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Nowa oferta znajduje się w Pomorskiej Specjalnej Strefie Wywiad z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Ekonomicznej, w Invest in Pomerania czy w Polskiej Prabuty - Bogdanem Pawłowskim
Agencji Inwestycji Zagranicznych w Warszawie. Mamy 
specjalną zakładkę „Inwestuj w Prabutach” na naszej 

Marcin Kruszyński - Jest Pan zadowolony z mijającej 
stronie internetowej, przygotowaliśmy uchwały 

kadencji?
zwalniające z podatku dla inwestorów. Prowadziliśmy

Bogdan Pawłowski - Staraliśmy się realizować zadania, 
w tej kadencji rozmowy z dwiema dużymi firmami. 

które nakłada na nas ustawa o samorządzie gminnym. 
Niestety, jedna już wcześniej podjęła decyzję o innej 

Mam świadomość, że wiele potrzeb ludzi nie zostało 
lokalizacji, druga zaś potrzebowała łatwego dostępu do 

zrealizowanych. To wynik wieloletnich zaniedbań. 
autostrady i powierzchni, której nie byliśmy w stanie 

Proszę jednak zauważyć, że w latach 2007 – 2013 łączne 
zapewnić. Wszystkie firmy, które z nami współpracują, 

wydatki inwestycyjne wyniosły 38 mln zł. Daje
są obsługiwane profesjonalnie. Angażujemy się nie tylko 

to w przeliczeniu na jednego mieszkańca kwotę około 
w rozmowy ze strefą ekonomiczną, ale gestorami 

2800 zł. Pozyskaliśmy łącznie z różnych zewnętrznych 
mediów, pomagamy też w zakresie przygotowania 

źródeł 12 mln zł przy wkładzie własnym ponad 25 mln. 
dokumentów planistycznych.

M.K. - Prabucianie różnie oceniają działania władz
M.K. - Wielu ludzi wciąż nurtuje problem kładki nad 

w kwestii prowadzonych inwestycji. Jedni 
torami. Niektórzy winą za jej likwidację obarczają 

dostrzegają rozmach i zmiany, są też jednak tacy, 
władze miasta.

którzy uważają, że Prabuty pogrążyły się w stagnacji.
B.P. - Jest to ważny problem dla mieszkańców Zatorza

B.P. - To już zostawiam ocenie mieszkańców. Nie jest 
i mam tego świadomość. O tym, że kładka zostanie 

łatwo zarządzać gminą miejsko-wiejską. Zresztą 
zdemontowana, mówili projektanci linii kolejowej E65 

jesteśmy jedyną tego typu strukturą samorządową
na sesji Rady Miejskiej już w roku 2012. Sesje są otwarte 

w powiecie kwidzyńskim. Najbardziej cieszę się,
dla mieszkańców. Na spotkaniu oprócz radnych było 

że coraz częściej udaje się wyzwolić energię 
czterech zainteresowanych mieszkańców. Wielokrotnie 

mieszkańców. W naszym środowisku działa prężnie 
podejmowaliśmy próby zmiany decyzji projektantów, 

wiele stowarzyszeń kulturalnych, sportowych, 
prosząc o wsparcie parlamentarzystów w osobach posła 

społecznych. Im wszystkim należą się słowa uznania. 
J. Kozdronia i senatora L. Czarnobaja, Ministerstwo 

Również aktywność polityczną wielu grup, nawet tych 
Infrastruktury, Urząd Marszałkowski, Starostwo 

opozycyjnych wobec mojego komitetu, odbieram jako 
Powiatowe i władze PKP PLK. Kierownik kontraktu, pan 

pozytywne zjawisko. Im więcej aktywności ludzi, tym 
Ścieżko, poinformował nas na jednej z sesji Rady 

lepiej. Najważniejsi są ludzie.
Miejskiej – tu cytat: „Żaden poseł i minister wam nie 

M.K. - Jak Pan skomentuje to, co dzieje się
pomoże”. Kiedy dotarło do nas, że kładki, która – 

w internecie, a także opinie z nowego źródła 
podkreślmy raz jeszcze, nie była własnością gminy - nie 

informacji, jakim są „Wieści Prabuckie”?
uratujemy i jej los jest przesądzony, zbudowaliśmy 

B.P. - Jak można traktować poważnie anonimowe wpisy 
chodnik, który w najbliższym czasie zostanie 

w internecie? Dostaje się zresztą wszystkim kandydatom. 
przedłużony w kierunku ulicy Pustej i stadionu. Dzisiaj 

Na temat „Wieści Prabuckich” już się wypowiadałem. 
są tacy, którzy obwiniają władze miasta za to, że kładka 

Powtórzę więc raz jeszcze, jest to przejaw walki 
znikła z naszego krajobrazu, jednak żaden z krytykantów 

wyborczej i chęć odegrania się autora za to, że przestał 
nie zdobył się na dołączenie do naszej akcji jej ratowania. 

już pracować w strukturach samorządowych. Na resztę 
Nie powołano żadnego społecznego komitetu w obronie 

plotek naprawdę szkoda czasu.
kładki. A tu było pole do pokazania swojej aktywności.  

M.K. - Dlaczego nie udało się ściągnąć do Prabut 
M.K. - Zbliża się koniec roku, a to oznacza,

inwestorów, którzy stworzyliby nowe miejsca pracy
że przygotowują Państwo budżet na 2015 r. Jakie 

i rozwiązali najbardziej palący problem bezrobocia?
plany inwestycyjne znalazły się w projekcie budżetu?

B.P. - O ile mnie pamięć nie myli, to nikomu w powiecie 
B.P. - Jest ich wiele, ale do ważniejszych zaliczyłbym: 

kwidzyńskim nie udało się pozyskać inwestora. 
przebudowę i zagospodarowanie podwórek przy

Najważniejsze jednak, że żaden zakład nie zredukował 
ul. Wojska Polskiego, przebudowę dróg gruntowych

zatrudnienia, a wręcz przeciwnie, są przykłady firm
na terenach wiejskich metodą GEOST, wspólne 

w Prabutach, które zwiększają zatrudnienie. Cieszy 
inwestycje drogowe z Urzędem Marszałkowskim, 

mnie, że kilka lat temu zdecydowały się na lokalizację
przebudowę „starego” odcinka ulicy Ogrodowej

w Prabutach dwie firmy – WH Technologis i Orbit One. 
w ramach tzw. „schetynówek”, przebudowę ulic: 

Cieszy również fakt, że szpital, największy pracodawca, 
Kopernika, Krótkiej i Jagotty wraz z parkingiem, 

wyszedł na prostą, a Hydroster wciąż inwestuje. 
remonty dróg w mieście i na terenie wiejskim. Dużą wagę 

M.K. - To jakie działania podjęliście Państwo, aby 
przywiązujemy w budżecie do spraw społecznych

pozyskać inwestora?
i ochrony zdrowia.

B.P. - Uczestniczyliśmy w targach, wysyłaliśmy foldery 
M.K. - Jak samopoczucie na ostatniej prostej?

promocyjne i płyty CD z ofertą do wielu inwestorów. 
B.P. - Zostawiam miasto i gminę w dobrej kondycji.
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M.K. - Pytam o wybory.
B.P. - Zawsze są w życiu człowieka jakieś wybory. 
Wszystkim kandydatom życzę wytrwałości, a Prabutom, 
aby wybrani ludzie jak najlepiej służyli miastu i ludziom. 
Apeluję o jak najliczniejszy udział w wyborach.
Na koniec pragnę serdecznie podziękować wszystkim,
z którymi miałem okazję współpracować dla dobra 
naszego miasta i gminy.

Zajęcia w PCKiS - fotorelacja
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WIEŚCI Z RATUSZA

OKRĘG NR 4Ogłoszenie 
1. PRÓCHNICKI Mariusz, lat 38, zam. Prabuty, 
zgłoszony przez KKW SLD LEWIC RAZEM - lista nr        Poniżej prezentujemy Państwu kandydatów
6na Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, Radnych Rady 
2. SOCHACKA Grażyna, lat 57, zam. Prabuty, Miejskiej w Prabutach oraz Radnych Powiatu 
zgłoszona przez KWW NIEZALEŻNE PRABUTY - Kwidzyńskiego, w zbliżających się Wyborach 
lista nr 12Samorządowych, które odbędą się 16 listopada 2014 r.
3. GOLENIEWSKI Cezary, lat 35, zam. Prabuty, 
zgłoszony przez KWW OPSKandydaci na Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty:
4. LANGE Janina, lat 56, zam. Prabuty, zgłoszona 1. BUSSLER Ewelina, lat 34, wykształcenie wyższe, 
przez KWW PRABUTY RAZEM - lista nr 14zam. Prabuty, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA 
5. BERG Piotr Roman, lat 48, zam. Prabuty, zgłoszony RAZEM
przez KWW ODNOWA - lista nr 152. OCHAŁ Andrzej, lat 34, wykształcenie średnie, 

zam. Prabuty, zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNE 
OKRĘG NR 5PRABUTY
1. WIŚNIEWSKI Włodzimierz Jan, lat 54, zam. 3. PAWŁOWSKI Bogdan Józef, lat 50, wykształcenie 
Prabuty, zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNE wyższe, zam. Prabuty, zgłoszony przez KWW 
PRABUTY - lista nr 12PRABUTY RAZEM
2. CICHORSKA Anna Janina, lat, 31, zam. Prabuty, 4. SZULC Marek Bogdan, lat 61, wykształcenie 
zgłoszona przez KWW OPS - lista nr 13średnie, zam. Prabuty, zgłoszony przez KWW OPS
3. PAPIS Krzysztof, lat 48, zam. Prabuty, zgłoszony 5. ZAWADZKI Zbigniew Stanisław, lat 59, 
przez KWW PRABUTY RAZEM - lista nr 14wykształcenie wyższe, zam. Olsztyn, zgłoszony przez 
4. PIETRUSZCZAK Karolina, lat 25, zam. Prabuty, KWW ODNOWA
zgłoszona przez KWW ODNOWA - lista nr 15

Kandydaci do Rady Miejskiej w Prabutach:
OKRĘG NR 6OKRĘG NR 1
1. KACPERSKA Emilia, lat 51, zam. Prabuty, 1. NAROLSKI Waldemar, lat 70, zam. Prabuty, 
zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista 
6nr 6
2. CHODOWIEC Tomasz, lat 33, zam. Prabuty, 2. GRABIŃSKA-KROCZYK Adrianna Edyta, lat 42, 
zgłoszony przez KWW OPS - lista nr 13zam. Prabuty, zgłoszona przez KWW OPS - lista nr 13
3. JANIEWICZ Piotr Andrzej, lat 45, zm. Prabuty, 3. BANACH Grażyna Ewa, lat 54, zam. Prabuty, 
zgłoszony przez KWW PRABUTY RAZEM - lista nr zgłoszona przez KWW PRABUTY RAZEM - lista nr 
1414
4.SŁOTWIŃSKI Zdzisław, lat 58, zam. Prabuty, 4. SOKOŁOWSKI Witold Kazimierz, lat 55, zam. 
zgłoszony przez KWW ODNOWA - lista nr 15Prabuty, zgłoszony przez KWW ODNOWA - lista nr 15

OKRĘG NR 7OKRĘG NR 2
1. GALINIEWSKI Jarosław, lat 27, zam. Górowychy, 1. TOMASZEWSKI Wiesław, lat 60, zam. Prabuty, 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista 
lista nr 3nr 6
2. DOŁĘGOWSKI Przemysław, lat 27, zam. Prabuty, 2. OCHAŁ Andrzej, lat 34, zam. Prabuty, zgłoszony 
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - list nr przez KWW NIEZALEŻNE PRABUTY - lista nr 12
63. PUŁKA Waldemar Piotr, lat 53, zam. Prabuty, 
3. WANDZEL Tomasz, lat 39, zam. Prabuty, zgłoszony zgłoszony przez KWW PRABUTY RAZEM - lista nr 
przez KWW NIEZALEŻNE PRABUTY - lista nr 1214
4. DUDALSKI Krzysztof, lat 48, zam. Prabuty, 4. WIŚNIEWSKA Katarzyna Anna, lat 31, zam. 
zgłoszony przez KWW OPS - lista nr 13Prabuty, zgłoszona przez KWW ODNOWA - lista nr 15
5. FEDORUK Henryk, lat 61, zam. Prabuty, zgłoszony 
przez KWW PRABUTY RAZEM - lista nr 14OKRĘG NR 3

1. JAKUBOWSKI Wiesław, lat 60, zam. Prabuty, 
OKRĘG NR 8zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista 
1. JAGUSZ Mariusz, lat 48, zam. Prabuty, zgłoszony nr 6
przez Komitet Wyborczy PSL - lista nr 12. BIELAWSKI Tomasz, lat 40, zam. Prabuty, 
2. DYMEK Jacek Piotr, lat 46, zam. Prabuty, zgłoszony przez KWW OPS - lista nr 13
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 3. DOMAGALSKI Marcin Przemysław, lat 33, zam. 
lista nr 3Prabuty, zgłoszony przez KWW PRABUTY RAZEM - 
3. DOŁĘGOWSKI Łukasz Sławomir, lat 30, zam. lista nr 14
Prabuty, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM 4. SOKOŁOWSKI Adam Michał, lat 30, zam. 
- lista nr 6Prabuty, zgłoszony przez KWW ODNOWA - lista nr 15
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4. GAŁGAŃSKI Adam Jerzy, lat 47, zam. Prabuty, 3. WARZECHA Mirosława, lat 42, zam. Rodowo, 
zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNE PRABUTY - zgłoszona przez KWW OPS - lista nr 13
lista nr 12 4. WIELICZKO Piotr Paweł, lat 51, zam. Gdakowo, 
5. CHRZĄSZCZ Jakub Sambor, lat 24, zam. zgłoszony przez KWW PRABUTY RAZEM - lista nr 
Julianowo, zgłoszony przez KWW OPS - lista nr 13 14
6. GROSZEWSKI Waldemar Stanisław, lat 52, zam. 5. BRZEZIŃSKA Małgorzata, lat 55, zam. Gdakowo, 
Prabuty, zgłoszony przez KWW PRABUTY RAZEM - zgłoszona przez KWW ODNOWA - lista nr 15
lista nr 14
7. ADAMKIEWICZ Krzysztof, lat 44, zam. Prabuty, OKRĘG NR 13
zgłoszony przez KWW ODNOWA - lista nr 15 1. WIŚNIEWSKI Ryszard, lat 59, zam. Gonty, 

zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNE PRABUTY - 
OKRĘG NR 9 lista nr 12
1. GRABOWSKA Halina, lat 55, zam. Prabuty, 2. SZCZEPAŃSKI Jerzy, lat 67, zam. Laskowice, 
zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr zgłoszony przez KWW OPS - lista nr 13
6 3. KRÓL Marek Sławomir, lat 50, zam. Sypanica, 
2. PAWŁOWSKI Paweł Andrzej, lat 44, zam. Prabuty, zgłoszony przez KWW PRABUTY RAZEM - lista nr 
zgłoszony przez KWW OPS - lista nr 13 14
3. MAJ Lucyna, lat 53, zam. Prabuty, zgłoszona przez 4. NICKEL Grzegorz, lat 39, zam. Prabuty, zgłoszony 
KWW PRABUTY RAZEM - lista nr 14 przez KWW ODNOWA - lista nr 15
4. OSTROWSKI Patryk, lat 23, zam. Prabuty, 
zgłoszony przez KWW ODNOWA - lista nr 15 OKRĘG NR 14
5. GRABARA Rafał, lat 27, zam. Prabuty, zgłoszony 1. WESOŁOWSKI Andrzej Jerzy, lat 60, zam. 
przez KWW AKTYWNE PRABUTY - lista nr 16 Pilichowo, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA 

RAZEM - lista nr 6
OKRĘG NR 10 2. KOWALCZYK Justyna, lat 37, zam. Kołodzieje, 
1. LECH Daniel Dariusz, lat 39, zam. Prabuty, zgłoszona przez KWW PRABUTY RAZEM - lista nr 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 14
lista nr 3 3. ANDERS Stanisław Tadeusz, lat 57, zam. Prabuty, 
2. BOROWSKA Anna, lat 48, zam. Prabuty, zgłoszona zgłoszony przez KWW ODNOWA - lista nr 15
przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
3. KLIMKOWSKI Andrzej Adam, lat 41, zam. OKRĘG NR 15
Prabuty, zgłoszony przez KWW OPS - lista nr 13 1. JABŁOŃSKA Monika Aleksandra, lat 32, zam. 
4. KASPRZAK Grzegorz Stanisław, lat 47, zam. Grodziec, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA 
Prabuty, zgłoszony przez KWW PRABUTY RAZEM - RAZEM - lista nr 6
lista nr 14 2. SZPEFLIK Tomasz, lat 50, zam. Trumiejki, 
5. SZENDEL Ireneusz Stanisław, lat 44, zam. Prabuty, zgłoszony przez KWW PRABUTY RAZEM - lista nr 
zgłoszony przez KWW ODNOWA - lista nr 15 14

OKRĘG NR 11 Listy kandydatów startujących do Rady Powiatu 
1. GŁODOWSKI Dariusz Tadeusz, lat 44, zam. Kwidzyńskiego:
Obrzynowo, zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNE 
PRABUTY - lista nr 12 LISTA NR 1 - KOMITET WYBORCZY PSL
2. WILARY Arkadiusz, lat 39, zam. Prabuty, 1. KOSEWSKA Danuta Jolanta, lat 52, zam. Prabuty
zgłoszony przez KWW OPS - lista nr 13 2. JABŁOŃSKA Halina Zofia, lat 57, zam. Prabuty
3. CHROSTEK Adam, lat 42, zam. Stańkowo, 3. DŁUŻEŃ Danuta Maria, lat 56, zam. Prabuty
zgłoszony przez KWW PRABUTY RAZEM - lista nr 4. KRASUCKI Krzysztof Ryszard, lat 60, zam. 
14 Prabuty
4. MISIEWICZ Wojciech, lat 47, zam. Obrzynowo, 5. KŁOSIŃSKI Andrzej, lat 41, zam. Prabuty
zgłoszony przez KWW ODNOWA - lista nr 15 6. RABESZKO Ryszard, lat 62, zam. Rodowo
5. ROMEL-KOSIEDOWSKA Mariola, lat 52, zam. 
Obrzynowo, zgłoszona przez KWW MARIOLI LISTA NR 3 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
ROMEL-KOSIEDOWSKIEJ - lista nr 17 1. SŁOWIŃSKI Andrzej, lat 49, zam. Prabuty

2. BŁAŻEJEWICZ Żaneta, lat 28, zam. Prabuty
OKRĘG NR 12 3. LEWANDOWSKA Jolanta Elżbieta, lat 42, zam. 
1. KONDEL Marcin, lat 27, zam. Górowychy Małe, Prabuty
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 4. KASICKI Jacek Kazimierz, lat 49, zam. Prabuty
lista nr 3 5. KASZUBOWSKA Ewa Maria, lat 52, zam. Prabuty
2. ZAKRZEWSKA Agnieszka Magdalena, lat 35, 6. STANISZEWSKI Marek Józef, lat 57, zam. 
zam. Górowychy, zgłoszona przez KWW Gdakowo
NIEZALEŻNE PRABUTY - lista nr 12
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LISTA NR 6 - KKW SLD LEWICA RAZEM
1. DAWIDOWSKI Włodzimierz Bronisław, lat 62, 
zam. Prabuty
2. BUSSLER Ewelina, lat 34, zam. Prabuty
3. BIESIEKIERSKI Zbigniew, lat 63, zam. Prabuty
4. WIDAWSKA Elżbieta, lat 56, zam. Prabuty
5. JAWORSKA Agata Katarzyna, lat 20, zam. 
Prabuty
6. BOŻEK Andrzej, lat 49, zam. Prabuty

LISTA NR 10 - KWW ODNOWA
1. KISIELICZYN Władysław, lat 65, zam. Prabuty
2. SUCHOMSKA Julia Maria, lat 33, zam. Trumiejki
3. SZKUTNIK Ewa, lat 49, zam. Prabuty
4. KUBIC Jan Roman, lat 65, zam. Prabuty
5. DWORACZEK Barbara Maria, lat 62, zam. Stary 
Kamień
6. PRZYWITOWSKI Marek, lat 56, zam. Prabuty

LISTA NR 11 - KWW OPS
1. SZULC Marek Bogdan, lat 61, zam. Prabuty
2. KOŁAKOWSKA Anna, lat 58, zam. Prabuty
3. LIZIŃSKA Jadwiga, lat 59, zam. Prabuty
4. THIEL Manfred Bernard, lat 71, zam. Prabuty
5. DYMEK Katarzyna, lat 41, zam. Prabuty
6. HOMA Jan Andrzej, lat 63, zam. Prabuty

Przypominamy, że podczas Wyborów Samorządowych 
głosujemy również na radnych do Sejmiku Województwa 
Pomorskiego.

Ceremonię uświetnił występ „Grupy Jędrzeja”, 
która zaprezentowała pieśni kresowe, spełniając tym 
samym życzenie koncelebrującego mszę św. Jego 
Ekscelencji  Biskupa Jacka Jezierskiego.
Po mszy św. dalsza część uroczystości przeniosła się 
do sali gimnastycznej. Dyrektor Bożena Niewulis 
przywitała przybyłych gości, a wśród nich:  senatora 
RP Leszka Czarnobaja, Burmistrza Miasta i Gminy 
P r a b u t y  B o g d a n a  P a w ł o w s k i e g o ,  
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach 
Henryka Fedoruka, sekretarza Miasta i Gminy 
Prabuty Jędrzeja Krasińskiego, Skarbnik Miasta
i Gminy Prabuty Elżbietę Wykner, Pełnomocnik 
Burmistrza ds. OKSiWzOP Palmirę Trzcińską-
Kowalską, Księdza Infułata Jana Oleksego, Księży 
proboszczów: dr Mariusza Pietrzykowskiego
i Dariusza Polaka, dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych, kierowników i prezesów jednostek 
organizacyjnych, emerytowanych pracowników 
szkoły oraz rodziców, nauczycieli, pracowników
i uczniów.
     Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rodowie 
zyskały godnego patrona z chwilą odczytania przez 
Henryka Fedoruka uchwały w sprawie nadania 
imienia szkołom. Istotę i doniosłość tej chwili 
podkreśliła dyrektor szkoły, przedstawiając historię 
szkoły, a także goście, którzy licznie zabrali głos, 
dz ięku jąc  za  zaproszen ie  i  moż l iwość  
współuczestniczenia w tym ważnym dla szkoły

Nadanie imienia Kresowian szkołom i lokalnej społeczności dniu.
w Rodowie Sporą dawkę wzruszeń zaserwowali zebranym 

uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
    Dzień 17 października 2014 r. zapisze się w Rodowie w swoim montażu słowno-muzycznym. 
w kronice Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Na koniec powtórnie wystąpiła „Grupa Jędrzeja”. 
w Rodowie, i pamięci społeczności Rodowa, całej Ostatnim punktem uroczystości było odsłonięcie 
gminy, a także środowisk kresowych, jako dzień 

logo szkoły, ufundowanego przez jej pracowników. 
nadania imienia tej placówce. Obie szkoły zyskały 

Zaszczytu tego dostąpili Senator RP Leszek 
patrona – Kresowian -  oraz sztandar i logo.

Czarnobaj oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bogdan Uroczystość miała charakter religijno-świecki.
Pawłowski. Ostatnim akcentem był poczęstunek, We mszy św. wzięli udział znakomici goście 
który stał się świetną okazją do odbycia dla wielu reprezentujący władze samorządowe, dyrektorzy 
sentymentalnej podróży po szkolnych korytarzach szkół, przedstawiciele społeczności szkolnej: 
starej-nowej szkoły.rodzice, uczniowie i nauczyciele; środowisk 

kresowych, placówek kulturalnych oraz mieszkańcy 
wsi. 
  Po poświęceniu sztandaru miało miejsce 
ślubowanie. Przedstawiciele społeczności szkolnej 
w tekście ślubowania odczytanym przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Prabuty Bogdana Pawłowskiego 
dali wyraz swojej wierności wartościom  prawdy, 
sprawiedliwości, odwagi i honoru. Po ślubowaniu 
dyrektor Bożena Niewulis dokonała opisu 
sztandaru, którego swoistą cechą jest motyw dębu
z zapuszczonymi głęboko w ziemię korzeniami, 
stanowiący także logo szkoły.

ZS im. Kresowian w Rodowie
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  Wielu uczniów naszego Gimnazjum to również Jubieusz 15 lecia gimnazjum w Prabutach
utalentowani sportowcy, którzy poszczycić się mogą 
tytułami mistrzów i wicemistrzów Wojewódzkiej      10 października 2014 roku w Prabuckim Centrum 
Gimnazjady Młodzieży Szkolnej. Pani Dyrektor Kultury i Sportu miała miejsce niezwykła uroczystość. 
podkreśliła także, iż Gimnazjum im. Marii Curie-Tego dnia świętowaliśmy jubileusz piętnastolecia 
Skłodowskiej posiada Pomorskie Certyfikaty Jakości Gimnazjum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Prabutach 
Edukacji nadane przez Pomorskiego Kuratora Oświatyoraz Dzień Edukacji Narodowej. Wśród gości 
w zakresie 3 standardów oraz fakt, że w ciągu ostatnich zaproszonych na tę uroczystość znaleźli się między 
lat nasi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli innymi : Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Bogdan 
realizowali kilkanaście projektów edukacyjnychPawłowski, Sekretarz Miasta i Gminy Prabuty Jędrzej 
o bogatej tematyce i szerokim zasięgu. W naszym Krasiński, Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty, 
Gimnazjum wypracowaliśmy także swoje tradycjeKultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami 
i uroczystości, każdego roku przygotowywane są liczne Pozarządowymi Palmira Trzcińska – Kowalska, 
imprezy o charakterze okolicznościowym, wielu Przewodniczący Rady Miejskiej  w Prabutach Henryk 
uczniów bierze udział w wycieczkach edukacyjnych. Fedoruk, Przewodniczący Komisji Oświaty Grzegorz 
Wszyscy uczniowie otrzymują bogatą ofertę edukacyjną Kasprzak, członkowie Komisji Oświaty Justyna 
i pomoc w rozwijaniu swoich talentów lub wsparcie Kowalczyk oraz Krzysztof Papis, proboszcz naszej 
pedagoga albo psychologa, jeśli mają jakiekolwiek parafii ks. dr Mariusz Pietrzykowski, szef prabuckiej 
trudności w nauce. Do tej grupy uczniów adresowane są policji Zbigniew Kołodziejski, szefowa Poradni 
również liczne zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne. Psychologiczno-Pedagogicznej w Prabutach Krystyna 
Wielu naszych gimnazjalistów zaangażowanych jestRygała, Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców 
w akcje charytatywne oraz wolontariat, co dobitnie Magdalena Gabriel, Przewodnicząca Związku 
świadczy o wrażliwości, empatii i zainteresowaniu Nauczycielstwa Polskiego w Prabutach Elżbieta 
problemami społecznymi wśród młodzieży. Kończąc Widawska, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
swoje przemówienie, Pani Dyrektor wspomniaław Prabutach Małgorzata Dudajek, Dyrektor Szkoły 
o osobach, które tworzyły Gimnazjum im. Marii Curie-Podstawowej w Obrzynowie Stanisław Gostomczyk, 
Skłodowskiej od podstaw. W gronie tych osóbDyrektor Zespołu Szkół w Rodowie Bożena Niewulis, 
znaleźli się: Adam Nowak (pierwszy dyrektor Dyrektor Zespołu Szkół w Trumiejkach Kazimierz 
Gimnazjum) oraz Palmira Trzcińska-Kowalska K o w a l c z y k ,  D y r e k t o r  Z e s p o ł u  S z k ó ł  
(pierwszy wicedyrektor Gimnazjum), Lech Jakimczuk Ponadgimnazjalnych w Prabutach Sebastian 
(drugi wicedyrektor Gimnazjum) i Aldona Moczadło Więckowski.
(trzeci wicedyrektor Gimnazjum).
   Rodzice i opiekunowie uczniów oraz władze 
oświatowe, samorządowe to niezwykle ważni partnerzy 
w procesie kształcenia i wychowania młodzieży – do tych 
w s z y s t k i c h  o s ó b ,  k t ó r e  s ą  p r z y j a c i ó ł m i
i sprzymierzeńcami naszego Gimnazjum, Pani Dyrektor 
skierowała serdeczne s łowa podziękowania
i wdzięczności za twórczą współpracę, a zbliżający się 
Dzień Edukacji Narodowej był okazją do złożenia 
najlepszych życzeń wszystkim pracownikom naszego 
Gimnazjum: nauczycielom, pracownikom administracji
i obsługi oraz osobom związanym ze środowiskiem 
pedagogicznym. Ostatnim akcentem wystąpienia Pani 
Dyrektor było uroczyste odczytanie listy wszystkich 
pracowników Gimnazjum, którzy pracowali w szkole
od 1999 roku.      

przywitała  przybyłych gości, dziękując im jednocześnie, 
że swą obecnością zechcieli uświetnić naszą uroczystość. 
W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor przybliżyła 
wszystkim obecnym historię naszego Gimnazjum. 
Zwróciła uwagę słuchaczy na fakt, że minione 
piętnastolecie możemy jako społeczność szkolna 
obchodzić w poczuciu sukcesu, gdyż wielu naszych 
wychowanków zostało laureatami lub finalistami 
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych,
a absolwenci nie mają problemów z dostaniem się
do wymarzonych szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki 
egzaminacyjne naszych uczniów od lat mieszczą się
w czołówce województwa pomorskiego.

Niezwykle podniosłym 
momentem rozpoczyna- 
jącym uroczystość było 
wprowadzenie pocztu 
sztandarowego naszego 
Gimnazjum i odśpiewa- 
nie hymnu państwowego. 
Następnie głos zabrała 
Dyrektor Małgorzata Ko- 
nieczna, która w serdecz- 
nych słowach w imieniu 
Rady Pedagogicznej, 
Rady Rodziców, praco- 
wników administracji
i obsługi oraz młodzieży
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      Spośród gości zaproszonych na naszą uroczystość 
głos zabrali: Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Bogdan 
Pawłowski, Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty, 
Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi Palmira Trzcińska – Kowalska, 
Dyrektor Zespołu Szkół w Trumiejkach Kazimierz 
Kowalczyk oraz Przewodnicząca ZNP w Prabutach 
Elżbieta Widawska – były wspomnienia, słowa 
wzruszeń, gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, jako 
szkoła otrzymaliśmy także cenne upominki. Z kolei 
osobom, które przyczyniły się do remontu kapitalnego 
dachu naszego Gimnazjum, Pani Dyrektor Małgorzata 
Konieczna wręczyła pamiątkowe dachówki, pochodzące 
z rozbiórki. Poza tym wszyscy przybyli na uroczystość 
otrzymali pamiątkowy folder okolicznościowy, który 
opracowaliśmy i wydaliśmy własnym sumptem. Zespół 
redakcyjny, który przygotował tę publikację to:  Mariola 
Romel-Kosiedowska, Maciej Śmieszniak, Joanna 
Łukowa, Jan Bożek i Andrzej Iwański. Nasi goście mieli 
także możliwość obejrzenia ekspozycji o najlepszych 
absolwentach, sukcesach sportowych i realizowanych 
projektach oraz prezentacji multimedialnej, którą 
przygotowały : Bożena Dołęgowska, Urszula Jurek, 
Joanna Łukowa, Mariola Romel-Kosiedowska oraz 
uczniowie klas: 3 A, 3 B i 3 C. Gdy zakończyła się część 
oficjalna, uczniowie mieli okazję do zaprezentowania 
swoich talentów artystycznych. Na scenie pojawili się 
tancerze, recytatorzy i wokaliści, którzy dostarczyli 
zgromadzonej publiczności wspaniałych wzruszeń. 
Program artystyczny oraz dekoracje zostały 
przygotowane przez: Joannę Stefanowską, Ewę 
Andrzejewską, Małgorzatę Jaworską, Aldonę Moczadło, 
Monikę Baranowską-Piasek, Alicję Okorską oraz 
Mariolę Niczyporuk.

Remont ulicy Kisielickiej

       Trwa remont odcinka ulicy Kisielickiej. Odcinek tej 
ulicy jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 522,
a inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Prace, 
które zostaną wykonane do końca listopada obejmują 
budowę nowego chodnika, wstawienie nowych 
krawężniki, wymianę nawierzchni asfaltowej, regulację 
studni burzowych oraz wyprofilowanie zjazdu
z ul. Kuracyjnej w ul. Kisielicką.
       Wartość inwestycji to około 300 tys. zł, z czego
120 tys. przekazano z budżetu Miasta i Gminy Prabuty
w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim. 
Wykonawcą jest firma SKANSKA.

III etap modernizacji drogi Laskowice - 
Szramowo

         W dniu 15 października Burmistrz Miasta i Gminy 
Prabuty podpisał umowę na odnowę nawierzchni drogi 
Szramowo – Laskowice – etap III. Wykonawcą prac jest 
Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk
z Prabut, wyłoniony w drodze postępowania 
przetargowego.
         Projekt jest współfinansowany ze środków 
Województwa Pomorskiego w ramach dotacji
na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
Całkowity koszt robót wynosi 158 tys. zł, w tym 
przyznana dotacja w wysokości 75 tys. zł. Zakres prac 
obejmuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego na długości 600 metrów. Prace zostaną 
zakończone do 5 listopada.

Uniwersytet III Wieku rozpoczął kolejny 
rok akademicki

      Jeszcze przed „studenckim październikiem” 
prabuccy słuchacze Uniwersytetu III wieku 
zainaugurowali nowy rok akademicki. Pierwszym 
aspektem było spotkanie sportowo-rekreacyjne, które 
odbyło się 20 września na II Młynie w lesie 
kwidzyńskim. Mityng Sportowy dla członków 
Uniwersytetu III Wieku połączony był z imprezą 
plenerową. Trzy dni później słuchacze Uniwersytetu
III Wieku gościli na polach grunwaldzkich oraz zwiedzali 
tamtejsze muzeum. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie 
wystawy czasowej poświęconej  narzędziom 
średniowiecznych tortur.

Gimnazjum im. Marii Curie - Skłodowskiej
w Prabutach

KF

KF

KF
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Nasza Kasztanowa
       Z przyjemnością możemy Państwu przedstawić sprawozdanie z realizacji projektu pn. Nasza Kasztanowa. Na jego 
realizację otrzymaliśmy dotację z Lokalnej fundacji Filantropijnej PROJEKT z Kwidzyna. Fundacja Projekt przyznaje 
dotacje na poziomie lokalnym w ramach programu grantowego Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Wysokość otrzymanej dotacji to kwota 2000 zł, 
natomiast wkład rzeczowy i finansowy mieszkańców i partnerów projektu to kwota ponad 8000 zł co łącznie dało kwotę 
realizacji zadania ponad 10000 zł. 
       Początkowo problemem wydawałoby się, że nie do przejścia, był brak osobowości prawnej przez mieszkańców, co 
wykluczało nas z pozyskania dotacji. Jednak dzięki wsparciu i konsultacjom z Justyną Liguz z Fundacji Projekt, znaleziono 
rozwiązanie problemu. Mogliśmy wystąpić o dotację jako grupa nieformalna przy organizacji lub instytucji i zwróciliśmy się 
z prośbą do Dyrektor Zespołu Szkół w Rodowie o wsparcie instytucjonalne na co wyraziła zgodę oraz zostało to 
zaakceptowane przez Burmistrza. 
         Główny problem, na którym skoncentrowano swoje działania, to przywrócenie świetności stawu i terenu bezpośrednio 
do niego przyległego. Uznano, że zaniedbany staw to przykry widok dla odwiedzających naszą ulicę oraz jak i dla samych 
mieszkańców. Pomysł zyskał akceptację w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty, który zlecił wykonanie oczyszczenia stawu 
koparką i wywiezienia nieczystości. Roboty te zakwalifikowano we wniosku o dofinansowanie jako udział rzeczowy 
Urzędu - jednego z partnerów projektu. Pozostałe etapy prac związanych ze stawem były wykonywane już przez samych 
mieszkańców i były to: uprzątnięcie i wywiezienie na składowisko odpadów śmieci zalegających na brzegach stawu; 
wycinka krzaków i systematyczne koszenie brzegów oraz terenu przyległego; wykonanie nasadzeń drzew iglastych; 
poprawienie stanu technicznego siatki ogrodzeniowej wraz z pomalowaniem słupków ogrodzeniowych; wykonanie prac 
ziemnych na brzegach stawu wraz z posianiem trawy; wykonanie ławki i budki lęgowej dla ptaków, poprawienie stanu 
technicznego kosza do koszykówki; wykonanie nasadzeń roślin wodnych (w sumie ok. 10 gatunków); zarybienie zbiornika 
ponad 500 szt. ryb różnych gatunków.
     Jednym z dodatkowych etapów realizacji projektu była organizacja w dniu 7 lipca VI Zjazdu Mieszkańców ulicy 
Kasztanowej. Organizację imprezy wykorzystano do „sprzedania” pomysłu przywrócenia życia stawkowi pozostałej części 
mieszkańców jak również uzyskanie akceptacji zaplanowanych i już częściowo zrealizowanych działań. Uzyskana dotacja 
została wykorzystana na zakup pawilonu imprezowego, o wymiarach 12 m x 6 m, który w przyszłości stanowić będzie 
zabezpieczenie imprezy w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. Tradycyjnie impreza rozpoczęła się Mszą 
św. po czym rozpoczęto cykl zabaw i konkursów dla dzieci i dorosłych. Jak zawsze nie zawiódł pomysłodawca imprezy, 
Zbigniew Kuncewicz – były już mieszkaniec Kasztanowej, ale pojawiający się corocznie na imprezie, który jak każdego 
roku funduje ogromną ilość nagród do rozdysponowania w konkursach oraz okolicznościowe gadżety. Wspólnej zabawie 
nie było końca i trwała do białego rana. 
       W międzyczasie, korzystając już z oczyszczonego stawu, mieszkańcy postanowili zorganizować się i w dniu 21 czerwca 
część rodzin z Kasztanowej wykonała wianki aby wspólnie wrzucić je do stawu. W chwili obecnej mieszkańcy mogą 
skorzystać z zasobów zarybionego zbiornika. Dotychczas wielokrotnie miały miejsce wspólne połowy ryb, a niektórzy
z wędkujących byli bardzo zaskoczeni wynikiem, który pojawiał się na końcu wędziska.
Cieszymy się, że udało nam się zorganizować do wspólnego działania. Mamy już nowe cele na kolejne lata związane
z funkcjonowaniem Naszej Kasztanowej. Mieszkańcy

ulicy Kasztanowej
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Gminny konkurs historyczny „Losy Liwa Cup po raz szósty
Polaków podczas II wojny światowej” 

      Największa impreza sportowa w Prabutach, biegi 
uliczne Liwa Cup wystartowała już po raz szósty.      W dniu 9 października w Prabuckim Centrum Kultury 
Przy sprzyjającej aurze w ostatnią sobotę września i Sportu odbył się finał gminnego konkursu 
prabuckimi ulicami „zawładnęli” biegacze, gdyż w biegu historycznego „Losy Polaków podczas II wojny 
głównym na dystansie 5000m. wystartowało 106 światowej”. Konkurs wiedzy historycznej był 
zawodników. Doliczając do tego dzieci i młodzież skierowany dla uczniów szkół podstawowych
biegającą w różnych kategoriach wiekowych i na różnych i gimnazjalnych z Miasta i Gminy Prabuty, a poświęcony 
dystansach, uczestniczyło w zawodach niespełna 500 był 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
osób!W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął 
    Zanim wystartował bieg główny w okolicach Nataniel Żochowski ze Szkoły Podstawowej nr 2
prabuckiego rynku rywalizowały dzieci i młodzieżw Prabutach. Drugie miejsce zajął Kacper Klejna
w kategoriach 2008 i młodsi, 2006-2007, 2004-2005, ze Szkoły Podstawowej w Obrzynowie, a trzecie miejsce 
2002-2003, 1999-2001 oraz 1995-1998. Wszystkie zajął najmłodszy uczestnik konkursu uczeń IV klasy 
wyniki w poszczególnych kategoriach dostępne są na Szkoły Podstawowej w Rodowie, Andrzej Gdula.
stronie www.prabuty.pl.Wśród uczniów gimnazjum, najlepszy okazał się Łukasz 
     W biegu głównym na dystansie 5500 metrów Barbarewicz, drugie miejsce zajął Kacper Skoczyński, 
najlepszy w tym roku okazał się Andrzej Rogiewicz natomiast trzecie miejsce zajął Michał Kłos wszyscy 
(Sztum/Postolin), na drugim stopniu podium stanął Artur laureaci w tej kategorii są uczniami prabuckiego. 
Olejarz (Zielona Góra), a z brązowego medalu cieszył się Wszyscy laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody 
Kamil Chodorowski (Morąg). W kategorii kobiet na tym książkowe o tematyce II wojny światowej i dyplomy,
samym dystansie najlepsza była Marta Krawczyńska a nauczyciele listy gratulacyjne za przygotowanie swoich 
(Malbork), przed Moniką Jackiewicz (Lubawa)podopiecznych do konkursu. Laureaci konkursu 
i  Mar tyną  Wardą  (Wój towo) .  Naj lepszymi  uczestniczyli również, 29 października, w wycieczce
prabucianinami w biegu głównym okazali się Bernard do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, 
Reks oraz Aldona Moczadło.ufundowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.
A za rok kolejna VII edycja biegów ulicznych LIWA CUP, 
na którą już teraz zapraszamy!

Sukcesy  prabuck ich  woka l i s tów
na I Przeglądzie Piosenki Polskiej w Suszu

      30 października  w Suskim Ośrodku Kultury odbył się 
I Przegląd Piosenki Polskiej w Suszu. Jest nam bardzo 
miło poinformować, że prabucka grupa wokalna Sparks 
działająca przy PCKiS zajęła 1 miejsce. Dodatkowo 
w kategorii solistów do lat 13 Dominika Graszkiewicz 
zajęła 5 miejsce. W kategorii solistów rocznik 2000, 
drugie miejsce zajęła Aleksandra Kroczyk, trzecie 
miejsce Paulina Śmietańska, a 4 miejsce zajęła Zuzanna 
Dereń. W kategorii solistów lat 15-18 Weronika 
Gałgańska zajęła IV miejsce, a Aleksandra Rzempouch 
była tuż za Weroniką na V miejscu. Poziom przeglądu był 
niezwykle wysoki dlatego tym bardziej nasza grupa 
woka lna  i  so l i śc i  zas ługu ją  na  pochwały.
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MKS Pogoń Prabuty w 2014 roku

    Przedstawiamy Państwu wyniki pracy z ostatnich 
dziesięciu miesięcy nowego Zarządu MKS Pogoń oraz 
licznej grupy młodych piłkarzy, która na chwilę obecną 
składa się już ze 120 zawodników w pięciu grupach 
młodzieżowych oraz z ponad 40 szachistów 
reprezentujących godnie klub na wielu płaszczyznach 
rozgrywkowych. Klub na chwilę obecną powiększył 
ilość zawodników prawie dwukrotnie tworząc jesienią 
nowe dwie drużyny. Długo nieobecnego i bardzo 
brakującego Juniora A, który jest ważnym ogniwem
w płynnym rozwoju roczników młodzieżowych oraz 
Juniora D, naszych dzielnych dziesięciolatków.
Senior - trener P. Tatara
1. Pogoń Prabuty 23 pkt. 36-13bramki
2. Meteor Pinczyn 23 34-14
3. Wisła Korzeniewo 21 27-13
Junior A - trener A. Tołstik
1. Pogoń Prabuty 18 pkt. 29-11
2. Żuławy NDG 15 31-19
3. Wietcisa Skarszewy 9 17-23
Junior B - trener P. Promiński 
1. Pogoń Prabuty 22 pkt. 51-7
2. Żuławy NDG 20 75-5
3.Rodło Kwidzyn 15 28-11
Junior C2 - trener M. Tatara 
1. Powiśle Dzierzgoń 27 pkt. 74-18
2. Pogoń Prabuty 27 37-8
3. Osiczanka Osice 24 58-11
Junior D2 - trener M.Tatara 
1. Beniaminek 03 Starogard Gd. 19 pkt. 37-6
2. Pogoń Prabuty 15 36-7
3. Pomezania Malbork 10 28-25
* wszystkie tabele pomniejszono o liczbę drużyn.
  W powyższym okresie Zarządowi udało się:
- wygospodarować ok. 5 tys. zł. na konieczne prace 
remontowe siedziby klubu, gdyż zimą zastał przejęty
w fatalnym stanie technicznym;
- spłacić połowę przejętego zadłużenia, które wynosiło 
30 tys. zł. nie zadłużając się o grosz.
      Założenia Zarządu na rok 2015 w celu rozwoju klubu:
- awans seniorów do klasy okręgowej;
- po raz pierwszy w historii klubu wprowadzenie grupy 
juniorskiej do makroregionu;
- stworzenie długoterminowych projektów rozbudowy 
siedziby oraz obiektu klubu;
- dalsze tworzenie nowych drużyn młodzieżowych 
stwarzając im coraz lepsze warunki rozwoju;
- jak najszybsza spłata reszty zadłużenia.
   Zarząd chcąc zrealizować powyższe złożenia 
potrzebuje wsparcia mieszkańców miasta poprzez 
dołączenie do członkostwa  stowarzyszenia MKS Pogoń
oraz Partner Klubu. Zarząd oferuje również, spore 
powierzchnie reklamowe dla przedsiębiorstw.

Wszelkie informacje odnośnie działalności klubu 
dostępne są na: oraz Facebooku.

Prosimy o wspieranie młodzieży oraz serdecznie 
zapraszamy wszystkich na mecze!

Zarząd MKS Pogoń Prabuty

Na prabuckiej szachownicy

     W dniu 7 października w Prabuckim Centrum Kultury 
i Sportu odbyły się Powiatowe Igrzyska i Gimnazjada 
Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych.
W kategorii szkół podstawowych wystąpiło 5 drużyn
(SP 2 Kwidzyn, SP 4 Kwidzyn, SP 2 Prabuty, SP Ryjewo
i SP 6 Kwidzyn). W kategorii szkół Podstawowych 
zdecydowanie zwyciężył aktualny v-ce mistrz 
województwa  SP 2 Kwidzyn mając jedynie małe 
problemy z SP 2 Prabuty. Bardzo zacięta była rywalizacja 
o drugie miejsce. Ostatecznie SP 4 Kwidzyn mając taką 
samą liczbę punktów dużych i małych wyprzedziła SP 2 
Prabuty lepszym wynikiem na pierwszej szachownicy.
W kategorii szkół gimnazjalnych uczestniczyło również 
5 drużyn (Gimnazjum nr 2 Kwidzyn, Gimnazjum 
Prabuty, Gimnazjum Ryjewo, Gimnazjum Trumiejki
i Gimnazjum Wandowo). Pewne zwycięstwo w kategorii 
gimnazjów odniósł v-ce mistrz województwa, 
Gimnazjum nr 2 Kwidzyn. Drugie miejsce zdobyło 
Gimnazjum Prabuty pokonując w ostatnim meczu 3:1 
Gimnazjum Ryjewo. O czwartym miejscu Gimnazjum
w Trumiejkach przy takiej samej ilości punktów i remisie 
co Gimnazjum w Wandowie zadecydował lepszy wynik 
na 1 szachownicy zawodnika z Trumiejek. Awans
do półfinału wojewódzkiego uzyskały aktualni v-ce 
mistrzowie województwa : Szkoła Podstawowa nr 2 
Kwidzyn oraz Gimnazjum nr 2 Kwidzyn. Szkołę 
Podstawową nr  2 Prabuty reprezentowali – Zuzanna 
Łazarczyk, Mikołaj Lechowski, Szymon Orzechowski 
oraz Szymon Lorentowicz. Punkty dla Gimnazjum 
Prabuty zdobyli –  Julia Wojtysiak, Mateusz Fydrych, 
Kewin Andrzejewski oraz Karol Szczepański. 
       20 października w Sali PCKiS w Prabutach odbył się 
turniej półfinałowy Mistrzostw Województwa szkół 
Podstawowych i Gimnazjów w szachach. W turnieju 
uczestniczyły szkoły reprezentujące powiaty: Kwidzyn, 
Sztum, Malbork oraz Nowy Dwór Gdański. Zwycięzcy 
turnieju w obu  grupach uzyskiwali prawo gry w finale 
wojewódzkim. Zgodnie z oczekiwaniami mistrzami obu 
grup zostali uczniowie szkół kwidzyńskich. Szkoła 
podstawowa nr 2 oraz Gimnazjum nr 2. Obie drużyny
z kompletem punktów wygrały swoje grupy.
Z ostatniej chwili: Finał Mistrzostw Województwa 
odbył się w Kwidzynie. Mistrzem Województwa
w kategorii szkól podstawowych została drużyna SP 2 
Kwidzyn. Gimnazjum nr 2 z Kwidzyna  została  v-
mistrzami województwa. Szkoda, że Prabuty już na 
etapie powiatu trafiają na tak silnego przeciwnika (od 
kilku już lat mistrza województwa) i zgodnie
z regulaminem tylko mistrz awansuje do dalszych 
rozgrywek. Ale mamy satysfakcję i cieszymy się,
że zwycięzca turnieju w Prabutach od tylu lat zdobywa 
Mistrzostwo Województwa i potwierdza że w Prabutach 
gra im się „ciężko” potem już jest (jak potwierdzają 
wyniki)  łatwiej. Brawo!
                                                      Sędzia turniejowy 

                                              Andrzej Bożek
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1. Pogoń Prabuty 23 pkt 36-13 bramkiFantastyczna jesień seniorów Pogoni
2. Meteor Pinczyn 23 34-14
3. Wisła Korzeniewo 21 27-13        Podopieczni Piotra Tatary jak do tej pory w 100% 
4. Świt Radostowo 16 18-12realizują plan powrotu do pomorskiej okręgówki. 
5. Korona Rywałd 16 27-24Obecnie są liderami w A-klasie i na boisku ciężko znaleźć 
6. Weber Szprudowo 15 27-34zespół, który piłkarsko mógłby dorównać Pogoni.
7. Pogoń Smętowo 15 17-25        Druga część rundy jesiennej w wykonaniu 
8. Rodło II Kwidzyn 14 25-22pogonistów obfituje w wiele zdobytych bramek przez 
9. Sokół Lubichowo 14 34-35nasz zespół i wysokie zwycięstwa.
10. Relax Ryjewo 13 20-22        W ostatni weekend września piłkarze Pogoni 
11. Błękitni Kmiecin 13 18-25Prabuty podjęli na własnym stadionie Weber Szprudowo. 
12. LKS Waplewo 12 21-25Tego dnia nasi piłkarze pokazali rywalom jak się 
13. Orzeł II Subkowy 12 18-28powinno grać w piłkę nożną. Podczas meczu pogonistom 
14. Rodło Trzciano   8 11-41wychodziło dosłownie wszystko, a bramki zdobyli: 

czterokrotnie Bartek Wacławski, dwukrotnie: Paweł Zawody Cross Country
Urbanowicz, Mateusz Szpociński i Przemek Promiński,
a po jednej bramce strzelili: Mateusz Jagiełło i Paweł     W dniu 26 października na profesjonalnie 
Boguszewicz. Wynik 12:0 okazał się najwyższym przygotowanym przez głównych organizatorów braci 
zwycięstwem Pogoni od 1997 roku! Łukasza i Przemysława Dołęgowskich oraz Kamila 
Tydzień później pogoniści zmierzyli się na wyjeździe Rożniaka torze motocrossowym na prabuckim Zatorzu 
z Sokołem Lubichowo. Również i w tym meczu odbyły się zawody o Puchar Burmistrza Prabut
podopieczni Piotra Tatary zwyciężyli wysoko w Cross Country. Zawody kończyły tegoroczny sezon 
nie pozostawiając złudzeń rywalowi, kto jest lepszy motocrossowy. Pogoda jak na tę porę roku dopisała
na boisku. Po hat-tricku Piotra Krasińskiego i dwóch i w zawodach uczestniczyło łącznie 44 zawodników. 
bramkach Bartka Wacławskiego niebiesko-biało- Zawody rozpoczęły się punktualnie w południe 
czerwoni zwyciężyli 5:2. wyścigiem młodzików, po nich wystartowali wspólnie 
        11 października na stadionie przy ul. Jagiełły Pogoń riderzy w kategoriach licencjonowanych, licencja A,B i C 
podejmowała Błękitnych Kmiecin. I można powiedzieć, oraz hobby, na końcu do zmagań przystąpili kładowcy. 
że dotychczasowy scenariusz spotkań w wykonaniu Poniżej prezentujemy wyniki zawodów:
pogonistów wyglądał podobnie. Pogoń prowadziła grę, Kategoria młodzików: 1. Artur Sikora, 2. Max Chwalik, 
stwarzała mnóstwo sytuacji bramkowych z czego 3. Oskar Chwalik. Kategoria hobby: 1. Mariusz Kil,
4 zostały wykorzystane przez Mateusza Szpocińskiego, 2.  Tomasz Procyk, 3. Robert Żochowski; Licencja C:
Przemysława Promińskiego, Piotra Krasińskiego 1. Mariusz Lewandowski, 2. Krzysztof Kulesza,
i Mateusza Jagiełło. Rywale z Kmiecina nie zdołali w tym 3. Adrian Matwij; Licencja B: 1. Karol Gaweł,
meczu pokonać dobrze dysponowanego w bramce 2. Marcin Polnar, 3. Sebastian Walczyk; Licencja A:
Radosława Sprzążki. Po zwycięstwie nad Kmiecinem 4:0 1. Paweł Czeszejko – Sochacki, 2. Sylwester Jędrzejczyk, 
Pogoń wysunęła się na prowadzenie w A-klasie. 3 .  D a m i a n  J ę d r z e j c z y k ;  Q u a d  4 x 4 :
         Jedyna wpadka przytrafiła się w meczu 1. Ryszrd Czechowicz, 2. Jarosław Słodownik.
wyjazdowym z LKS Waplewo. Pogoniści jak
w przypadku większości meczów zdecydowanie 
przeważali na boisku i prowadzili grę. Niestety rywale 
wykorzystali atut własnego boiska i zdołali strzelić jedną 
bramkę więcej od prabuckich zawodników. Pogoń 
pechowo przegrała 4:3.
        W ostatnim październikowym meczu A-klasy Pogoń 
podejmowała na własnym stadionie drugi zespół Orła 
Subkowy. Scenariusz tego meczu był bardzo podobny do 
pozostałych meczów. Zdecydowane zwycięstwo nad 
piłkarzami z Subkowych 5:1 mogło być jeszcze bardziej 
okazałe gdyby pogoniści wykorzystali więcej sytuacji 
bramkowych. Bramki dla Pogoni zdobyli 3x Przemek 
Promiński, Bartek Wacławski i Szymon Szymański.
      Pogoń w tej rundzie ma do rozegrania jeszcze dwa 
spotkania. 9 listopada zagra mecz wyjazdowy z Koroną 
Rywałd, a 15 listopada na zakończenie rundy jesiennej na 
własnym stadionie podejmie outsidera rozgrywek Rodło 
Trzciano.
Poniżej prezentujemy tabelę po 11 kolejkach spotkań 
pomorskiej A-klasy.
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