,       (Prawie) swobodny przepływ informacji
ale w trzech niemal godzinach zmieścił się w zasadzie tylko 
jeden - Dni Prabut 2014. Zaproponowanych form było      Święta idą… Znów kolejny rok z rzędu nie wyślę 
kilka. I tak jedni optowali za krótkim, ale intensywnym znajomym kartki z życzeniami. Parę lat temu kartka to była 
koncertem po turnieju Zakute Łby w postaci choćby zespołu norma. W latach ubiegłych kartkę w moim życiu wyparł 
Kombii lub Lady Pank. Podnoszono problem małej ilości SMS, a dziś? Dziś zastanawiam się, czy po prostu                
tzw. imprez towarzyszących, choć ja osobiście widzę,        w internety nie wstawić globalnej kartki dla wszystkich -      
że jest ich z roku na rok coraz więcej. Broniony był także i tak prędzej czy później się tam spotkamy. Wszystko 
pomysł trzech imprez równoległych, polegający na sprowadza się dziś do internetów. Czy to dobrze? 
symultanicznym świętowaniu w kilku punktach Prabut Naukowcy mówią, że to świat wirtualny, ale jednak świat.     
jednego dnia. Byłyby to imprezy tematyczne np. rock, I jak w tym normalnym, tak i tam sporo zabawy, śmiechu       
disco-polo i muzyka folkowa. Główny problem to jak i doświadczeń, ale także zasadzki co krok, oraz 
zwykle przysłowiowa „kasa”. Wydanie 200 tys. złotych na permanentne zgorszenie i manipulacja. Tak oto ludzkość 
fajerwerki i dwie gwiazdy jednego dnia dla jednych może stanęła pierwszy raz w swojej historii, oko w oko                 
być czymś normalnym, ale chyba jednak dla większości z koniecznością (niemal)egzystencji w dwóch 
prabucian stanowi powód do puknięcia się palcem w czoło. równoległych światach. Schizofrenia XXI wieku?           
Z dziennikarskiego obowiązku przypominam, że od paru lat Coś w tym jest… Oba zazębiają się jednak, czego świetnym 
święto naszego miasta kosztuje w granicach 50 tys. złotych. przykładem mogą być fora internetowe, gdzie każdy 
Na forum wszyscy byliśmy zgodni co do jednego: nie warto używając pseudonimu (a jakże!), może obsmarować świat    
przekraczać tej kwoty zbytnio, bo fundusze można i osoby realne, nie szczędząc epitetów. Znam to z autopsji - 
wykorzystać w inny, równie dobry sposób. Toteż na zadanie inaczej nie byłoby artykułu. O ileż to razy czytałem,            
„Dni Prabut 2014” PCKiS ponownie zarezerwowało kwotę że w Prabutach nic się nie dzieje, lipa, bryndza i wieje halny. 
50 tys. Ucieszyła mnie bardzo duża liczba młodzieży          Całe szczęście, że mam oczy i raczej wierzę im, niż wpisom 
na spotkaniu. Formułowali oni bardzo dobre argumenty        internetowym. Pokusiłem się nawet o badanie 
i wierzę, że w przyszłości nie będą mieli problemu               socjologiczne - przewrotne pytanie na moim profilu 
z dotarciem do PCKiS z własną inicjatywą (co już ma społecznościowym brzmiało: „Opisz krótko na jakiej 
miejsce). Forum jak pisałem dało nam sporo opinii, którymi imprezie organizowanej przez PCKiS w ostatnich trzech 
kierowaliśmy się przy konstrukcji nowej odsłony święta miesiącach byłeś(-aś) i dlaczego Ci się nie podobała?” 
Prabut. Sporo uwagi na potrzeby młodzieży zwróciły nam Otrzymałem 13 odpowiedzi - z których tylko jedna (sic!) 
także ostatnie imprezy: Liwa Cup z mini-festiwalem        odpowiadała na moje pytanie… O zgrozo!!! Tym milej 
hip-hop, oraz koncert Materii, czyli nasz ukłon w stronę wspominam spotkanie, które odbyło się 2 października        
fanów „mocnego” grania. Reasumując, ciśnie mi się          i powinno być tytułem tego felietonu: „III Forum 
na klawiaturę tytuł popularnego programu telewizyjnego Kulturalne”. 
„Warto rozmawiać”. Ci, którzy pojawili się na forum, niech Postanowiliśmy zorganizować je w celu wymiany 
wiedzą, że to oni współtworzą obraz naszej prabuckiej doświadczeń, spostrzeżeń i po prostu poznania potrzeb. 
rzeczywistości. Są kreatorami i odbiorcami jednocześnie. Chętnie krytykujemy, ale już wskazanie celów przychodzi 
Warto rozmawiać szczerze, bez teorii spiskowych, nam trudno. A jeśli coś już dostaniemy to potem w dziwny 
buńczucznych frazesów niemających pokrycia                    sposób nie chcemy z tego korzystać, wykręcając się byle 
w rzeczywistości. Sztuczny poklask w dzisiejszych czasach powodem. Na szczęście uczestnicy forum, po przełamaniu 
łatwo uzyskać, szkalując innych, ale chyba myślenie            przysłowiowych „lodów” nie mieli  problemu                      
o Prabutach jako naszej ojczyźnie, to nie oczernianie jej      z wyartykułowaniem swoich potrzeb. Brawo!!! Nie wiem 
na zewnątrz, a właśnie dialog, którego sobie i Państwu jak inni, ale ja z tego spotkania wyciągnąłem wiele 
życzę codziennie, a nie tylko od święta!

Marcin Kruszyński
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Wywiad z  Prezesem Zakładu Gospodarki  i 200 tys. zł wspólnot mieszkaniowych. Środki finansowe 
Mieszkaniowej w Prabutach - Pawłem Kapicą pochodzą głównie z kredytów komercyjnych dla wspólnot 

mieszkaniowych oraz pieniędzy zgromadzonych na 
Krzysztof Fedoruk: Witam serdecznie. Jakie kontach funduszów remontowych zarządzanych przez 
najważniejsze inwestycje przeprowadzono w ostatnich spółkę wspólnot. Oprócz tego realizujemy działania 
dwóch latach w budynkach gminnych i wspólnot remontowe w budynkach gdzie właścicielem w 100 
mieszkaniowych pod zarządem Zakładu Gospodarki procentach jest gmina i corocznie przeznaczamy na to w 
Mieszkaniowej w Prabutach sp. z o.o. ? planie remontów  ok. 400 tys. zł.
Paweł Kapica: Sztandarowym zadaniem jest inwestycja K.F. W takim razie, jakie plany ZGM ma  na 2014 rok ?
zrealizowana w 2012 roku na nieruchomości wspólnoty P.K. Zaplanowane remonty budynków wspólnot 
mieszkaniowej przy ul. Warszawska 5-7 w Prabutach. mieszkaniowych kosztorysowo opiewają na kwotę blisko 
Zakres robót obejmował izolację ścian fundamentowych, 1,25 mln zł. W podanej kwocie, udział gminy kształtuje się 
położenie tynków z malowaniem, wymianę pokrycia w wysokości 500 tys. zł, a właścicieli lokali ok. 750 tys. zł. 
dachu wraz dociepleniem połaci dachowych.    Z az n ac za m  je dn a k,  że  j es t t o na razie szacunek. Realne 
Na wykonanie ścian budynku użyto materiałów kwoty będziemy znać dopiero po rozstrzygnięciu 
renowacyjnych w technologii znanej i cenionej firmy przetargów. W tym miejscu chciałbym skorzystać z okazji 
KEIM, która gwarantuje wysoką jakość swoich wyrobów. i zaapelować do wszystkich właścicieli lokali, którzy nie 
Całość robót zamknęła się w kwocie ok. 340 tys. zł,      m  aj ą   u regulowanych stanów prawnych swoich 
a pierwotny kosztorys był szacowany na prawie pół nieruchomości, aby zrobili to jak najszybciej, bo umożliwi 
miliona złotych. Mniejszą kwotę kontraktu udało się nam to bezproblemowe zgłoszenie robót lub uzyskanie 
uzyskać dzięki szybko ogłoszonemu przetargowi, jeszcze pozwolenia na budowę. A w konsekwencji rozstrzygnięcie 
przed rozpoczęciem sezonu budowlanego, gdy przetargów w czasie, kiedy wykonawcy nie operują 
wykonawcy są na etapie tworzenia portfela robót jeszcze na zbyt wygórowanych stawkach. 
budowlanych na dany sezon. Przedstawiony plan finansowy dotyczy takich 
Kolejne realizacje w 2012 roku to: wymiana pokrycia nieruchomości jak: Jagiełły 12, Jagiełły 14, Ogrodowa 8, 
dachu z eternitu na blachodachówkę na nieruchomości Ogrodowa 10, Plac Wolności 2-3, Warszawska 13, Wąska 
przy ul. Sanatoryjnej 9 (udało się uzyskać dla wspólnoty 1, Sanatoryjna 11, Kwidzyńska 8. Są to nieruchomości       
dotację z Urzędu Miasta i Gminy na demontaż, transport     o których zamiarach inwestycyjnych już wiemy, 
i utylizację eternitu), docieplenie dachu styropapą przy    natomiast po zebraniach rocznych plan może ulec 
ul. Wojska Polskiego 18, naprawa elewacji i wymiana zwiększeniu w zależności od decyzji danej wspólnoty.
pokrycia dachu przy ul. Kwidzyńskiej 6, wymiana K.F. Jakie największe problemy spotyka Pan na co dzień 
pokrycia dachu na blachodachówkę przy ul. Zamkowej w swojej pracy?
21, wymiana pokrycia dachu przy ul. Rypińskiej 26,  P.K. Problemów jest tyle, że nie narzekamy na nudę.
wymiana pokrycia dachu przy ul. Rynek 2, wymiana W zasadzie, jak w każdym podmiocie operującym            
pokrycia dachu w Gilwie 18, budowa przyłączy na wypracowanym budżecie, problem jest tylko jeden        
budynków do nowobudowanej kanalizacji na terenie i wiadomo jaki. Finanse. Chciałoby się dużo, a wciąż są 
miasta. Natomiast realizacje tegoroczne to: wymiana tylko ograniczenia. I tu dochodzimy do zasadniczego 
pokrycia dachu z eternitu na blachę trapezową przy     p r ob le m u, z którym borykamy się coraz częściej, czyli 
ul. Zamkowej 10 (udało się uzyskać dla wspólnoty dotację malejące wpływy czynszów najemców i wpłaty 
z Urzędu Miasta i Gminy na demontaż, transport    w ł aś ci cie li  l ok a li.  D o ść  b o leśnie odczuwamy obecną 
i utylizację eternitu), wymiana pokrycia dachu    s yt ua cj ę  na  lo k al ny m  ry nku pracy i mamy nadzieję, że 
na dachówkę przy ul. Sanatoryjnej 7, wymiana pokrycia sytuacja ta będzie powoli ulegała poprawie. Jednak aby 
dachu na blachę trapezową przy ul. Wojska Polskiego 18A nie kończyć tak pesymistycznie musimy pochwalić się też 
(były budynek internatu), remont ciągu pomieszczeń działaniami, które przynoszą korzyści dla zarządzanych 
gospodarczych przy ul. Długiej, wymiana pokrycia dachu przez nas wspólnot. Dla przykładu cieszy nas,                  
przy ul. Wojska Polskiego 22, wymiana pokrycia dachu że mieszkańcy akceptują proponowane przez nas 
przy ul. Żeromskiego 3, remont elewacji przy ul. Okrężnej nowatorskie rozwiązania techniczne np. montaż 
1, wymiana części pokrycia dachu przy ul. Reja 1, specjalnych wodomierzy lokalowych, które są bardzo 
pokrycie części dachu styropapą przy ul. Kwiatowej 2, dokładne w pomiarze pobranej wody i odporne na 
budowa przyłączy budynków do nowobudowanej magnesowanie. Dodatkowo posiadają świetną zaletę 
kanalizacji na terenie miasta Prabuty oraz miejscowości polegającą na tym, że gdy działanie wodomierza jest 
Raniewo i Kleczewo. zakłócone (awaryjne zatrzymanie wirnika), nie puszcza  
K.F. Jakimi środkami finansowymi dysponowała spółka on do użytkownika wody, na co niestety pozwala 
w latach 2012 - 2013 oraz jaki jest udział wspólnot tradycyjny wodomierz. Jest to na tyle nowatorskie 
mieszkaniowych i gminy w tych kwotach? rozwiązanie, że inni zarządcy (m.in. z Kwidzyna i Iławy) 
P.K. Całość robót w 2012 roku zrealizowano na kwotę   proszą nas o podzielenie się doświadczeniami                    
ok. 700 tys. zł z udziałem Gminy Prabuty w wysokości 300 z dotychczasowej eksploatacji. W tym miejscu 
tys. zł i 400 tys. zł wspólnot mieszkaniowych. Natomiast korzystając z okazji, chcemy podziękować mieszkańcom 
w 2013 roku całość robót zrealizowano na kwotę ok. 300 Wspólnot Mieszkaniowych ul. Prusa 5 i Wojska Polskiego 
tys. zł z udziałem Gminy w wysokości 100 tys. zł     1 1 ,  k tó rz y  j ak o   pierwsi w mieście dali się namówić          
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 Złote gody
         
        Dnia 13 września 2013 roku w Prabuckim Centrum 
Kultury i Sportu odbyła się uroczystość Jubileuszu        
50-lecia Pożycia Małżeńskiego.
Jubilaci, obchodzący Złote Gody, zostali uhonorowani 
Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które 
przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski. Medale wręczył Burmistrz Miasta i Gminy 
Prabuty Bogdan Pawłowski wraz z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Prabutach Henrykiem Fedorukiem oraz 
zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego                  
w Prabutach Joanną Stępka. Podczas uroczystości  
burmistrz podkreślił, jak ważną rolę w życiu człowieka 
odgrywa rodzina, będąca fundamentem życia 
społecznego. Uhonorowani jubilaci wstąpili w związek 
małżeński w 1963 roku, a oświadczenia małżeńskie 
złożyli: Genowefa i Eugeniusz Błaszczak, Teresa              
i Tomasz Cenacewicz, Kazimiera i Tadeusz Cendrowscy, 
Marianna i Jerzy Gołębiewscy, Henryka i Witold 
Jeremicz, Zofia i Stanisław Joniak, Halina i Zenon 
Maliccy, Sabina i Jerzy Płoscy, Zofia i Jan Raczkowscy, 
Teresa i Czesław Smolińscy, Daniela i Fabian Tietz.

Jubileusz 100 urodzin!

       Niezmiernie miło jest nam poinformować na łamach 
„Gazety Prabuckiej”, że dokładnie 1 grudnia 1913 roku,     
w ówczesnym Riesenburgu urodziła się Pani Hilda 
Kamińska. Jest to jubileusz niecodzienny i  dostojny.   
Sto lat, to czas, który dla większości z nas wydaje się nie 
do osiągnięcia, to czas, w którym można zebrać wiele 
doświadczeń i mądrości.

Z tej okazji jubilatce życzymy dużo zdrowia, wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Niewielu 
ludziom dane jest świętować tak piękny jubileusz, 
niewielu też los dał możliwość objąć jednym życiem tak 
wiele wydarzeń przeżytego wieku. Redakcja życzy,      
aby kolejne lata mijały Pani wśród najbliższych,                    
w atmosferze miłości i wsparcia. Niech szczęście, jakim 
obdarzył Panią los przyniesie wiele radości z życia 
codziennego.

Unia Teatr Niemożliwy: „Drugi Pokój”     
w Rodowie

Oparty na twórczości Zbigniewa Herberta, 
spektakl „Drugi Pokój” w wykonaniu aktorów Unii 
Teatru Niemożliwego z Warszawy oraz Sceny Lalkowej 
z Kwidzyna, został zaprezentowany w Zielonej Szkole   
w Rodowie w dniu 20 października.
Całe widowisko odbyło się w ramach projektu Teatr      
Na Końcu Świata, realizowanego w ramach Programu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego            
i Instytutu Teatralnego Teatr Polska.
Przed spektaklem oraz tuż po, zostały zorganizowane 
warsztaty dla osób uczestniczących w spotkaniach grup 
teatralnych i działających przy PCKiS (Woogle i Super 
Nova).
     „Drugi Pokój” to spektakl łączący dwa rodzaje sztuki: 
język teatru cieni oraz sztuk wizualnych. Opowiadający 
historię młodego małżeństwa, czekającego na śmierć 
swojej sąsiadki - starszej pani. Dwa czasy, które mimo 
swej równoległości płyną w innym rytmie. W spektaklu 
nie ma miejsca na budowanie psychologicznego rysu 
postaci - tę warstwę dramatu pozostawiono widzowi, 
który jako bezimienny sąsiad uczestniczy w zdarzeniach 
stających się specyficznym dokumentem.

na wdrożenie tego systemu pomiaru. 
Dodatkowo to na czym skupiamy obecnie swoją uwagę,    
to obniżenie kosztów poboru energii cieplnej. Głównie 
dotyczy to wspólnot na terenie tzw. Sanatorium, gdzie 
wspólnie z dostawcą ciepła podjęliśmy na wszystkich 
budynkach działania i pierwsze wyniki czy przynoszą 
zamierzony skutek, będziemy mieli w najbliższym czasie. 
Nawiąza l i śmy też  współpracę  z  audytorem 
energetycznym, który będzie niósł nam pomoc doradczą   
w tym zakresie. Ale o tym będziemy informować na 
bieżąco zainteresowane wspólnoty. 
Zaś na terenie miasta zauważamy problem zaburzonego 
funkcjonowania sieci cieplnej w docieplonych budynkach. 
Po wykonaniu docieplenia budynku, należy także zająć się 
regulacją instalacji wewnętrznych CO, ponieważ została 
zmieniona gospodarka cieplna budynków i przy braku 
regulacji nadmiaru dostarczonego ciepła do lokalu, jest on 
przegrzewany,    a jego nadmiar zazwyczaj wypuszczany 
przez uchylone okno. 
Tak więc jest co robić.
K.F. Dziękuję bardzo za wywiad.
P..K. Również dziękuję.

KF

KF

KF
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Dwa Narodowe Czytania

          „Narodowe Czytanie” zostało zainicjowane w 2012 
roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. 
Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić 
jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym 
celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, 
zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz 
wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Tegoroczne 
czytanie nosiło tytuł „Narodowe Czytanie. Aleksander 
Fredro” z racji 220 rocznicy urodzin autora. 
W naszej gminie „Narodowe Czytanie” odbyło się 
podwójnie. 

Jako pierwszy, czytanie wierszy Aleksandra Fredry, 26 
września zorganizował Zespół Szkół im. Adama 
Mickiewicza w Trumiejkach. Utwory poety czytali: 
pełnomocnik burmistrza ds. oświaty, kultury, sportu          
i współpracy z organizacjami pozarządowymi Palmira 
Trzcińska – Kowalska, nauczyciele, uczniowie oraz ich 
rodzice. W Trumiejkach m.in. przeczytano utwory: 
„Trzeba by”, „Bajeczka o osiołku”, „Paweł i Gaweł”, czy 
„Małpa w kąpieli”. Drugie „Narodowe Czytanie” odbyło 
się tradycyjnie w Zespole Szkół w Rodowie. Udział        
w nim wzięli mieszkańcy miasta i gminy Prabuty oraz 
uczniowie Gimnazjum w Rodowie. W dziele „Zemsta” 
zmierzyli się oni z piękną polszczyzną, ponadczasowym 
dowcipem, niezrównaną ciętą ripostą oraz ironicznym, 
ale i pełnym refleksji spojrzeniem na rodaków.

II Przegląd Pieśni Patriotycznych
i Piosenek Żołnierskich w Rodowie

     Dnia 8 listopada, w Zespole Szkół w Rodowie, odbył 
się II Przegląd Pieśni Patriotycznych i Piosenek 
Żołnierskich "Piosenka Ci nie da zapomnieć...". Pieśni 
patriotyczne należą do grupy pieśni, które stają się 
„historią”, szczególnie dla młodego pokolenia Polaków. 
Ideą przeglądu jest przypomnienie polskiego 
dziedzictwa kulturowego, kontekstu historycznego         
i religijnego towarzyszącego powstawaniu pieśni 
poświęconych ojczyźnie oraz uwrażliwienie na wartości 
estetyczne śpiewu i jego poziom artystyczny.
Na przeglądzie gościliśmy pełnomocnik burmistrza ds. 
OKSiWzOP – Palmirę Trzcińską - Kowalską, v-ce 
dyrektora SP2 w Prabutach – Mirosława Maja oraz 
członków Stowarzyszenia Kresowiaków.

Wykonawcy ze Szkoły Podstawowej w Prabutach, 
Gimnazjum w Prabutach, Zespołu Szkół w Trumiejkach, 
Szkoły Podstawowej w Obrzynowie oraz Zespołu Szkół 
w Rodowie zaprezentowali bardzo bogaty leksykon 
pieśni, które są rozpoznawalne w poszczególnych 
okresach historii naszego narodu.
Miły odbiór, niepowtarzalna atmosfera jak i piękne 
wykonania skłoniły niejednokrotnie słuchaczy             
do wspólnego śpiewu.
Mamy nadzieję, że Przegląd Pieśni Patriotycznych          
i Piosenek Żołnierskich w Rodowie już na stałe wpisze 
się w krajobraz obchodów, jakże ważnego dla nas 
Polaków, Święta Odzyskania Niepodległości.

ZS RODOWO, ZS TRUMIEJKI

ZS RODOWO
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Gonitwa Św. Huberta w Julianowie

Tegoroczne obchody święta jeźdźców, w Ośrodku  
Jeździeckim w Julianowie koło Prabut, przypadły            
na sobotę 19 października. Jak zwykle nie zabrakło 
ogromnych emocji.
Co roku jeźdźcy upamiętniają dzień św. Huberta – patrona 
myśliwych i jeźdźców - symboliczną gonitwą za lisem, 
czyli jeźdźcem z przypiętym do ramienia lisim ogonem. 
W tym roku „lisem” był Jakub Chrząszcz. Goniło go aż 12 
myśliwych. Po długiej i emocjonującej gonitwie, 
wyjątkowo wyłoniono dwóch królów polowania. 
Pierwszym został Dawid Stańczyk z Susza, który zerwał 
część kity oraz Agata Chodorowska z Kwidzyna, która 
korzystając z zamieszania, dopełniła dzieła i zerwała 
resztę ogona.  
Po gonitwie wszyscy zostali nagrodzeni, odbyła się też 
efektowna runda honorowa uczestników.
Następnie starsi jeźdźcy ustąpili miejsca w siodłach 
młodszym kolegom i odbył się tzw. Hubertus szukany- 
młodzi jeźdźcy szukali ukrytych na polu cukierków.                    
W tegorocznym „szukanym” wykazać się mogli również 
ci najmłodsi, którzy w kolejnym etapie byli prowadzeni na 
koniach przez starszych jeźdźców.
                                                                   Joanna Tobiasz

Koncert zespołu Czerwony Tulipan

        Listopadowy wieczór 21 listopada na długo zapadnie       
w pamięć uczestnikom koncertu olsztyńskiej formacji 
Czerwony Tulipan. Kolejne spotkanie z poezją śpiewaną 
zorganizowane przez Prabuckie Centrum Kultury i Sportu 
przyciągnęło niemal 200 fanów tej muzyki. Jednak poezja 
śpiewana to w przypadku Czerwonego Tulipana nieco 
krzywdząca szufladka, bo słuchacze tego wieczoru mogli 
usłyszeć piosenkę autorską przeplataną inteligentnym 
kabaretem i pastiszem. Nie zabrakło cytatów z klasyki 
muzyki rozrywkowej (np. Niemena), czy popisów 
flamenco. Całość jednak była spięta z właściwym dla tego 
zespołu smakiem i podana na najwyższym poziomie. Po 
koncercie artyści nie szczędzili pochwał pod adresem 
żywo reagującej prabuckiej publiczności. 

Koncert Materii

     Koniec listopada obfituje w Prabuckim Centrum 
Kultury i Sportu w niezwykłe wydarzenia muzyczne.  
Było coś dla miłośników zwiewnych dźwięków             
w postaci Czerwonego Tulipana, a dwa dni po tym 
koncercie, 23 listopada, swoje święto muzyczne mieli 
prabuccy fani mocnego grania. Na estradzie PCKiS 
zagościła powalająca mieszanka hard-core’a,            
prog-metalu i metal-core. Wszystko za sprawą dobrze 
znanej z telewizyjnego Must Be The Music - Materii. 
Formacja ze Szczecinka pokazała jak gra się agresywnie, 
mocno i dynamicznie. Publiczność zgromadzona            
w sali PCKiS (około 150 osób) bawiła się znakomicie 
pokazując, że rock'n'roll w Prabutach ma się dobrze! 
Sami członkowie Materii podkreślali dobrą energię 
prabucian. Warto zauważyć bardzo dobry koncert 
supportującego Materię zespołu Forger Emaciated           
z pobliskiego Susza. Ich muzyka została dobrze przyjęta   
i oceniona podczas sobotniego koncertu. 

MK

MK
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Budowa chodnika przy ul. Jagiełły 

          Od połowy października trwa budowa chodnika oraz 
przebudowa skrzyżowania ulic Rypińskiej, Jagiełły           
i Wojska Polskiego. 
W ramach inwestycji wymieniana jest nawierzchnia 
chodników prowadzących do wiaduktu, nawierzchnia 
istniejących zjazdów, przebudowane jest również 
skrzyżowanie z ul. Piaskową oraz ul. Wojska Polskiego. 
Zamontowana zostanie także balustrada ochronna 
odgradzająca chodnik od ulicy oraz oznakowanie pionowe      
i poziomie.
Wykonawcą inwestycji jest firma ZUW Krzysztof 
Strzelczyk z Prabut, która zrealizuje inwestycję do            
8 grudnia bieżącego roku. Koszt inwestycji wynosi 316 
tys. zł. i jest finansowana ze środków budżetu gminy przy 
udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.

Jak po stole z Laskowic do Szramowa

          7  listopada  zakończono  modernizację  drogi 
Laskowice – Szramowo. Inwestycję wykonał Zakład 
Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk z Prabut,    
a wartość prac wyniosła 207 tys. zł. Inwestycję 
zrealizowano dzięki środkom z budżetu gminy przy 
wsparciu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego    
w wysokości 90 tys. zł. Remont drogi łączącej Laskowice 
ze Szramowem został zakwalifikowany do konkursu 
organizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów.

Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej 
nr 521 Prabuty - Kwidzyn

      28 października, w siedzibie Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, odbyło się spotkanie projektantów, 
przedstawicieli branży drogowej Zarządu Dróg 
Wojewódzkich oraz burmistrzów Prabut poświęcone 
projektu modernizacji drogi 521 na odcinku Prabuty – 
Kwidzyn.
Projekt budowy i modernizacji drogi ma zostać 
ukończony w przyszłym roku, natomiast inwestor – 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, - zgłosi tę inwestycję         
do realizacji w ramach regionalnego programu 
operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014 – 
2020, który współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej. Projektanci uzgodnili propozycje 
samorządu Prabut w części dotyczącej budowy ronda 
przy skrzyżowaniu ul. Kwidzyńskiej, Zamkowej
i Grunwaldzkiej, przebudowy kanalizacji deszczowej 
ulicy Kwidzyńskiej, przebudowy skrzyżowania drogi 
521 z drogą powiatową do Kleczewa, budowy chodnika 
do Raniewa, budowy ścieżki rowerowej z Prabut            
do miejsc wypoczynku na II Młynie w leśnictwie Gonty. 
Ostateczny zakres prac będzie uzależniony                   
od możliwości finansowych samorządu województwa 
oraz unijnego dofinansowania, o czym będziemy 
Państwa informować.

Modernizacja linii kolejowej E-65          
w gminie Prabuty
       
       21 października, w Starostwie Powiatowym             
w Kwidzynie, miało miejsce spotkanie, dotyczące 
modernizacji linii kolejowej E-65 na odcinku 
przebiegającym przez gminę Prabuty. W spotkaniu 
udział wzięli przedstawiciele samorządu powiatu 
kwidzyńskiego, miasta i gminy Prabuty, radni 
powiatowi, senator RP Leszek Czarnobaj oraz 
przedstawiciele PKP PLK i wykonawca firma TILTRA.
Kierownik kontraktu LCS Malbork Marek Pilas 
poinformował, że zakres prac na remontowanym 
odcinku, przewiduje modernizację 50 km szyn, budowę 
nowych peronów na czterech stacjach oraz budowę 
obiektów inżynieryjnych takich jak wiadukty i mosty. 
Wartość tej inwestycji wyniesie 868 mln złotych. 
Podczas spotkania poruszono również kwestie związane 
z remontem drogi powiatowej Gdakowo – Kamienna, 
odwodnienia ulicy Wojska Polskiego, terenu przy plaży 
nad jeziorem Dzierzgoń, rozbiórki kładki łączącej miasto 
z dzielnicą Zatorze oraz zerwanej w związku z budową 
tunelu linii energetycznej przy ul. Daszyńskiego. 
Pierwotne zakończenie modernizacji i zakończenie 
kontraktu przewidziane było na 9 grudnia 2013 roku.     
W związku z opóźnieniami  kontrakt przedłużono          
do września 2014 r.
Przedstawicieli samorządu poinformowano, że obiekty 
inżynieryjne, takie jak wiadukt w Gontach i Gdakowie 
zostaną ukończone do końca bieżącego roku, natomiast 
likwidacja kładki nastąpi po wybudowaniu tunelu.          
Z kolei droga Gdakowo – Kamienna zostanie naprawiona 
przed zakończeniem inwestycji.

KF

KF
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Wizyta Dyrektora Centrum Kultury Prus 
Wschodnich

         Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty,         
w dniu 30 września 2013 r. w Prabutach gościł Wolfgang 
Freyberg dyrektor Centrum Kultury Prus Wschodnich      
w Ellingen. Burmistrz Bogdan Pawłowski wraz                  
z dyrektorem PCKiS i prezesem Stowarzyszenia 
Społeczno Kulturalnego „Prabuty Riesenburg” spotkali 
się w gabinecie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty                 
z gośćmi z Niemiec.

Rozmowy dotyczyły nawiązania współpracy w celu 
przygotowania wystawy ukazującej historyczne dzieje 
miasta Prabuty, od początków powstania do 1945 roku. 
Docelowo ma powstać wystawa stała, na którą składać się 
będzie kilkadziesiąt plansz ukazujących zdjęcia                
z poszczególnych okresów historycznych miasta Prabuty, 
wraz z opisami. Dodatkowo z prac wystawowych 
wykonany zostanie album, który będzie dostępny dla 
mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty.
W przygotowaniu wystawy wykorzystany zostanie 
unikatowy materiał, będący w posiadaniu Centrum 
Kultury Prus Wschodnich w Ellingen. Prace koncepcyjne 
oraz techniczne wstępnie zaplanowane zostały na 2014 r. 
Otwarcie wystawy planowane jest w I półroczu 2015 r.
w Kościółku Polskim, który wywarł ogromne wrażenie
na gościach.

Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy 
Prabuty za wysokie wyniki w nauce       
w roku szkolnym 2012/2013
       
       Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, zgodnie                
z Uchwałą Nr XXXIX/219/2009 Rady Miejskiej            
w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 r., podaje                
do publicznej wiadomości listę kandydatów, którzy 
otrzymali stypendium za wysokie wyniki w nauce w roku 
szkolnym 2012/2013:
Galicka Antonina zamieszkała w Prabutach, 
absolwentka Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej   
w Prabutach
Głowacka Aleksandra zamieszkała w Gilwie,
absolwentka Gimnazjum im. Adama Mickiewicza             
w Trumiejkach
Wiśniewski Patryk zamieszkały w Prabutach,
 absolwent Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej    
w Prabutach.

Sesja Rady Miejskiej poświęcona 
ochronie zdrowia

     W dniu 14 października odbyła się XXXIII sesja Rady 
Miejskiej w Prabutach, która w głównej mierze 
poświęcona była ochronie zdrowia. Gościem 
honorowym była wicemarszałek województwa 
pomorskiego Hanna Zych - Cisoń, pełniąca nadzór nad 
ochroną zdrowia w naszym województwie. Podczas sesji 
marszałek przedstawiła strategię zdrowia dla 
województwa pomorskiego, omówiła sytuację szpitali ze 
szczególnym uwzględnieniem sytuacji Szpitala 
Specjalistycznego w Prabutach. Uczestnicy sesji 
dyskutowali na temat podstawowej opieki zdrowotnej 
oraz zakresu i poziomu kontraktowania usług 
medycznych. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele 
prabuckiego szpitala wraz z Pawłem Chodyniakiem, 
prezesem zarządu, przedstawiciele NZOZ „Medicus” 
oraz Przychodni Lekarskiej Jasień.

KF

KF
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Narodowe Święto Niepodległości

         95 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 
jest najważniejszym świętem narodowym w naszym 
kraju. Odzyskiwanie niepodległości przez Polskę było 
procesem złożonym, wybór 11 listopada jest arbitralny,    
a uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń       
w Polsce (przekazanie przez Radę Regencyjną władzy 
wojskowej Józefowi Piłsudskiemu, rozbrojenie 
garnizonu niemieckiego stacjonującego w Warszawie)     
z końcem I wojny światowej.

Również w naszym mieście to święto obchodzone jest     
w niezwykle godny i uroczysty sposób. Tegoroczne 
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone przez 
mieszkańców miasta i gminy Prabuty, rozpoczęło się 
przy pomniku pamięci przy ul. Kwidzyńskiej  
uroczystym podniesieniem flagi państwowej                     
i odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. W uroczystej 
części obchodów święta odczytano również apel 
poległych, harcerze przypomnieli o trudnej i wyboistej 
drodze do odzyskania niepodległości przez Polskę,          
a delegacje złożyły kwiaty tym, dzięki którym możemy 
mieszkać w wolnej, niepodległej Polsce. Następnie 
wszyscy uczestnicy obchodów, przy akompaniamencie 
orkiestry dętej, przemaszerowali ulicami miasta              
do konkatedry, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta     
w intencji Ojczyzny.

Spotkanie informacyjne zorganizowane 
przez MGOPS

         W dniu 7 listopada, w świetlicy MGOPS kierownik 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wanda 
Angielska–Koniszewska spotkała się z pracownikiem 
Fundacji Aktywizacja z Bydgoszczy Magdaleną 
Śliwińską oraz osobami niepełnosprawnymi. 
Spotkanie miało charakter informacyjny dot. promocji 
projektu systemowego „Wsparcie środowiska osób 
n i e p e ł n o s p r a w n y c h  z  t e r e n ó w  w i e j s k i c h                             
i małomiasteczkowych” realizowanego przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               
w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I 
Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 
Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji 
zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty 
systemowe.
Projekt zakłada wsparcie w postaci aktywizacji 
społecznej oraz zawodowej dla min. 9 bezrobotnych osób 
niepełnosprawnych, które posiadają lekki, umiarkowany 
lub znaczny stopień niepełnosprawności i posiadają 
niepełnosprawność sprzężoną (2 kody w orzeczeniu lub 
jeden kod w orzeczeniu i zaświadczenie lekarskie              
o drugim schorzeniu) lub rzadką. Wyjątek stanowią osoby 
posiadające orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, które jest wystarczające i nie 
wymaga dodatkowych kodów czy zaświadczeń.
Uczestnikiem projektu może być osoba niepełnosprawna 
spełniająca łącznie następujące kryteria: wiek: 16 – 59 lat 
– kobiety; 16 – 64 lat – mężczyźni, miejsce zamieszkania: 
teren wiejski lub małomiasteczkowy (do 25 tys. 
mieszkańców), status zawodowy: niezatrudniony, w tym 
niezatrudniony w rolnictwie (osoby nieaktywne 
zawodowo, bezrobotne bądź poszukujące pracy), osoba 
posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
niezdolności do pracy lub orzeczenie równoważne, osoba 
ze sprzężoną i/lub rzadką niepełnosprawnością, osoba nie 
będąca uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej lub 
Zakładu Aktywności Zawodowej, osoba, która nie była 
uczestnikiem innych projektów finansowanych przez 
EFS lub współfinansowanych przez PFRON, gdzie 
korzystała z takiej samej formy wsparcia jak 
proponowane w projekcie. W celu uzyskania bliższych 
in fo rmac j i ,  p ros imy osoby  za in te resowane  
uczestnictwem w projekcie, o kontakt z Anną Czarnecką – 
pracownikiem socjalnym Miejsko - Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, w pokoju nr 12, w godzinach 
urzędowania.

Czy będzie przyszłoroczna obniżka cen za 
wywóz śmieci?

       25 listopada, w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach 
odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady 
Miejskiej w Prabutach. Podczas spotkania rozmawiano    
o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w naszej 
gminie. Poruszono kwestię możliwości obniżenia stawek 
opłat, za gospodarowanie odpadami na rok 2014. 
Przedstawiono też propozycję nowych stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami. Stawki te, według 
propozycji, obniżone zostać mogą z 14 zł/osobę do 12 
zł/osobę; z 28 zł/2 osoby do 24 zł/2 osoby; z 42 zł/3 osoby 
do 36zł/3 osoby oraz  z 56zł/4 osoby i więcej do 48zł/4 
osoby i więcej w przypadku odpadów segregowanych.    
Stawki  za odpady niesegregowane w największych 
gospodarstwach czyli 3-osobowych, 4-osobowych i 
więcej mogą zostać obniżone z 55 zł i 73 zł do 54 zł i 72 zł. 
Pozostałe według pierwszego projektu pozostaną bez 
zmian. Rada Miejska będzie obradować nad zmianą 
stawek za gospodarowanie odpadami na przyszły rok 
podczas sesji, która odbędzie 18 grudnia.

KF
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„człowiekiem modlitwy”. Już na początku swojej posługi Sto Dni Księdza Dziekana Mariusza 
duszpasterskiej, w każdy piątek po mszy świętejPietrzykowskiego
o Miłosierdziu Bożym, do godziny 17:15, wprowadził 
adorację Najświętszego Sakramentu, osobistą rozmowę 
człowieka  z Chrystusem.
Na prośbę nowego gospodarza parafii zarówno  
konkatedra, jak i kościół zostały „przewietrzone”. 
Usunięto nadmiar klęczników, pozostałe ustawiono       
w odpowiedni,  dostosowany do potrzeb duchowych 
wiernych, sposób. W konkatedrze i w kościele zostały 
wymienione wszystkie żarówki i halogeny na 
energooszczędne, tzw. ledowe. W konkatedrze 
„zniknęły” pomieszczenia gospodarcze. W ich miejsce 
zostały ustawione konfesjonały. W prezbiterium pojawił 
się gong o potrójnym brzmieniu, a także nowy dzwonek.
Zgodnie ze zwyczajem przedsoborowym (Sobór 
Watykański II  1962-1965), a także obecnym zwyczajem 
włoskim, na kielichu używanym podczas mszy świętej, 
można zauważyć welony w pięciu różnych kolorach, 

     
w zależności od danego dnia liturgicznego.
Już w poniedziałek, 5 sierpnia, po wieczornej mszy, 
Ksiądz Dziekan zapoznał się z bryłą wieży 
konkatedralnej, zwiedził jej wnętrze aż po najwyższą 
kondygnację.

   Parafia Świętego Wojciecha w Prabutach rozpoczęła 
W niedzielę, 11 sierpnia o godzinie 18:00,

swój nowy etap historyczny. W czwartek, 1 sierpnia 2013 
w Konkatedrze Świętego Wojciecha  w Prabutach, 

roku, o godzinie 6:40 do kościoła św. Andrzeja Apostoła, 
Ksiądz Wicedziekan Eugeniusz Potoniec z bocznej 

wszedł siedemnasty z kolei proboszcz prabucki – ksiądz 
„kaplicy” w asyście księży i służby liturgicznej, 

Dziekan dr Mariusz Zbigniew Pietrzykowski – i usiadł    
poprowadził do ołtarza głównego, nowego księdza 

w konfesjonale… 
proboszcza-dziekana Dekanatu Prabuty, Księdza 

Ksiądz Dziekan urodził się 17 marca 1967 roku
Mariusza Zbigniewa Pietrzykowskiego, w celu objęcia 

w Elblągu. Święcenia kapłańskie otrzymał 5. czerwca 
przez niego urzędu proboszcza.

1993 roku w Elblągu; jest magistrem teologii a także 
We wtorek, 3 września, odbyło się spotkanie 

doktorem komunikacji społecznej i instytucjonalnej. 
organizacyjne Męskiej Służby Liturgicznej Dorosłych. 

Jako wikariusz pracował w Elblągu w Parafii św. Jerzego 
Trzech panów z naszej parafii odbyło kurs                       

(1993-1995), następnie także w Elblągu, w Parafii św. 
na nadzwyczajnych szafarzy eucharystii.

Wojciecha (1995-1996). W latach 1993-1998 był 
W środę, 4 września, po raz pierwszy w historii naszej 

diecezjalnym moderatorem Ruchu Światło-Życie, jak 
parafii Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

również kapelanem Hospicjum św. Jerzego w Elblągu 
została odprawiona w Konkatedrze Św. Wojciecha. Zaraz 

(1994-1998). W latach 1998-2006 studiował w Rzymie, 
po niej Ksiądz Dziekan wprowadził wiernych w film pt.: 

gdzie jednocześnie od 2000 roku do roku 2006  był 
„ Biblio ojczyzno moja”, po czym wierni obejrzeli w/w  

adminis t ra torem Paraf i i  Cagnano Amiterno
50 minutową projekcję. Po seansie Ksiądz Dziekan  

w Archdiecezji L'Aquila. Po powrocie z Rzymu, jako 
poinformował, co będzie miało miejsce w każdą środę po 

wikariusz pracował w Parafii św. Brunona w Elblągu 
mszy świętej wieczornej. Będą to konferencje na temat 

(2006-2008). Przez ostatnie pięć lat (2008-2013) był 
biblii i adoracja Najświętszego Sakramentu. Owe 

proboszczem w Parafii Świętego Maksymiliana Marii 
konferencje, tzn. lectio divina –„ medytacje o wierze w 

Kolbego w Kępkach w Dekanacie Nowy Dwór Gdański, 
duchu poszczególnych Ewangelii ( praktyka modlitwy 

liczącej 880 wiernych.
Słowem Bożym zakorzeniona w Kościele od pierwszych 

        W niedzielę, 4 sierpnia, przedstawiając się na każdej 
wieków)” -  odbyły się do tej pory 11, 18, 25 września, 2, 

mszy świętej, Ksiądz Dziekan mówił między innymi: „ 
10 października oraz 6 listopada,  i będą się odbywać

Nazywam się ksiądz Mariusz Pietrzykowski. Pochodzę    
w pierwszą środę każdego miesiąca.

z Elbląga, tam się urodziłem, chodziłem do szkoły. 
W niedzielę, 8 września pod przewodnictwem Księdza 

Księdzem jestem od 20 lat. Nie wiem, czy to dużo, czy 
Dziekana odbyła się pielgrzymka autokarowa                

ma ło .  P rzez  p i ęć  l a t  by łem p roboszczem
do Gietrzwałdu. Wyjazd nastąpił o godzinie 7:00             

w miejscowości Kępki, małej parafii pod Elblągiem.  
z parkingu przed Domem Opieki Społecznej, a powrót 

Sześć lat  zdarzyło mi się być proboszczem we Włoszech. 
około godziny 18:00. W pielgrzymce wzięło udział około 

Proszę was o modlitwę. Kapłan żyje z modlitwy 
80 osób.

wiernych. Nie znam Prabut, muszę się nauczyć tego, co tu 
Na prośbę Księdza Dziekana wierni składają ofiary na 

zastałem… Proszę jeszcze raz o modlitwę.”
ogrzewanie konkatedry. „Będą to elektryczne maty 

Parafianie odnoszą wrażenie, że ich proboszcz jest 
grzewcze w ławkach”. Z Ogłoszeń parafialnych 
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W sobotę, 14 września o godzinie 11:00 odbyło się 
spotkanie organizacyjne Eucharystycznego Ruchu 
Młodych. „ Są to spotkania, w których poprzez zabawę, 
śpiew i modlitwę mają na celu pomóc dzieciom
w przeżywaniu ich religijności, uczestniczenie
w sakramentach i pogłębienie wiary”. 
W dniach od 11 do 13  października, tj. od piątku do 
niedzieli, dzięki staraniom Księdza Dziekana w naszej 
parafii odbył się „ Kurs Filipa”. Przeprowadził go Ksiądz 
Jacek ze Zgromadzenia Księży Saletynów z Ostródy.
W Kursie wzięło udział około 40 osób.
Po Mszy Świętej, w niedzielę 13 października na 
zakończenie tegorocznych nabożeństw fatimskich 
odbyła się po raz pierwszy procesja do figury 
Niepokalanej Matki Bożej Prabuckiej, znajdującej się na 
skwerze przy ulicy Warszawskiej. Obecni byli liczni 
czciciele Maryi wraz z Księżmi: proboszczem-
dziekanem Mariuszem Pietrzykowskim, wikariuszami- 
Rafałem Giedrojcem i Łukaszem Jaworskim oraz 
rezydentem Janem Nigborem. Ksiądz Dziekan odczytał 
„Akt poświęcenia się parafii Niepokalanemu Sercu 
Maryi”.
W niedzielę, 28 października br. o godzinie 15:30 w salce 
katechetycznej odbyło się  zebranie założycielskie „ 
Caritasu” w Prabutach. Z kolei w niedzielę, 3 listopada 
przybył do naszej parafii Ksiądz Ryszard Półtorak, ojciec 
duchowny naszego Elbląskiego Seminarium 
Duchownego, który na każdej Mszy Świętej mówił na 
temat funkcjonowania Seminarium.
STO  DNI duszpasterskiej posługi Księdza Proboszcza  
minęło w piątek 8 listopada Życzymy Księdzu 
Dziekanowi kolejnych „studniówek” w naszej 
p a r a f i a l n e j  s p o ł e c z n o ś c i  w i e r n y c h  o r a z   
Błogosławieństwa Bożego i Opieki Niepokalanej. 
Szczęść Boże!

Antoni Tadeusz Klejnowski

Studenci ASP Gdańsk w Prabutach

W połowie października, studenci pierwszego roku 
Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku, odwiedzili Prabuty. Pod opieką dr hab. 
Macieja Świtały oraz dr Krzysztofa Ludki zapoznali się    
z historią Prabut i prabuckiego parku, a następnie 
przeprowadzili pomiary znajdującego się tam 
mauzoleum. Dzięki pomiarom i zapoznaniem się
z terenem parku, studenci przygotują w przyszłości 
projekty zagospodarowania przestrzennego tego zakątka 
miasta. 

  

         Podopieczni Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu          
z sukcesami uczestniczą w konkursach wokalnych.           
8 listopada odbył się II Regionalny Festiwal Pieśni             
i Piosenki Polskiej, który został zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury z Lasecznie. Festiwal miał na 
celu upamiętnienie listopadowych kart historii, 
wpływając na wychowanie patriotyczne młodych 
Polaków.
W przeglądzie udział wzięło wielu utalentowanych 
wokalistów, w tym przedstawicielki Prabuckiego 
Centrum Kultury i Sportu: Weronika Graszkiewicz, 
Nikola Krauze, Klaudia Kossak oraz Milena Kossak – 
Karulewska. 
Miło nam poinformować, że Klaudia Kossak zajęła II 
m i e j s c e  w  k a t e g o r i i  g i m n a z j ó w  i  s z k ó ł  
ponadgimnazjalnych, zaś Milena Kossak – Karulewska 
wyśpiewała I miejsce w kategorii dorosłych.
Redakcja „GP” gratuluje laureatkom konkursu i życzy 
wielu sukcesów wszystkim wokalistkom uczęszczającym 
na zajęcia muzyczne w PCKiS.

Litania Miast

       W kalendarz wydarzeń kulturalnych Prabut na stałe 
wpisała się już data 1 listopada. Dzień Wszystkich 
Świętych to czas, w którym odwiedzamy groby naszych 
bliskich zmarłych, ale również dzień, gdy w całej Polsce 
odbywają się koncerty w ramach „Litanii Miast”.              
„Prabucka Litania Miast” odbyła się już po raz czwarty. 
Scenariusz tegorocznej „Litanii” przygotował dyrektor 
PCKiS Marcin Kruszyński i był poświęcony Żołnierzom 
Wyklętym. Nastrojowe oświetlenie, wzruszające 
wykonania wierszy przez grupę teatralną Woogle, 
działającą przy PCKiS, oraz piosenki zaśpiewane przez 
Weronikę Graszkiewicz, Andżelikę Czyż, Klaudię Kossak 
i Milenę Kossak - Karulewską, przeniosły widzów
w czasy walki Żołnierzy Wyklętych. Podczas koncertu 
wykonano takie utwory jak: „Warszawo ma”, „Żołnierze 
Wyklęci”, „Epitafium dla Majora Ognia” czy „Rozbite 
oddziały”. Tradycyjnie już, na zakończenie koncertu,
w oświetlonym na biało - czerwono wnętrzu konkatedry, 
zaśpiewano „Biały Krzyż”. Po koncercie uczestnicy 
przeszli procesją na cmentarz, gdzie zapalono 
symboliczne znicze.
   

Wokalistki PCKiS z sukcesami   

KF

KF
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Cykl wykładów prozdrowotnych w PCKiS

      7 listopada, w sali Prabuckiego Centrum Kultury          
i  Spor tu ,  za inaugurowano  cyk l  wyk ładów 
prozdrowotnych dla mieszkańców gminy Prabuty.          
Ta cenna inicjatywa Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, 
realizowana przez NZOZ Medicus, jest skierowana do 
wszystkich mieszkańców naszej gminy i ma na celu 
edukację w zakresie promocji zdrowego stylu życia. 
Pierwszy cykl czterech wykładów, planowany na listopad 
br., skupił się na aspektach zdrowego odżywiania i ruchu 
w naszym codziennym życiu. Wykład pt. „Zasady 
racjonalnego odżywiania” prowadzony przez panie 
Marlenę Gabryjańczyk-Ruszałę i Irenę Reks spotkał się     
z dużym zainteresowaniem zebranych. 

15 i 22 listopada mieszkańcy Prabut mieli okazję po raz 
kolejny uczestniczyć w wykładach prozdrowotnych, 
zorganizowanych przez NZOZ Medicus. Tak jak podczas 
pierwszego spotkania, kolejne poprowadziła dietetyk 
Marlena Gabryjańczyk-Ruszała. 15 listopada dominował 
temat aktywności fizycznej i jej wpływu na stan naszego 
zdrowia. Atutem spotkania były ćwiczenia fizyczne 
zaproponowane przez  panie  f iz jo terapeutki                       
z prabuckiego ośrodka zdrowia, w których chętnie wzięli 
udział zebrani słuchacze. Na spotkaniu, 22 listopada, 
poruszano tematy odchudzania, a dr Anna Kołakowska 
przypomniała wszystkim o negatywnych skutkach diet, 
opartych na środkach farmaceutycznych.

Warsztaty teatralne w Obrzynowie

   11 października 2013 roku, w sali wiejskiej                 
w Obrzynowie, odbyły się warsztaty teatralne 
zorganizowane przez nauczycielki Szkoły Podstawowej, 
Agnieszkę Suwińską i Dorotę Mosakowską.                  
W warsztatach uczestniczyły dzieci z przedszkola Miś 
Uszatek i szkół podstawowych gminy Prabuty. Takie 
zajęcia warsztatowe odbywają się w Obrzynowie już 
kolejny rok z rzędu.
Na uwagę zasługuje fakt, że tym razem warsztaty  
poprowadził instruktor teatralny, kierownik Ośrodka 
Kultury Teatralnej, elbląskiego teatru Tomasz Walczak. 
Dzieci z uwagą, skupieniem i powagą podchodziły        
do wszystkich proponowanych działań, a pan Tomasz, 
który jest odpowiedzialny za szeroko rozumiane 
działania edukacji teatralnej, bardzo szybko nawiązał      
z nimi doskonały kontakt. Warsztaty odbyły się dzięki 
dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj 
Lokalnie VIII” Polsko - Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce.

Ustanawianie rekordu w udzielaniu 
pierwszej pomocy

      Uczniowie Szkoły Podstawowej w Obrzynowie 
wzięli udział w akcji „Razem ustanawiamy światowy 
rekord w udzielaniu pierwszej pomocy” zorganizowanej 
przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Jej pomysłodawczynią była Elżbieta Waszczuk.         
Akcja rozpoczęła się 16 października 2013 r. punktualnie  
o godz. 12 i trwała równe pół godziny. W tym czasie,         
w świetlicy wiejskiej w Obrzynowie, 60 uczniów z klas III 
– VI ustanawiało rekord w jednoczesnym prowadzeniu 
resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Najmłodsi 
uczniowie w międzyczasie obejrzeli film pt. „Doktor 
Kręciołek – ratujemy i uczymy ratować”.

MK

SP Obrzynowo

SP Obrzynowo



Z ŻYCIA ZSP Październik - Grudzień 2013

Gazeta Prabucka Styczeń-Luty 2012Gazeta Prabucka 13

Obchody DEN, ślubowanie i otrzęsiny klas II m-ce dla sióstr Piórkowskich w konkursie 
pierwszych literackim 

Z przyjemnością informujemy, że Zuzanna i Martyna 
Dnia 18 października 2013 r., w sali widowiskowej Piórkowskie zdobyły II miejsce w konkursie literacko-
Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu, odbył się apel      teatralnym „Mała Nagroda Dramaturgiczna” dla szkół 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie złożyli ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego,  
nauczycielom i pracownikom szkoły szczere słowa organizowanym przez Centrum Kultury w Gdyni. 
wdzięczności za codzienny trud pracy dydaktycznej, Siostry zostały nagrodzone za tekst pt.”Kiedy zadzwoni 
wychowawczej i opiekuńczej. telefon”.
Przy tej okazji odbyło się również uroczyste ślubowanie Gratulujemy!
uczniów klas pierwszych Technikum i Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej. Uczniowie klasy maturalnej 4 T m/i Stypendium Prezesa Rady Ministrów
wraz z przedstawicielami klasy 3 T m/i przygotowali Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być 
pierwszakom tradycyjne otrzęsiny. Zabawa miała formę przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której 
quizu wiedzy o szkole i jej pracownikach. Każdy      u ko ń c ze n ie   umożliwia uzyskanie świadectwa 
z pierwszoklasistów został pasowany na ucznia ZSP dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
przez dyrektora szkoły Sebastiana Więckowskiego. przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję             
Maturzyści przygotowali także „chrzest” ks. Łukaszowi z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej 
Jaworskiemu, który w tym roku rozpoczął pracę w naszej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne 
szkole. „Chrzest” polegał na sprawdzeniu umiejętności uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, 
siatkarskich. W nagrodę za doskonale wykonane uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych 
ćwiczenie ksiądz Łukasz wypił kubeczek soku z cytryny. dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej 
Medale za długoletnią służbę. szkoły na okres od września do czerwca w danym roku 
Dnia 14 października 2013 r., z okazji Dnia Edukacji szkolnym. W tym roku szkolnym stypendium otrzymała 
Narodowej nauczyciele naszej szkoły otrzymali medale uczennica klasy III Technikum Zuzanna Piórkowska. 
za długoletnią pracę w zawodzie nauczyciela przyznane Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 
Uroczystość odbyła się w Dworze Artusa w Gdańsku. Nowa oferta edukacyjna ZSP w Prabutach 
Medale wręczał Wojewoda Pomorski - Ryszard Nasza szkoła pragnie uruchomić od września 2014 roku 
Stachurski. Złote medale otrzymali: Irena Stefanowska, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Liceum jest 
Jan Dubień. Medale Srebrne: Marek Taraszkiewicz, odpowiedzią na reformę oświaty, która weszła w życie   
Andrzej Bożek, Mirosław Papis, Bernard Reks. w 2012 roku. Z listy szkół dla dorosłych zniknęły 

bowiem wszystkie technika. Tytuł technika będzie 
Halloween można nadal uzyskać, lecz w inny sposób. Przysłużyć się 
31 października w szkole odbyła się impreza temu mają kursy kwalifikacyjne, które  podczas edukacji 
halloween'owa. Jej organizatorem był samorząd w liceum będą mogły odbyć  osoby po zasadniczej szkole 
uczniowski. Na dolnym korytarzu pojawiły się zawodowej. Z kolei absolwenci gimnazjum czy jeszcze 
przerażające dynie przygotowane przez uczniów klas 3    ośmioletniej szkoły podstawowej, po ukończeniu 
i 4 Technikum. Szkołę „opanowały” duchy, zjawy, liceum, mają możliwość zdobycia wykształcenia 
zombie, wampiry i inne potwory, które przy średniego. Jedynym warunkiem podjęcia nauki jest 
akompaniamencie mrocznej muzyki budziły ukończenie 18 lat. Wszystkich zainteresowanych 
przerażenie. Na długiej przerwie odbył się konkurs na prosimy o kontakt osobisty, elektroniczny lub 
najstraszniejsze i najbardziej pomysłowe przebranie telefoniczny.
związane z halloween. Jury, złożone z nauczycieli           
i uczniów, po długiej i burzliwej naradzie wyróżniło 
cztery oryginalne postaci: Zgniłą Pannę Młodą, Małpę, 
Wściekłą Pippi oraz Malaryczną Muchę. Zwycięzcy 
otrzymali drobne upominki.
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Krzyżówka „Jolka”
W diagramie ujawniono wszystkie litery L.
Litery w pogrubionym rzędzie utworzą rozwiązanie.

L

L

L

L

W kolejności przypadkowej:
- Stopień podoficerski w polskim wojsku
- Część twarzy
- Roślina na kwaśną zupę
- Ozdobna laska, symbol władzy biskupa
- Gatunek śliwy pochodzący z Afryki
- Wydawana w sklepie przy zakupie towaru
- Właściciel magicznej lampy z baśni arabskiej
- Dolina o stromych, skalistych zboczach
- Skafander eskimoski z futra
- W mit. rzym. małżonka Jowisza, opiekunka rzymu
- Najlepszy węgiel kamienny
- Najgłębsze jezioro na ziemi.

Leon Abramowicz

Szczęście przychodzi samo

Szczęście przyszło do mnie samo.
Nie wiem, kiedy, nie wiem gdzie.

Szczęśliwą czuję się.
Jest to cudowne uczucie.

Uśmiech rozświetla mą twarz,
Radość gości w mym sercu.
Humor nie opuszcza mnie,

Śmiech jest moim skarbem – 
Jednym z niewielu.
Szczęście po prostu

Jest przy mnie!
Marzę, aby nigdy nie odeszło,

Tylko zawsze przy mnie trwało.

Julia Łoś

Wigilia

Cóż za święto dzisiaj mamy
Czy wesele, czy też chrzciny

Do stołu dziś tak chętnie siadamy.
Bo to właśnie Wigilię obchodzimy

Cała rodzinka już się zebrała
Mama potrawy pyszne przynosi

Także o pierogi z grzybami zadbała
A tata już prosi o modlitwę

Na stole dwanaście potraw ustawione
Sianko pod obrusem leży

Pierogi z grzybkami masłem okraszone
W rogu dla wędrowca pusty talerzyk

Pusty talerzyk w oczy nie kole
Niby nikogo się już nie spodziewamy

Niech spokojnie sobie stoi na stole
O wędrowca też godnie zadbamy

Opłatek na stole pięknie udekorowany
Dziś przebaczyć wszystkim trzeba

Raz do roku się spotykamy
I modlitwę wznosimy do nieba

Już pierwsza gwiazdka zabłysła na niebie
Mróz na szybach obrazy maluje

Może poczekamy jeszcze na ciebie
Bo nam właśnie tu kogoś brakuje

Jutro święto Boże Narodzenie
Dzieciątko Jezus przyjdzie na świat

W małej stajence, w Betlejem
Malutkie, skromne i piękne jak róży kwiat.

Dla kogo to wszystko tak robimy
Żebyśmy pamiętali

Nie dla obcych, to dla rodziny
I następnej Wigilii w zdrowiu doczekali.

Władysław Kisieliczyn

Uśmiechniętych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz pełnego 

niezapomnianych wydarzeń 

kulturalnych

Nowego Roku 2014,

życzą pracownicy

Prabuckiego Centrum

Kultury i Sportu
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 LIWA CUP - po raz piąty

         Mimo niesprzyjającej aury, 28 września, po raz piąty odbyły się biegi uliczne „Liwa Cup – Prabuty”. Zmagania 
uczestników rozpoczęto od marszu prabuckiej grupy nordic walkingu. Następnie wystartowali biegacze w różnych 
kategoriach wiekowych. Pomimo silnych opadów deszczu oraz chłodu, który panował tego dnia, do zawodów zgłosiło 
się wielu biegaczy. Zawody można uznać za bardzo udane, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i sportowym. 
Poniżej przedstawiamy wyniki biegów w poszczególnych kategoriach:
Kategoria „skrzaty” chłopcy - rocz. 2007 i młodsi – dystans 400 m 
I Marcel Marczyk – SP Prabuty ; II Tomasz Armatys – Przedszkole „Miś Uszatek”; III Michał Sadowski – Przedszkole 
„Miś Uszatek”
Kategoria „skrzaty” dziewczynki - rocz. 2007 i młodsi – dystans 400 m 
I Amelia Jaroszewska - Obrzynowo; II Kamila Chmielecka - Rodowo; III Wiktoria Chojnacka – Przedszkole „Miś 
Uszatek”
Kategoria dziewcząt rocz. 2005 – 2006 – dystans 400 m 
I Kinga Nikel - Obrzynowo; II Alicja Szeląg - Prabuty; III Klaudia Marczyk - Prabuty
Kategoria chłopców rocz. 2005 – 2006 – dystans 400 m 
I Bartek Dąbrowski – SP 2 Prabuty; II Kacper Kabaciński – SP Obrzynowo; III Marcin Orzechowski – SP 2 Prabuty
Kategoria dziewcząt rocz. 2003 – 2004 – dystans 800 m 
I Karolina Wicha – SP Rodowo; II Iga Kęsicka – SP Sztum; III Marcelina Ruszkowska – SP 2 Sztum
Kategoria chłopców rocz. 2003 – 2004 – dystans 800 m 
I Bartek Prusiecki – SP 2 Sztum; II Miłosz Proć – SP 2 Prabuty; III Kuba Przybysz – SP 2 Prabuty
Kategoria dziewcząt rocz. 2001 – 2002 – dystans 1000 m 
I Sandra Pietrzak – SP Trumiejki; II Kamila Wicha - Rodowo; III Zuzanna Malicka - Trumiejki
Kategoria chłopców rocz. 2001 – 2002 – dystans 1000 m 
I Kacper Głowacki - Trumiejki; II Fabian Koniszewski - Trumiejki; III Wiktor Szmyt - Trumiejki
Kategoria dziewcząt rocz. 1998 – 2000 – dystans 1000 m 
I Dominika Marczyk – Gimnazjum Prabuty; II Sylwia Grembowska - Rodowo; III Zuzanna Pytlarczyk - Rodowo
Kategoria dziewcząt rocz. 1995 - 97 – dystans 1000 m 
I Justyna Lypp – KKL Rodło; II Dominika Dąbrowska – ZSZ Malbork; III Karolina Kotarska – ZS Susz
Kategoria chłopców rocz. 1998 – 2000 – dystans 2000 m 
I Marcin Kopecki – LKS ZANTYR Sztum; II Mariusz Nowakowski – Gimnazjum Sztum; III Adrian Radwański – 
Gimnazjum Prabuty
Kategoria chłopców rocz. 1995 - 97 – dystans 2000 m 
I Zbigniew Jost – KKL Rodło; II Patryk Sowiński – ZSRIK Tczew; III Michał Karwiński – LKS ZANTYR Sztum

W biegu głównym na dystansie ok. 5500 m wystartowało 89 zawodników, reprezentujących różne kluby z terenu całej 
Polski, ale także z zagranicy.

Bieg główny – kobiety:
I Justyna Korytkowska - LŁKS "PREFBET ŚNIADOWO" ŁOMŻA; II Marta Krawczyńska – Malbork;         III Kamila 
Pobłocka – UKS Ekonomik Maratończyk Lębork; IV Martyna Konarzewska – UKS MOSIR Działdowo; V Patrycja 
Mulkityn – UKS MOSIR Działdowo; VI Katarzyna Pobłocka - UKS Ekonomik Maratończyk Lębork
Bieg główny - mężczyźni:
I Szymon Kulka – ULKS Lipinki; II Dawid Klaybor - Drzycin; III Joel Homen - Kenia; IV Oleksii Gonchar - Ukraina; V 
Wojciech Kopeć – AZS UMW Olsztyn; VI Andrzej Rogiewicz – LKS ZANTYR Sztum.
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miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie 6 punktów               Czerwona latarnia V ligi
i bilansem bramkowym 24 – 55.
Miejmy nadzieję, że wiosna przyniesie długie pasmo Seniorzy Pogoni Prabuty zakończyli rundę 
zwycięstw, a nasi zawodnicy odbiją się od dna tabeli.jesienną na ostatnim - 16 miejscu, zdobywając w 15 

meczach zaledwie 6 punktów.
Tabela V ligi po rundzie jesiennej:Druga część rundy jesiennej, poczynając od derbowego 

spotkania z Rodłem w Kwidzynie,  zaowocowała w jedno 
1. KP Starogard Gdański 40 52-17zwycięstwo nad przeciętnie grającą wówczas Deltą 
2. Centrum Pelplin 33 52-14Miłoradz.
3. Orzeł Subkowy 32 41-27Siódma kolejka spotkań przyniosła najbardziej 
4. Rodło Kwidzyn 31 27-17prestiżowy mecz w regionie, czyli derby pomiędzy 
5. Chojniczanka II Chojnice 26 45-27niedarzącymi siebie sympatią zespołami Rodła Kwidzyn       
6. Radunia Stężyca 24 33-24i Pogoni Prabuty. Niestety, piłkarze Pogoni ulegli Rodłu aż 
7. Grom Nowy Staw 23 38-291:6, a honorową bramkę dla prabuckiej drużyny zdobył 
8. Błękitni Stare Pole 20 26-29Bartosz Wacławski.
9. Wda Lipusz 19 25-32Kolejna 8 runda spotkań również zapowiadała się  
10. Sokół Zblewo 18 30-24ciekawie. Pogoń przed własną publicznością 
11. Delta Miloradz 16 16-32podejmowała słabo spisującą się w tym sezonie Deltę 
12. Kornowscy Szarża Krojanty 15 21-31Miłoradz. Zawodnicy, aby przełamać fatalną passę            
13. Borowiak Czersk 13 17-385 porażek ligowych z rzędu, tym razem nie zawiedli 
14. Wisła Korzeniewo 13 22-44wiernych kibiców. Podopieczni Krzysztofa Furmańskiego 
15. Relax Ryjewo 10 20-49pełni animuszu wyszli na boisko przy  ul. Jagiełły i po 
16. POGOŃ PRABUTY 6 24-55bramkach  Bar tka  Wac ławsk iego ,  Ma teusza  

Szpocińskiego i Michała Podlaska,  pewnie zwyciężyli 
nad przyjezdnymi  z Miłoradza 3:0. Juniorzy Pogoni Prabuty na 5 z plusem
Pełni wiary po zwycięstwie nad Deltą Miłoradz pogoniści, 
rozegrali spotkanie z wiceliderem tegorocznych 

W odróżnieniu od seniorskiej drużyny, młodzi adepci piłki 
rozgrywek Centrum Pelplin. Niestety, po zaciętym            

nożnej bardzo dobrze radzą sobie na pomorskich 
i bardzo emocjonującym meczu i bramce Pawła Wojtasia, 

boiskach. Drużyny Juniora B  i Juniora C2 z sukcesami 
Pogoń  uległa 2:1. 

rozgrywają ligowe spotkania.
W 10 kolejce spotkań Pogoń zmierzyła się na stadionie 

Junior B dowodzony przez Piotra Tatarę, rozpoczął ligę 
przy ul. Jagiełły w Prabutach z drugą drużyną 

meczem wyjazdowym z wymagającą drużyną Pomezanii 
Chojniczanki Chojnice. Większość interesujących się 

Malbork, remisując 1:1. Druga kolejka, również 
piłką nożną wie, że zawodnicy pierwszej drużyny 

wyjazdowa, przyniosła porażkę z AP Malbork 2:5.         
Chojniczanki dzielnie walczą na pierwszoligowych 

Od trzeciej kolejki Junior B notuje passę zwycięstw           
arenach. Często bywa, że właśnie piłkarze tej drużyny,      

i pokonują Olimpię Sztum 3:1, Grom Nowy Staw 2:0, 
w ramach powrotów do pełnego zdrowia, wzmacniają 

Błyskawicę Postolin 6:1 oraz Balaton Klasztorek 8:0. 
skład piątoligowej Chojniczanki. Pogoń w meczu z 

Siódma kolejka spotkań to potyczka z absolutnym liderem 
Chojniczanką uległa 3:0. W następnej kolejce piłkarze 

ligi, Żuławami Nowy Dwór Gdański. Niestety, młodzi 
Pogoni zmierzyli się z Radunią Stężyca i ulegli 4:0. 

piłkarze pechowo ulegli 1:2. Ostatnie cztery mecze          
Dwunasta kolejka V ligi przyniosła następny mecz 

to kolejne zwycięstwa. Najpierw, 20 października wygrali 
derbowy. Tym razem Pogoń zmierzyła się z piłkarzami 

z Rodłem Trzciano 2:0, tydzień później Pogoń pokonała 
Relaxu Ryjewo. Również i to derbowe spotkanie padło 

Rodło Kwidzyn 4:0, 3 listopada Relax Ryjewo 3:2, a 10 
łupem przeciwników, a przyjezdni z Ryjewa wygrali 4:2. 

listopada Powiśle Pawlice - Rakowiec 5:0. Obecnie, po 
Trzynasta kolejka, zgodnie z przesądem, okazała się 

rundzie jesiennej, drużyna Juniora B zajmuje 3 miejsce w 
pechowa dla naszych zawodników. W meczu 

tabeli z dorobkiem 25 punktów.
wyjazdowym z Błękitnymi Stare Pole Pogoń przegrała 

Również junior C2 pod wodzą Przemysława 
3:0.

Promińskiego dobrze radzi sobie w lidze. Po rundzie 
Ostatni mecz rundy jesiennej przed własną publicznością 

jesiennej drużyna zajmuje 6 miejsce z dorobkiem 21 
Pogoń rozegrała z silną drużyną Sokoła Zblewo. Również 

punktów. W rundzie jesiennej piłkarze Juniora C2 nie 
ten mecz w wykonaniu naszych zawodników nie należał 

uznają remisów i notują 7 zwycięstw oraz 5 porażek.                   
do udanych. Pogoń poległa wynikiem 2:7.

W pokonanym polu młodzi adepci piłki nożnej zostawili: 
Ostatni mecz tej rundy, w przeddzień Święta 

Deltę Miłoradz (5:2), Bałtyk Sztutowo (3:0), Spójnię 
Niepodległości, piłkarze Pogoni rozegrali z Orłem                   

Sadlinki (7:0), Sokół Zblewo (7:0), Sobieski Gniew (2:1), 
w Subkowach. Mecz układał się po myśli naszych 

Olimpico Malbork (4:3) oraz Meteor Pinczyn (4:3). 
zawodników. Po pierwszej połowie Pogoń wygrywała       

Wyższość rywali musieli uznać w meczach z: KP 
z 3 drużyną V ligi 2:1. W drugiej połowie było nawet 3:1 

Starogard Gdański (1:7), Czarnymi Przemysław (1:5), AP 
dla Pogoni, jednak końcówka meczu należała do piłkarzy 

Malbork (0:4), Rodłem Kwidzyn (1:2) oraz Pomezanią 
Orła i to właśnie drużyna z Subkowych wygrała 4:3.

Malbork (2:4).
Po rundzie jesiennej Pogoń Prabuty zajmuje ostatnie 


