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Będziemy szejkami? - Gaz łupkowy w Pilichowie

W mediach ogólnopolskich i światowych
bardzo głośno mówi się o potencjale gazowym, jaki
posiada Polska. Pojawiają się głosy, że Polska dzięki
gazowi łupkowemu, może stać się państwem
samowystarczalnym jeśli chodzi o zapotrzebowanie
w gaz na kilkadziesiąt lat. Na mapach krajowych
pokazywane były tereny, na których jest największe
domniemane prawdopodobieństwo występowania
gazu. Po krótkiej analizie map można było
wywnioskować, iż nasza gmina znajduje się na tym
terenie. Okazało się, że nie jest inaczej i wydobyciem
gazu na terenie naszej gminy zainteresowała się
amerykańska firma Marathon Oil. Na początku roku
Marathon Oil ogłosiła, że w okolicach Prabut znajdują
się pokłady gazu łupkowego jednak przy wynikach
badań geologicznych nie można stwierdzić ilości
gazu znajdującego się około 3km pod powierzchnią
gruntu. W związku z tym Marathon Oil wytypowała
najlepsze miejsce na terenie naszej gminy
na postawienie wiertni i sprawdzenie zasobów
surowca. Równolegle z budową wiertni będą
prowadzone badania sejsmiczne na terenie naszej
gminy. W dniu 18 kwietnia w świetlicy wiejskiej
w Trumiejkach odbyło się spotkanie mieszkańców
Pilichowa i Trumiejek z przedstawicielami firmy.

Po badaniach sejsmicznych na terenie gminy Prabuty
planowane jest przeprowadzenie jednego odwiertu
w okolicach Pilichowa, który pozwoli ocenić wielkość
zasobów i potwierdzić opłacalność wydobycia
surowca na danym terenie. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Marathon Oil: Carl Hubacher prezes
Marathon Oil, Ken Dunek kierownik ds. operacyjnych,
Katarzyna Kogut kierownik ds. gruntów, Paweł
Pudłowski dyrektor ds. rozwoju i kontaktów
z Rządem. Już pod koniec kwietnia MarathonOil
wkroczył na teren budowy wiertni. Prace posuwają się
w bardzo szybkim tempie, a Gazeta Prabucka będzie
Państwu relacjonować rozwój wydarzeń na bieżąco.

Nowe nazwy ulic w Prabutach

W południowej części naszego miasta w przedłużeniu ul. Sanatoryjnej powstaje nowe osiedle domów
jednorodzinnych. W związku z tym dnia 17 kwietnia w sali Domu Kultury odbyło się spotkanie konsultacyjne
z mieszkańcami Prabut w sprawie nadania nazw nowym ulicom Prabut. Kryterium było nazwanie ulic w sposób
jednolity tematycznie. Wśród wielu propozycji nadesłanych przez mieszkańców pojawił się cały kalejdoskop nazw
od ul. Poziomkowej, poprzez ul. Pomarańczową i Mandarynkową, Kapuścianą, Cebulową, Miętową, Szałwiową,
Innowacyjną, Cybernetyki, Bukową, Limbową, Jaskółczą i Orlą, aż po nazwy ulic znanych rodaków:
W. Szymborskiej, H. Sienkiewicza, Cz. Miłosza, I. J. Paderewskiego, H. Wieniawskiego, J. Matejki
i S. I. Witkiewicza. Żal tylko, że pomimo tak wielu propozycji przesłanych e-mailem, uczestników spotkania można
było policzyć na palcach obydwu dłoni - to się nazywa bezpieczny internet!

Redakcja: Prabuckie Centrum Kultury i Sportu. Redaktor odpowiedzialny i kontakt czytelnikami: Marcin Kruszyński
Grafika: Adrian Sobieraj. Adres redakcji: 82-550 Prabuty, ul. Łąkowa 22, tel. /55/278-23-19, e-mail: gazetaprabucka@pckis.pl
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Dla chcącego nic trudnego... wywiad z Piotrem Jabłońskim
Marcin Kruszyński - Rozmawiamy z Piotrem
Jabłońskim - prabucianinem, który postawił sobie
za cel przepłynięcie kajakiem trasy z Warszawy
do Prabut, najpierw królową polskich rzek Wisłą,
a w końcowym odcinku Liwą. Piotrze proszę
opowiedz o sobie naszym Czytelnikom.
Piotr Jabłoński – Czytam każde wydanie
Gazety Prabuckiej, wstaję ok. 7:00 i kładę
się spać ok. 1 w nocy, dużo czasu inwestuję
w naukę. Obecnie kontynuuję ją na PWSFTViT
w Łodzi na wydziale Organizacja Produkcji
Filmowej i Telewizyjnej. Staram się być dobrym
mężem i lubię smacznie zjeść i odwiedzać nowe
miejsca. Zawodowo od kilku lat jestem
koordynatorem innowacyjnych projektów, taką
pracę można porównać do podróży - zawsze
mam cel.
MK - Skąd pomysł na tą niecodzienną podróż
kajakiem - czy to chęć zmierzenia się ze sobą
samym, czy może jeszcze jakaś idea?
PJ – Pomysł był prosty, promocja miasta Prabuty
w dyskursie wodnym. Całe szczęście kiedyś
rodzice posłali mnie na kurs żeglarski na Zatokę
Pucką, tam nie było lekko. Przy dużym wietrze,
w deszczu byłem sternikiem na trasie z Pucka
na Hel. Już w wieku kilku lat poczułem to coś - siłę
wiatru i wody. Pasję było bardzo łatwo
kontynuować w okolicach naszego miasta,
w szczególności na jeziorze Dzierzgoń. Rzeka
Liwa zawsze była blisko, dlatego spoglądając na
mapę dostrzegałem ten szlak wodny.
Skojarzyłem fakty promocja-spływ
i zaproponowałem to władzom naszego miasta.
Chciałbym podziękować za pozytywne
rozpatrzenie prośby o wsparcie.
MK - Jak przebiegała sama wyprawa - czy
napotkałeś po drodze na jakieś trudności, których
nie przewidziałeś na etapie planowania?
PJ – Myślę, że ostre słońce to był ten element,
którego przewidzieć nie mogłem, paliło
mi przedramiona, mocno mnie wysuszało
i obawiałem się, że skończy się to udarem
i będzie po rejsie. Kiedyś, w czasie samotniej
podróży po Europie autostopem, miałem
do czynienia z takim udarem, kilka godzin
na słońcu bez czapki skończyło się gorączką
i zawrotami głowy, a jak jest się w okolicach
niemieckiej Kolonii, czy na środku Wisły to trzeba
myśleć. Na Wiśle miałem już te wcześniejsze
doświadczenia i wiedziałem, że skutki takiego
udaru mogłyby nawet zagrażać życiu. Inne
sprawy przewidziałem. Kupiłem kamizelkę
ratunkową, miałem suplementy energetyczne Gazeta Prabucka

racjonalnie je wydzielałem. Spływ był bardzo
przyjemny i przewidywalny, wiosłowałem
zgodnie z harmonogramem. To co mnie
zaskoczyło, to bardzo słabo zagospodarowany
brzeg Wisły.
MK - Jakie są Twoje najbliższe plany związane
z szeroko pojętą „turystyką ekstremalną”?
PJ – Ja bym tego spływu nie zaliczył do podróży
ekstremalnej, założenia były inne. Takim planem
może być przyciągnięcie turystów do gminy
Prabuty. W naszym mieście jest miejsce
dla weekendowych spacerowiczów z innych
miast i krajów, ale oczywiście nasze możliwości
są ograniczone. W czasie spływu obserwowałem
wiele miast i muszę przyznać, że wydać
pieniądze można w wielu miejscach. Nadal chcę
współdziałać dla miasta, jeśli mieszkańcy
i władze czują potrzebę bym reprezentował
Prabuty angażując się w turystykę, bym
był ambasadorem gminy na terenie Unii
Europejskiej, to z chęcią podejmę taką misję.
Jestem otwarty na propozycje.
MK - Dziękuję za wywiad i w imieniu Czytelników
GP życzę wielu pomyślnych realizacji Twoich
odważnych pomysłów!
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Uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791 roku Sejm Polski ustanowił
pierwszą w Europie, a drugą na świecie
(po amerykańskiej z 1787r.) nowoczesną
i spisaną konstytucję, regulującą ustrój prawny
i główne kwestie funkcjonowania
R z e c z y p o s p o l i t e j O b o j g a N a r o d ó w.
W 221 rocznicę jej uchwalenia, mieszkańcy
Prabut jak zwykle tłumnie uczestniczyli
w uroczystych obchodach jednego
z najważniejszych świąt państwowych.
Pierwszym punktem prabuckich obchodów tego
święta było złożenie kwiatów pod Pomnikiem
Pamięci Kresowian, gdzie krótką przemowę
wygłosił p. Andrzej Mosiejczyk prezes
Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków
na temat upamiętnienia ofiar pomordowanych na
kresach wschodnich, ale także wszystkich ofiar
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w burzliwej historii Polski , następnie
zgromadzeni przemaszerowali przy
akompaniamencie orkiestry dętej „Helikon”
z Kwidzyna pod Pamiątkowy Obelisk
przy Urzędzie Miasta i Gminy, gdzie złożono
symboliczne kwiaty. Niespodziewanym i jakże
wzruszającym momentem była parada konna
prabuckich entuzjastów jeździectwa i złożenie
przez nich na pomniku pamiątkowych wiązanek.
Ten moment zostanie prabucianom z pewnością
na długo w pamięci. Ostatnim, kulminacyjnym
punktem była uroczysta Msza Św. za Ojczyznę
w Konkatedrze Św. Wojciecha, okraszona
krótkim koncertem pieśni patriotycznych
Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu artystów
z Prabuckiego Studia Piosenki: Mileny Kossak
i Tomasza Olszewskiego.

Gazeta Prabucka
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Blues-rockowa Majówka z PCKiS
Blues-Rockowa Majówka rozpoczęła w tym
roku cykl imprez organizowanych przez Prabuckie
Centrum Kultury i Sportu podczas rekordowo
długiego majowego weekendu. 3 maja przy pięknej
bezchmurnej pogodzie i licznie zgromadzonych
prabucianach, na parkingu przy MGOPS
zaprezentowały się cztery zespoły. Imprezę otworzyli
debiutanci z Rampin Reggae z charyzmatycznym
liderem Krystianem Czają. Zespół został ciepło
przyjęty przez widzów - nie dziwi chyba nikogo,
że rozbujane reggae i słoneczna aura to najlepsi
kompani. Niewątpliwym wydarzeniem był koncert
kapeli Pan Drzem. Skład z zaledwie rocznym stażem
ma już szeroką publikę i często koncertuje - jego
członkowie to młodzi, uzdolnieni podopieczni
Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu: Kuba
Kanigowski – gitara i wokal, Paweł Krasiński – gitara
basowa, Wojtek Kanigowski – perkusja i wokal
i Łukasz Olszewski – klawisze (choć doniesienia
od Pana Drzema mówią, że tego ostatniego zastąpił
ostatnio Damian Janiewicz). Widzowie świetnie bawili
się przy dźwiękach coverów Dżemu i Breakoutu.
Przypomnijmy, że zespół wystąpi jako pierwsza
z gwiazd tegorocznych Dni Prabut. Kolejnym mocnym
gitarowym uderzeniem był „Zespół Tymczasowy

No. 213” z niezwykle dojrzale brzmiącą wokalistką
Olą Wysocką. Wykonali covery m.in. Maanamu,
AC/DC , The Cranberries czy O.N.A. z taką samą
ekspresją jak własne kompozycje. Tymczasem
powoli zapadł zmierzch i skwer przy MGOPS
w świetle latarni zyskał jeszcze więcej uroku. W tej
scenerii nadszedł czas na gwiazdę wieczoru ostródzko–olsztyńską grupę „The Wheeler's Band”.
Zespół z żywiołową wokalistką, obdarzoną
zadziornym i głębokim głosem, porwał publiczność do
tańca przy klasykach z pogranicza rocku i bluesa.

Warsztaty tańca nowoczesnego Izy Tatary
W dniach 20–22 kwietnia w Domu Kultury
odbyły się warsztaty taneczne zorganizowane
przez instruktorkę tańca nowoczesnego
Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu Izę Tatarę.
W zajęciach uczestniczyły dwie grupy MDC
z Kwidzyna, grupa White z Bydgoszczy
oraz grupa Easy z Prabut. Instruktorkami
podczas zajęć były Magda Majewska oraz
Monika Grabska. Młodzi adepci tańca zgłębiali
tajniki hip-hopu, dancehallu, walkingu, popingu.
Podczas nauki tancerze świetnie się bawili,
organizowali różne gry integracyjne, pomimo
różnic wiekowych oraz umiejętności w tańcu.
Wszyscy uczestnicy byli niezwykle zadowoleni
Gazeta Prabucka

z ciepłego przyjęcia w Prabutach i już planują
kolejne warsztaty taneczne w naszym Domu
Kultury.

Styczeń-Luty 20125

Maj-Czerwiec 2012

WYDARZENIA

„Pomóżcie nam pomagać” - Majówka z JOT-OSP Prabuty

4 maja w dniu Św. Floriana swoje święto
obchodzili strażacy w całej Polsce. Dla prabucian
był to drugi dzień Majówki z Prabuckim Centrum
Kultury i Sportu. Z inicjatywy Jednostki
Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży
Pożarnej w Prabutach i PCKiS, zorganizowana
została impreza pod wszystko mówiącym tytułem
„Pomóżcie nam pomagać”. Strażacy
przygotowali szereg konkursów i atrakcji dla
najmłodszych i dorosłych m.in. zjazd na linie,
ścianka wspinaczkowa, konkurs plastyczny
i konkurs zręcznościowy. Główną atrakcją
pikniku była symulacja wypadku drogowego,
w którym oprócz naszej jednostki uczestniczyły
zaprzyjaźnione zastępy straży z Susza i Kisielic.
Takiego symulowanego pokazu w Prabutach
jeszcze nie było! Strażacy pokazali widzom
jak przebiega akcja ratownicza i na jakie
niebezpieczeństwa są narażeni strażacy
p o d c z a s w y k o n y w a n i a s w o j e j p r a c y.
Z pewnością wielu z Państwa zapamiętało
tą akcję na całe życie... Tym, których nie było tego
dnia na skwerze przy MGOPS, organizatorzy
gwarantują podobną imprezę w przyszłym roku.
Podczas pikniku można było zwiedzić
nowoczesne wozy strażackie, zjeść pyszną,
darmową, strażacką grochówkę (ponoć
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przyprawioną przez samego prezesa) oraz
posłuchać podopiecznych Prabuckiego Centrum
Kultury i Sportu: zespół dziecięcy „Elfy”
i „Prabuckie Studio Piosenki” pod dyrekcją
Tomka Olszewskiego. Gwiazdą wieczoru był
zespół „Rosenberg Country Band” - ich countryrockowe, fantastyczne kompozycje zawładnęły
uszami zgromadzonych, a księżyc „najjaśniejszy strażak” oświetlał scenę do
późna…
Przy okazji zapraszamy Państwa na tradycyjne
już letnie zawody strażackie, które odbędą się
w dniu 10 czerwca na stadionie przy ul. Polnej.

Styczeń-Luty
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Turniej rycerski „Zakute Łby”
5 maja po raz trzeci Prabuty przywitały barwny
orszak rycerzy i dwórek - uczestników Turnieju
Rycerskiego o Pierścień Biskupa Pomezańskiego
„Zakute Łby” . Impreza jak co roku przyciągnęła wiele
bractw rycerskich z całej Polski, które walczyły
w następujących konkurencjach: pojedynki jeden
na jednego, pojedynki drużynowe bohurt , rzut
toporem do Saracena, turniej łuczniczy oraz bieg
dam. Licznie zgromadzona publiczność mogła
uczestniczyć w szeregu gier i zabaw z epoki
średniowiecza. Organizatorzy obawiali się nieco
o bezpieczeństwo rycerzy w czasie walki bohurtowej,

Gazeta Prabucka

ale okazało się to niepotrzebne - walka była fair-play.
Nowością podczas turnieju był średniowieczny
trening konny, w którym brała udział grupa „Rycerzy
pogranicza”. Po zakończonym turnieju zagrał zespół
muzyki dawnej „Roderyk” z Wrocławia, nawiązujący
nie tylko nazwą, ale także repertuarem
do dowcipnych Monthy Pythonów. Wieczór należał
do grupy tańca z ogniem Exodus, która pokazała swój
świetlny show zebranym prabucianom. Wesoła
biesiada rycerska na ruinach zamku trwała całą noc,
ale nie wypada w tym miejscu cytować śpiewanych
przez nich przyśpiewek .
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WIEŚCI Z PARAFII

Jubileusz 50-lecia Kapłaństwa Księdza Infułata Jana Oleksy

Ksiądz Jubilat urodził się 15 maja 1937
roku w Borzęcinie w diecezji tarnowskiej.
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Biskupa
Józefa Drzazgi w Olsztynie dnia 14 stycznia 1962
roku. Jako wikariusz pracował w Barczewie,
Piszu, Orzyszu i Morągu, skąd został
przeniesiony na stanowisko proboszcza do
Rudzienic, gdzie sprawował ten urząd przez pięć
lat (1975 – 1980). Kolejny etap Jego kapłańskiej
posługi, to nasze miasto, Prabuty, położone
w południowo-środkowej części
Diecezji
Elbląskiej, mające w sąsiedztwie takie
miejscowości jak Kwidzyn i Susz. Właśnie od
1 lipca 1980 roku życie parafialne Prabut
związane jest
nierozerwalnie z osobą
Czcigodnego Księdza Infułata Jana Oleksy, który
został skierowany przez ówczesnego biskupa
warmińskiego, późniejszego Prymasa Polski,
Księdza Kardynała Józefa Glempa, w celu
restauracji zniszczonej przez Armię Czerwoną
katedry, której ogołocone mury porośnięte
krzewami były codziennym widokiem
mieszkańców miasta i turystów. Wewnątrz
prastarej świątyni biskupów pomezańskich rosły
na zwałach ziemi i gruzów drzewa i krzaki. Ksiądz
Jan „przeraził się ruinami katedry”, jednak podjął
się jej odbudowy. W pierwszej fazie prac, jeszcze
w 1980 roku odgruzowano wnętrze świątyni.
W następnym roku rozpoczęto podnoszenie
zniszczonych przez pożar fragmentów muru,
a następnie wznoszenie na nich nowego dachu.
Prace te ukończono w roku 1982, i w tym też roku
po wcześniejszym wylaniu betonowej posadzki
odprawiono w katedrze pierwszą Mszę Świętą.
Ojciec Święty Jan Paweł II wydał
18 kwietnia 1983 roku konstytucję apostolską
„Magna quidem pars”, którą podpisali: Sekretarz
Stanu Augustyn Casaroli i Prefekt Kongregacji
Biskupów Sebastian Baggio. Konstytucja
nawiązywała do tradycji kapituły kwidzyńskiej
i historii diecezji pomezańskiej. Mając ten fakt
na względzie Papież powołał do istnienia
Pomezańską Kapitułę Kolegiacką w Prabutach,
podnosząc kościół filialny do godności Kolegiaty.
Jednocześnie podniósł dotychczasowego
proboszcza Parafii Św. Wojciecha w Prabutach,
Jana Oleksy, do godności kanonika – prepozyta
w kapitule kolegiackiej w Prabutach, który z mocy
urzędu otrzymał również godność prałata.
We „Wstępie” do Statutu Pomezańskiej Kapituły
Kolegiackiej z dnia 18 marca 1985 roku można
przeczytać m.in., iż „Biskup Warmiński Dr Jan
8

Obłąk wydał 29 czerwca 1983 roku dekret
wykonawczy, mianując pierwszych kanoników
powyższej Kapituły w pełnym składzie,
a uroczysta instalacja tychże kanoników
Pomezańskiej Kapituły Kolegiackiej nastąpiła
12 listopada tegoż roku.” Podczas tej
uroczystości dokonano poświęcenia Kolegiaty.
Patronem jej ogłoszono Św. Wojciecha.
Dotychczasowy kościół parafialny, znajdujący
się przy ulicy Warszawskiej, będący pod
wezwaniem Św. Wojciecha i Św. Andrzeja ,
otrzymał wezwanie Św. Andrzeja Apostoła.

Dnia 25 marca 1992 roku Ojciec Święty Jan
Paweł II Bullą „Totus Tuus Poloniae populus” podniósł
dotychczasową Kolegiatę p. w. Św. Wojciecha
w Prabutach do godności Konkatedry Diecezji
Elbląskiej, a dotychczasową Pomezańską Kapitułę
Kolegiacką w Prabutach do godności Pomezańskiej
Kapituły Konkatedralnej.
22 kwietnia 1992 roku Biskup Elbląski Andrzej
Śliwiński ustanowił dekanat Prabuty z siedzibą
w Prabutach. Dziekanem został Ksiądz Jan Oleksy,
który w 2001 roku został przez Papieża Jana Pawła II
mianowany Protonotariuszem Apostolskim, czyli
Infułatem.
Ksiądz Infułat Jan Oleksy, na bieżąco, w miarę
potrzeby, prowadził i nadal prowadzi prace zarówno
w konkatedrze, kościele parafialnym, jak i na plebani,
czy w budynku katechetycznym. Zawsze dbał
nie tylko o materialne zaplecze parafii, ale także
zabiegał i zabiega o duchowy rozwój swoich parafian,
którzy darzą Go wielkim szacunkiem.
10 lat temu, z okazji 40 rocznicy święceń
kapłańskich, na ręce Księdza Infułata nadszedł list
z Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, którego nadawcą
był ówczesny Nuncjusz Apostolski w Polsce, a
obecny Prymas Polski, JE. Ks. Abp Józef Kowalczyk.
Treść tego listu doskonale wpisuje się również
w ZŁOTY JUBILEUSZ
kapłaństwa Księdza
Infułata: „ Dostojny Księże Infułacie! Duchowe
owoce, które dzisiaj z radością składasz Bogu
w dziękczynnej Ofierze, to czterdzieści
lat
(to
PIĘĆDZIESIĄT
LAT!) pracy kapłańskiej
i posługiwania Ludowi Bożemu jako wikariusz
a później proboszcz w Diecezjach Warmińskiej
i Elbląskiej. Powracają w pamięci: radość Dnia
Święceń, zapał, z jakim podejmowałeś misję
powierzoną Ci przez Kościół, ludzie, których Chrystus
postawił na drodze Twojego Kapłaństwa, a także
ogrom ludzkich trosk i problemów, które udało się
rozwiązać w duchu ewangelicznym, dzięki
tej szczególnej, kapłańskiej więzi z Bogiem.
Styczeń-Luty
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WIEŚCI Z PARAFII / WYDARZENIA
(cd. ze str. 8) Włączając się w dziękczynne
Te Deum Twojej rodzinnej parafii Borzęcin
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Diecezji Tarnowskiej, a zwłaszcza parafii
Prabuty pw. Św. Andrzeja Apostoła i Konkatedry
pw. Św. Wojciecha w Diecezji Elbląskiej, które
dziękują Bogu za obfitość łask otrzymanych
dzięki Twojej posłudze, gratuluję wspaniałego
Daru Kapłaństwa i godnego posługiwania
Owczarni Pańskiej. Niech Wszechmogący Bóg
zachowa Cię w zdrowiu i pozwoli nadal dzielić się
z braćmi bogatym doświadczeniem i przykładem
autentycznej wiary; cieszyć się tą radością, jakiej
doznają żniwiarze zbierający obfite plony.”
W niedzielę, 13 maja 2012 roku o godzinie
14:00 w Konkatedrze św. Wojciecha w Prabutach
Ksiądz Infułat dziękował Bogu za 50 lat
kapłaństwa, sprawując Najświętszą Ofiarę Mszy
Świętej wraz z trzynastoma kapłanami. Obecny
był także Ordynariusz Diecezji Elbląskiej JE.
Ks. Dr
Biskup Jan Styrna, który wygłosił
okolicznościową homilię, jak również Ksiądz
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego

Maj-Czerwiec 2012

w E lb l ągu, Ks. Dr Grzegorz Puchalski
oraz kolega kursowy Ks. Infułata, Ks. Prałat Kan.
Jan Czajkowski a także Księża Wikariusze
i Ksiądz Rezydent z Prabut.
W duchu szczerej modlitwy życzymy
Księdzu Infułatowi diamentowych godów oraz
dalszych jubileuszy! Szczęść Boże!
Antoni Tadeusz Klejnowski

Dni Rodziny „Misia Uszatka”
Z inicjatywy przedszkola „Miś Uszatek”
w Prabutach, 18 i 19 maja odbyły się „Dni
Rodziny”. Pierwszego dnia w sali Prabuckiego
Centrum Kultury i Sportu dzieci miały okazję
popisać się swoimi umiejętnościami
artystycznymi, podróżując do krainy smerfów,
ufoludków, fantazji szalonego tańca, Euro 2012,
elfów i życzeń. Uroczystość zakończyła się
wspólnym śpiewaniem piosenki „Kochana
mamo, kochany tato” i wręczeniem rodzicom
upominków.
W drugim dniu wspólnego
świętowania rodziny przeniosły się do Miejskiej
Hali Sportowej, a rodzice ze swoimi pociechami
mile spędzili czas biorąc udział w konkurencjach
i zabawach muzycznych.

Gazeta Prabucka
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Konkurs fotograficzny „Magiczne zakątki Prabut”

Konkurs fotograficzny „Magiczne Zakątki Prabut” organizowany przez Urząd Miasta i Gminy
w Prabutach na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń artystycznych naszego miasta. Ogłoszona
w marcu druga jego edycja przeznaczona była dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadpodstawowych, którzy zamieszkują miasto i gminę Prabuty. Do konkursu zgłosiło się 19 osób,
które nadesłały łącznie 83 zdjęcia. Prace konkursowe stały na bardzo wysokim poziomie, a komisja
w składzie Jadwiga Ludwiczak, Andrzej Mosiejczyk, Krzysztof Niziałek, ks. Daniel Markowicz, miała
bardzo twardy orzech do rozgryzienia i po burzliwym posiedzeniu wyłoniła laureatów konkursu:
I miejsce – Damian Grabara
II miejsce – Natalia Pietruszewska
III miejsce – Martyna Krasińska
Wyróżnienie – Agnieszka Śmietańska
Prezentujemy nagrodzone prace, a w pełnej krasie można je zobaczyć na stronie www.prabuty.pl
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Remont wieży kościelnej w Rodowie coraz bliżej
Już w tym roku zostanie wyremontowana
wieża kościelna w Rodowie. Obecnie wieża jest
w bardzo złym stanie technicznym, odpadające
tynki zagrażają bezpieczeństwu i życiu wiernych
podczas mszy w rodowskiej świątyni. W związku
z tym pod koniec ubiegłego roku i na początku
bieżącego ks. proboszcz Dariusz Polak zwrócił
się do Urzędu Marszałkowskiego
i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
o dofinansowanie prac remontowych, przy jakże
pięknym obiekcie sakralnym, jakim niewątpliwie
jest barokowy kościół w Rodowie. Całkowity
szacunkowy koszt remontu wieży wynosi

148.000 zł. Dofinansowanie przyznane z Urzędu
Marszałkowskiego wynosi 70.000zł, wkład
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynosi
30.000zł, a
40.000zł przyznane zostanie
z budżetu Miasta i Gminy Prabuty. Prace
renowacyjne rozpoczną się w lipcu, a zakończą
we wrześniu. Parafia w Rodowie nie chce
poprzestać tylko na remoncie wieży kościelnej.
W przyszłym roku najprawdopodobniej zostanie
wyremontowana pozostała część elewacji
kościoła, w planach jest również odwodnienie
terenu przyległego do kościoła.

Bezpłatna wycieczka po zabytkach Prabut
Brama Kwidzyńska II piętro
Tel. kontaktowy: 884-800-115

Festyn w Laskowicach

19 maja w Laskowicach odbył się festyn
z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka. Dzieci i dorośli
tłumnie uczestniczyli w konkurencjach
przygotowanych przez Halę Sportową w Prabutach,
a każdy uczestnik konkurencji został nagrodzony
upominkiem. Sołtys Laskowic p. Andrzej Marzec
serdecznie dziękuje pracownikom Hali Sportowej
w Prabutach, PCKiS oraz sponsorom p. Markowi
Królowi, p. Honoracie Król, sklepowi Wasicki & Kaas,
sklepowi Joasia za ufundowanie nagród
i przygotowanie festynu.
Gazeta Prabucka
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Prabuckie Centrum Kultury i Sportu
zaprasza na:

Dni Prabut
2 maja 2012 - stadion przy ul. Polnej w Prabutach
w programie:

15:00 - Pan Drzem (kapela z Prabut)
17:00 - PTAKY
19:00 - Kabaret PAKA
21:00 - CHOJNACKI, KOŚCIKEWICZ
& DE MONO
22:30 - DJ EDI (Radio ESKA) dyskoteka plenerowa
2:00 - zakończenie imprezy
Imprezy

towarzyszące: tworzenie graffiti,
turniej koszykówki na boisku przy ul. Polnej,
turniej siatkówki plażowej na plaży nad
jez. Dzierzgoń, turniej rodzinny, konkurencje
dla dzieci
Festiwal Rocka Progresywnego
PRA-PROG-ROCK 2012
To już druga odsłona imprezy promującej szeroko
rozumiany rock progresywny we wszystkich jego
bogatych odcieniach.
Pra-Prog-Rock startuje 3 czerwca o godzinie 16:00
na scenie zlokalizowanej na stadionie przy
ul. Polnej w Prabutach.
Line-up Festiwalu wygląda następująco:

Otwarcie Festiwalu – 16.00
OSB – 16.15-17.15
FigureSmile – 17.45-19.15
Dianoya – 20.00-21.15
Lebowski – 22.00-23.30
Wszelkie informacje o Festiwalu dostępne są na
stronie www.praprogrock.pl
Warto zaznaczyć, że Pra-Prog-Rock to impreza
całkowicie DARMOWA !!!!
Cóż – pozostaje odliczać dni i trzymać kciuki za
pogodę – a potem… zatopić się w MUZYCE !
12
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Premiera „Żakliny” Marcina Szuwarowskiego

Nieformalnym początkiem tegorocznej
Majówki z PCKiS był prabucki, premierowy pokaz
filmu „Żaklina” w reżyserii Marcina
Szuwarowskiego. Organizatorzy na początku
obawiali się frekwencji, ale pierwsze 180
wejściówek rozeszło się, bez jakiejkolwiek
reklamy, w ciągu 24 godzin. Zapadła więc szybka
decyzja o organizacji kolejnego pokazu w tym
samym dniu. I tak wieczorem 28 kwietnia
publiczność mogła obejrzeć film młodego
reżysera, który swoje pierwsze sześć lat życia
mieszkał w Prabutach. Szuwarowski okazał się
przemiłym i nieco stremowanym młodym
człowiekiem - zapraszamy do wysłuchania
wywiadu z nim na stronie www.prabuty.pl
w dziale wiadomości audio. Wiele scen z filmu
kręconych było na terenie powiatu
kwidzyńskiego: w Kwidzynie, Rozajnach,

ale także w Jakubowie nad jez. Dzierzgoń.
Ciekawostką, którą zdradził reżyser był fakt,
że jego dzieło było kręcone bez użycia kamer wykorzystano do tego celu dotępne na rynku
lustrzanki cyfrowe - Polak potrafi! Po seansie
reżyser przedstawił tzw. „making of”, czyli film
o kulisach powstawania „Żakliny”, co okazało
się swoistą wisienką na torcie uzupełniającą
pokaz i przedstawiającą ciężki, ale ciekawy
zawód filmowca. Film został niezwykle ciepło
przyjęty przez widzów i wszyscy wychodzący
z Domu Kultury podkreślali, że przez moment
poczuli się jak w prawdziwym kinie. Okazuje się,
że i n w e stycj e PCKi S w n o w y sp rzę t
do wyświetlania filmów mają sens - już jesienią
rusza tam pełnowymiarowy Dyskusyjny Klub
Filmowy i miejmy nadzieję, że takich spotkań, jak
to z Szuwarowskim, będzie więcej!

Memoriał szachowy im. Leona Jaworskiego ponownie w Domu Kultury
Coroczny memoriał szachowy im. Leona
Jaworskiego - nauczyciela, działacza i pasjonata
szachów odbył się 12 maja w sali Prabuckiego
Centrum Kultury i Sportu. Turniej tradycyjnie
zgromadził wielu graczy. W tym roku
uczestniczyło w nim 64 uczniów i nauczycieli
z województw: pomorskiego oraz
warmińsko–mazurskiego. Rozpiętość wiekowa
uczestników była także imponująca od pierwszoklasisty do zawodnika 70–letniego
(który przybył na turniej z Pasłęka). Turniej
rozgrywany był na dystansie 9 rund, po 10 minut
na zawodnika na całą partię. Zwycięzcą okazał
się prabucianin Roman Sobczyński przed
Jakubem Hatysem z Kwidzyna. Na pozycji
trzeciej z tą samą ilością punktów uplasował się
najlepszy w kategorii nauczycieli Andrzej Bożek,
Gazeta Prabucka

a czwarte miejsce zajął Olaf Sołoducha. Puchary
w pozostałych kategoriach zdobyli: w kategorii
klas I-III - Cyprian Sandomierski z Kwidzyna,
w kategorii klas IV-VI - Kamil Bogusławski
z Kwidzyna. Warto nadmienić, że zawodnicy
z Kwidzyna to aktualni mistrzowie województwa
pomorskiego w szachach szybkich. Prabucianie
są trzecią drużyną województwa pomorskiego.
W sobotnim turnieju obecni byli również
zawodnicy z Gdańska, świadczy więc to
o renomie turnieju, gromadzącego wielu
czołowych zawodników województwa. Każdy
uczestnik otrzymał skromną nagrodę,
a sponsorami turnieju byli: Starostwo Powiatowe
w Kwidzynie, Urząd Miasta i Gminy w Prabutach,
M K S P o g o ń P r a b u t y, Z e s p ó ł S z k ó ł
Ponadgimnazjalnych w Prabutach oraz
Styczeń-Luty 201213
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Powstaje Klub Seniora

2012 jest rokiem wielu znaczących

coraz mniej. Nowe instrumenty polityki

wydarzeń dla Europy i świata m.in. Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej na stadionach Polski

społecznej pozwoliły na utworzenie szeroko
rozwiniętego systemu, gdzie często opiekę nad

i Ukrainy, czy Igrzysk Olimpijskich w Londynie.
Niewiele osób wie, iż rok 2012 jest również

osobami starszymi przęjeły Domy Pomocy
Społecznej, Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze,

Europejskim Rokiem Aktywności Osób
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.
Unia Europejska dostrzegła problem starzejącej

Ośrodki Wsparcia.
W naszej gminie przy Miejsko–Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej chcemy utworzyć

sie Europy. Według danych statystycznych
Eurostat średni wiek w UE wynosi 39,8 lat, ale

Klub Seniora. Nowa placówka chce wyjść
naprzeciw oczekiwaniom osób starszych,

w roku 2060 wiek ten wyniesie już 47,2 lata.
Osoby w wieku 65 lat lub starsze będą stanowiły

często samotnych. Klub Seniora pragnie
uruchomić zajęcia w czasie dziennym, dwa razy

prawie 30% ludności UE w roku 2060 (16%
w roku 2010). Starzejące się społeczeństwo
oznacza nowe wyzwania. Wiele osób obawia

w tygodniu m.in. poprzez zajęcia szachowe,
historyczne, ruchowe. Mamy również zamiar
mobilizować osoby młode (na zasadzie)

się, że życie ludzi starszych będzie coraz
trudniejsze. Na pewno nie musi tak być, jeżeli

wolontariatu do pomocy osobom starszym,
budując solidarność międzypokoleniową

będziemy się aktywnie starzeć, a także,
gdy będziemy mieli na uwadze dobro starszego
pokolenia. W naszej gminie osoby starsze mogą

w społeczności lokalnej. Spotkania
i prowadzone zajęcia będą odbywały
się w siedzibie Związku Nauczycielstwa

aktywnie spędzać czas wolny oraz rozwijać
własne zainteresowania i pasje. Należy

Polskiego w Prabutach przy
ul. Brzozowej 1. Korzystając z okazji

wspomnieć, iż na terenie naszej gminy działa
Uniwersytet III Wieku, którego uczestnicy

w imieniu Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Prabutach Wandy

prężnie i wytrwale biorą udział w wielu
ciekawych wykładach, a także edukacyjnych
wycieczkach. O osobach starszych pamietają

Angielskiej-Koniszewskiej pragnę zaprosić
wszystkich chętnych, którzy chcą uczestniczyć
w działaniach Klubu Seniora. Chętni mogą

równi też Związek Emerytów i Rencistów oraz
Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków.

zgłaszać się pod numer telefonu 513-079-990.
Zapewniamy miłą i sympatyczną atmosferę,

Przykrym doświadczeniem jest to, iż rodziny
międzypokoleniowe zanikają, osoby starsze

a także dowóz osób, które mają problemy
w poruszaniu się. Okres wieku starszego może

często traktowane są marginalnie. W sferze
zawodowej osobie w wieku 50+ zdecydownie
trudniej jest znaleźć zatrudnienie.

być wspaniale i dobrze wykorzystany w naszym
życiu. Uczyńmy ten czas "jesienią życia".
Natomiast my jeszcze młodzi możemy wiele

Nad solidarnością międzypokoleniową pracuje
się latami. Do lat 70 XX w. na polskiej wsi, gdy

się nauczyć od osób starszych, bazując na ich
doświadczeniu i mądrości. Poniżej

nie było emerytur i rent, na najbliższych
spoczywał obowiązek opieki nad rodzicem,

przedstawiam ciekawe strony internetowe
dla osób starszych i nie tylko: www.utw.pl,

bratem, siostrą. Dom zajmowali dziadkowie,
dzieci, wnuki. Rodzin o takiej strukturze jest

www.prawa-seniora.wieszjak.pl.
Marcin Domagalski
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Sukces prabuckiej biegaczki!

3 maja w Sztumie obyła się dwunasta edycja
„Międzynarodowego Biegu Solidarności”. W kategorii
dzieci i młodzieży (na dystansie 1100m) uczennica
prabuckiego gimnazjum Dominika Marczyk zajęła
bardzo wysokie II miejsce. Dominika trenuje biegi pod
czujnym okiem p. Aldony Moczadło, ale to nie jedyna

jej pasja - z równie wysokim zaangażowaniem ćwiczy
grę na gitarze i tańczy w grupie tanecznej „Easy”!
Serdecznie gratulujemy młodej sportsmence
i trzymając kciuki będziemy bacznie śledzić jej coraz
wyższe osiągnięcia. Rośnie nam kolejny sportowy,
prabucki talent!

Osiągnięcia sportowe uczniów z terenu miasta i gminy
W dniu 16 maja odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkoatletyce. Sportowcy
z Gimnazjum w Prabutach świetnie zaprezentowali się w zawodach i zdobyli łącznie 15 medali. Złotymi medalami
Igrzysk mogą się pochwalić:
- Dominika Marczyk – w rzucie oszczepem oraz biegu na 300m.
- Joanna Świąder – w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem
- Patryk Jabłoński – w rzucie dyskiem
- Daniel Papis – w biegu na 2000m.
- sztafeta chłopców 4x100m (Krystian Nowakowski, Wojciech Kordowski, Kamil Szkop, Patryk Śmietański)
III miejsce w sztafecie dziewcząt 4x100 (Dorota Łozińska, Dominika Marczyk, Aleksandra Karolak, Karolina
Czeszejko).
Pozostałe osiągnięcia sportowe uczniów z terenu naszej gminy:
Zimowe Grand Prix w Sztumie:
- Dziewczęta rocznik 2001 i młodsze- Łuszcz Olga SP 2 Prabuty – IV miejsce, Szeląg Julia SP 2 Prabuty –
VI miejsce
- Chłopcy rocznik 2001 i młodsi- Mueller Dawid – SP Rodowo – VI miejsce
- Dziewczęta rocznik 1999-2000 - Felczak Kinga – SP Rodowo – IV miejsce
- Chłopcy rocznik 1999-2000 - Dąbrowski Stanisław – SP Rodowo – I miejsce
Mistrzostwa Okręgu Pomorskiego w Biegach Przełajowych w Sztumie:
- Chłopcy rocznik 1999 i młodsi na dystansie 1500m - Stanisław Dąbrowski - I miejsce
Finał Wojewódzki w Biegach Przełajowych Młodzieży Szkolnej w Sztumie:
- Chłopcy rocznik 1999 i młodsi na dystansie 1500m - Stanisław Dąbrowski - III miejsce

Zapraszamy na imprezy rekreacyjne w PCKiS
Prabuckie Centrum Kultury i Sportu zaprasza bezpłatny wyjazdowy marsz Nordic Walking do
Stegny w dniu 9 czerwca (sobota). Informacje pod numerem telefonu: 607-771-288. Ilość
miejsc ograniczona!
Prabuckie Centrum Kultury i Sportu zaprasza na spływ kajakowy „Meandry Liwy” 23 czerwca
(sobota). Organizator zapewnia: transport kajaków, kamizelki asekuracyjne, ubezpieczenie
imprezy, profesjonalnego przewodnika, ratownika podczas spływu. Informacje pod numerem
telefonu 607-771-288. Ilość miejsc ograniczona!
Gazeta Prabucka
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Prabucka Pogoń rycerzami wiosny V ligii!
Piłkarze naszego MKS-u znakomicie
poczynają sobie w rundzie wiosennej ligi
okręgowej. Biorąc pod uwagę tylko mecze
rozegrane na wiosnę, Pogoń zajmowałaby
2 miejsce w lidze z dorobkiem 19 punktów
(6 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka na dzień
25 maja) i ustępowalibyśmy tylko Czarnym
z Przemysławia liczbą strzelonych goli. Rundę
wiosenną (nie licząc dwóch kolejek rozegranych
awansem w listopadzie 1:0 z Orłem Subkowy
i 2:2 z Wisłą Korzeniewo), Pogoń rozpoczęła
bardzo obiecująco i po emocjonującym
widowisku pokonaliśmy Żuławy Nowy Dwór
Gdański 3:2. Kolejną potyczką miały być derby
powiatu kwidzyńskiego z Zawiszą Kwidzyn
(Czarne Dolne), ale po wycofaniu z rozgrywek
naszego przeciwnika mecz się nie odbył,
a Pogoń zdobyła kolejny komplet punktów
walkowerem. Dobra passa naszych piłkarzy
nadal trwała i na własnym boisku
zremisowaliśmy z Ceramikiem Łubiana 3:3,
w derbowym meczu z Relaxem Ryjewo
na trudnym terenie wygraliśmy 3:1, a z Radunią
Stężyca ponownie uzyskaliśmy 3 bramki dając
rywalowi strzelić tylko jedną i kolejne 3 punkty
na koncie Pogoni stały się faktem.

Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Drużyna
CZARNI Przemysław
RODŁO Kwidzyn
RADUNIA Stężyca
POGOŃ Prabuty
ORZEŁ Subkowy
ŻUŁAWY Nowy Dwór Gd.
GROM Nowy Staw
DELTA Miłoradz
RELAX Ryjewo
WISŁA Korzeniewo
WISŁA Długie Pole
CERAMIK Łubiana
ZAWISZA Czarne Dolne
OSICZANKA Osice

Mecze
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

W najważniejszym meczu rundy wiosennej
na własnym stadionie podejmowaliśmy
„odwiecznych” rywali – Rodło Kwidzyn
(na jesieni
w Kwidzynie było 3:0 dla Rodła).
Przy dopingu kibiców zarówno prabuckich jak
i przyjezdnych z Kwidzyna, pewnie pokonaliśmy
R o d ło 4:2 (bramki dla Pogoni strzelali:
dwukrotnie Ł. Jaworski, K. Kaczorowski,
P. Urbanowicz). Po doskonałym meczu
z Rodłem nasi piłkarze złapali zadyszkę i polegli
na wyjeździe z ostatnią drużyną ligi - Osiczanką
Osice 4:0, jednak w ostatniej kolejce na własnym
stadionie znów wrócili do wspaniałej dyspozycji
strzeleckiej i ponownie strzelili rywalowi
z Nowego Stawu 3 bramki, pozwalając sobie
na utratę jednej. Obecnie na 3 kolejki przed
zakończeniem sezonu nasi piłkarze zajmują
4 miejsce z 41 punktami na koncie.
W następnym meczu (26 maja) piłkarze Pogoni
ulegli na wyjeździe Delcie Miłoradz 0:2. Swój
ostatni mecz w sezonie 2011/2012 przed własną
publicznością rozegrają z Czarnymi Przemysław
(2 czerwca), a ostatni mecz sezonu Pogoń zagra
na wyjeździe z Wisłą Długie Pole (6 czerwca).
Poniżej prezentujemy tabelę na 3 kolejki przed
końcem sezonu:

Punkty
52
49
41
41
39
37
34
34
31
27
24
17
16
15

Zw.
16
15
12
13
12
11
9
10
10
7
6
5
5
4

Rem.
4
4
5
2
3
4
7
4
1
6
6
2
1
3

Por.
3
4
6
8
8
8
7
9
12
10
11
16
17
16

Bramki
74-38
57-25
48-22
45-41
45-32
50-34
44-38
40-37
49-51
39-42
27-44
39-77
22-66
32-64

Miejsca 1-2 - awans do IV ligi, miejsce 14 - spadek do A klasy
Źródło: www.pomorskifutbol.pl

Juniorzy również dobrze...
Nasi juniorzy także całkiem dobrze
poczynają sobie w rozgrywkach ligowych. Junior
A zajmuje aktualnie 5 miejsce. W tym sezonie nie
rozegrają żadnego spotkania, a rywale Pogoni
mają jeszcze dwie kolejki. Junior C2 zajmuje
16Gazeta Prabucka

również 5 miejsce w tabeli a do końca rozgrywek
pozostały 2 kolejki. Najlepiej z drużyn juniorskich
radzi sobie Junior B. Obecnie na 4 kolejki do
końca rozgrywek zajmują 3 miejsce w tabeli i
tracą 6 punktów do lidera.
Styczeń-Luty
2012
Gazeta
Prabucka

