ISSN 1505-599x

Gazeta

PRABUCKA
UKAZUJE SIĘ OD 1992r.

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Prabuty

Styczeń-Luty 2013

Obchody 150 rocznicy
powstania styczniowego str. 5

Relacja z 21 finału WOŚP str. 3-4

Relacja z ferii 2013 str. 6-7

Relacja z turnieju siatkarskiego str.16

Styczeń-Luty 2013

Wspomnienie o Joannie Zawieracz
W dniu 25 lutego po długiej i ciężkiej chorobie, zmarła
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Prabutach Joanna Zawieracz. Swoją pracę w Urzędzie rozpoczęła
w lutym 1997 roku, zajmowała się obsługą
funkcjonującego wówczas Zarządu Miasta i Gminy.
19 grudnia 1998 roku, Rada Miejska powierzyła Jej
funkcję Sekretarza Miasta i Gminy Prabuty, którą pełniła
do 28 lutego 2003 roku, kiedy została Kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego.

FELIETON
Joanna działała społecznie. Była członkiem zarządu
Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków. Aktywnie
wspierała działania stowarzyszenia w organizacji
konferencji popularno – naukowych, propagujących
wiedzę na temat historii i kultury Kresów.
Współorganizowała wycieczki na Litwę, Wołyń, Podole.
Prowadziła dokumentację stowarzyszenia. Biorąc pod
uwagę Jej otwartość i opisane wcześniej cechy
charakteru, niewątpliwie miała „kresową duszę”.
Jestem przekonany, że dla nas wszystkich, którzy
Ją znaliśmy, stanowić będzie wzór jaką postawę przyjąć
wobec choroby i jak z nią walczyć. Joanna nigdy się nie
skarżyła, nigdy nie dała po sobie poznać, że boli, że jest
Jej źle i ciężko. Przeciwnie, przez cały okres choroby
pracowała, była pełna optymizmu, miała plany
na przyszłość.
Joasiu spoczywaj w pokoju.
Jędrzej Krasiński

Joanna, ze swoich pracowniczych obowiązków
wywiązywała się wzorowo. Była osobą odpowiedzialną,
skrupulatną, ambitną. Nie bała się nowych zadań
i z łatwością sobie z nimi radziła. We właściwy sobie,
łatwy sposób, nawiązywała kontakty. Przez kilkanaście
lat pełniła jednocześnie funkcję pełnomocnika do spraw
wyborów i dzięki Jej zaangażowaniu i ciężkiej pracy
głosowania w naszej gminie przebiegały sprawnie
i bez problemów. Jej osobowość, oddanie w pracy, wielka
życzliwość i kultura osobista kształtowały pozytywny
wizerunek pracownika samorządowego, zarówno wśród
mieszkańców naszej gminy jak i osób przyjezdnych,
załatwiających swoje sprawy, czy też gości biorących
udział w uroczystościach ślubnych lub organizowanych
z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego. Od początku
swojej pracy w USC Joanna udzieliła 321 ślubów. Robiła
to z wielką klasą oraz charakterystyczną dla Niej
elegancją i dystynkcją. Dała się poznać jako osoba miła,
sympatyczna z wielkim poczuciem humoru, za co była
lubiana wśród współpracowników.

Pogrążeni w głębokim smutku i żalu żegnamy
Naszą Koleżankę

Ś.P.
Joannę Zawieracz
Łącząc się w bólu z rodziną
składamy najgłębsze wyrazy współczucia.
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty,
Przewodniczący Rady Miejskiej
oraz koledzy i koleżanki z Urzędu Miasta
i Gminy w Prabutach
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Relacja z XXI finału WOŚP
Siema! Tak po raz 21 w całej Polsce i w wielu zakątkach
świata witał się chyba każdy kto wspiera Wielką
Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 13 stycznia odbył się 21
finał tej jakże szlachetnej imprezy. Po raz pierwszy
w historii zagrano nie tylko dla dzieci, ale również
dla seniorów. Jak co roku w naszej gminie odbyły się
równolegle cztery imprezy – w Szkole Podstawowej
w Obrzynowie, Zespole Szkół w Rodowie,
w Trumiejkach oraz Prabuckim Centrum Kultury
i Sportu. Relację rozpoczniemy od największej
w naszej gminie „Owsiakowej Imprezy”, czyli od tego, co
działo się w sali widowiskowej PCKiS. Podobnie jak
w latach ubiegłych, głównym organizatorem tego Finału
była Szkoła Podstawowa Nr 2 przy aktywnym
współudziale Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu oraz
Gimnazjum w Prabutach. Imprezę brawurowo
poprowadziła para konferansjerów: Wioletta Dudalska
i Krzysztof Fedoruk. Na scenie zaprezentował się
wyjątkowi i niepowtarzalni artyści: grupa teatralna z SP2,
dzieci z Przedszkola „Miś Uszatek”, grupa flażoletowa
z SP2, grupy wokalne Elfy i Sparks z PCKiS, goście
z Kwidzyna - trio akustyczne Hattrick, grupa taneczna
z Przedszkola „Bratek” (nie tylko dzieci, ale także
tańczące wychowawczynie!), grupa tańca nowoczesnego
Easy z PCKiS, dzieci uczestniczące w zajęciach
rytmiczno-tanecznych PCKiS, zespół Pan Drzem, zespół
OSB z towarzyszeniem Marka Szulca i Prabuckie Studio
Piosenki z wokalistami: Mileną Kossak, Klaudią Kossak,
Karolem Mościckim, Justyną Milewską i Andżeliką
Czyż. SP2 przygotowała kramik z ciastami i grochówką
oraz sklepik z bogatym asortymentem ozdób, zabawek
i czego jeszcze dusza zapragnęła.

W największym sołectwie naszej gminy czyli
w Obrzynowie orkiestra zaczęła już grać od godziny 9:30
i podobnie jak w PCKiS atrakcji nie brakowało. Można
było skosztować smakołyków w kawiarence, sprawdzić
swoje szczęście w loterii fantowej, a na scenie obejrzeć
„Jasełka” w wykonaniu uczniów teatrzyku szkolnego
i aktorów Super Nova z Obrzynowa, wysłuchać mini
recitalu Kingi Kłosowskiej - uczennicy I klasy szkoły
podstawowej w Obrzynowie oraz pobawić się przy
rockowej muzyce zespołu „Pan Drzem”.

W Rodowie, podczas finału WOŚP, licznie
przybyli mieszkańcy brali udział w licytacjach oraz
loterii. Na scenie zaprezentowali się uczniowie szkoły
w Rodowie z przedstawieniami, wystąpił ponownie tego
dnia zespół „ Pan Drzem” (istna trasa koncertowa
po gminie) można również było skorzystać z kawiarenki
przygotowanej przez tutejszą Radę Rodziców.
Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy wysłali
światełko do nieba.
Koncert koncertem, ale widzowie żywo
zainteresowali się również aukcją. Do wylicytowania
były między innymi: koszulka z autografem Mateusza
Kusznierewicza, limitowana koszulka Krzysztofa Skiby,
książka Pawła Konjo Konnaka, komplet wydawnictw
Ryszarda Skowrońskiego, cała gama pakietów
kosmetycznych oraz pierwszy numer Gazety Prabuckiej
z 1992r. Przyjaciel PCKiS Wojtek Kass wylicytował
specjalny orkiestrowy tort, którym wspaniałomyślnie
podzielił się ze wszystkimi widzami. Na zakończenie
odbyło się niecodzienne chyba na skalę kraju, Prabuckie
Światełko do Piekła, czyli light show do utworu Blue
Cafe „Do nieba do piekła” misternie przygotowane przez
Łukasza Olszewskiego.
Gazeta Prabucka
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Po raz kolejny Orkiestra zagrała także w Trumiejkach.
Organizatorem był Zespół Szkół im. Adama
Mickiewicza w Trumiejkach. Wolontariusze z zapałem
kwestowali na ulicach, młodsi uczniowie przygotowali
przedstawienie, nauczyciele zaś zorganizowali loterię
fantową oraz dyskotekę.

Podczas 21 Finału WOŚP udało się zebrać:
Prabuty – 9 773,83 zł
Obrzynowo – 1 189,68 zł
Rodowo – 3 148,20 zł
Trumiejki – 1 716,00 zł
Łącznie dało to kwotę 15 827,71 zł., a więc znów
możemy pochwalić się bardzo dobrym wynikiem.
Krzysztof Fedoruk, Marcin Kruszyński

TEMAT NUMERU
Stowarzyszenia, zwłaszcza Bogdanowi Pawłowskiemu
Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty, Wandzie
Angielskiej – Koniszewskiej Kierownikowi Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach,
księżom z parafii Świętego Wojciecha, dyrektorom szkół
i przedszkoli z terenu gminy Prabuty, Bożenie Thiel
Prezes Banku Spółdzielczego, Piotrowi Rydel,
Dyrektorowi PCKiS Marcinowi Kruszyńskiemu,
Jadwidze Ludwiczak.
Nagroda Bursztynowego Mieczyka została
ustanowiona przez ówczesnego wojewodę pomorskiego
śp. Macieja Płażyńskiego dla najlepszych organizacji
pozarządowych z terenu województwa pomorskiego.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż jest najstarszą taką
nagrodą przyznawaną w Polsce. Od 2010 r. nagroda nosi
imię inicjatora i współtwórcy tej inicjatywy – Macieja
Płażyńskiego, zmarłego tragicznie ponad dwa lata temu
działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego
niekomunistycznego wojewody gdańskiego, marszałka
Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa
Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Marcin Domagalski

Wyróżnienie Bursztynowym Mieczykiem
im. Macieja Płażyńskiego dla
Prabuckiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Ubogich
Z radością informujemy, że podczas XVIII Gali
przyznania Bursztynowego Mieczyka im. Macieja
Płażyńskiego Prabuckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Ubogich zostało wyróżnione za działalność w kategorii
pomoc społeczna. Działalność Stowarzyszenia została
dostrzeżona przez kapitułę, w której w skład wchodzą
przedstawiciele wojewody pomorskiego oraz marszałka
województwa pomorskiego.
Zarząd Stowarzyszenia oraz Kierownik Miejsko
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach
Wanda Angielska – Koniszewska odebrali z rąk
Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława
Struka wyróżnienie przygotowane specjalnie
na tę okazję.
W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty Bogdana
Pawłowskiego gratulacje złożyły Pełnomocnik ds.
Oświaty i organizacji pozarządowych Palmira Trzcińska
– Kowalska i Skarbnik Elżbieta Wykner.
Stowarzyszenie pragnie podziękować wszystkim, którzy
poprzez współpracę przyczynili się do sukcesu
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Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim
Państwu, którzy brali udział w ostatniej drodze i
pożegnaniu
Ojca, Teścia, Dziadka i Pradziadka

ś.p. Bogumiła Dorsz
Serdecznie dziękujemy i jesteśmy wdzięczni
lekarzom, pielęgniarkom, salowym oddziału
wewnętrznego Szpitala Specjalistycznego
w Prabutach za bardzo dobrą opiekę i profesjonalizm.
Dziękujemy strażakom z OSP Kołodzieje, OSP
Obrzynowo oraz OSP Sypanica za oprawę mszy
żałobnej i ostatniego pożegnania.
Składamy podziękowania koleżankom, kolegom,
sąsiadom, delegacjom oraz gronu pedagogicznemu,
z którym współpracował ś.p. Bogumił.
Ewelina Fedoruk z rodziną

Gazeta Prabucka

TEMAT NUMERU

Styczeń-Luty 2013

Obchody 150 rocznicy Powstania
Styczniowego

O

22 stycznia 1863 roku Manifestem Tymczasowego
Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie
Styczniowe. Powstanie było największym polskim
powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem
międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter
wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew
i potyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończyło
się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy
zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych,
ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych
na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Wilno zostało
spacyfikowane przez oddziały MurawjowaWieszatiela.
Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się
w żałobie narodowej. W roku 1867 zniesiono autonomię
Królestwa Polskiego, jego nazwę i budżet. W 1869 roku
zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską. W latach
1869–1870 setkom miast wspierających powstanie
odebrano prawa miejskie doprowadzając je tym samym
do upadku. W roku 1874 zniesiono urząd namiestnika,
a w 1886 zlikwidowano Bank Polski. Skasowano
klasztory katolickie w Królestwie, skonfiskowano
ok.. 1600 majątków ziemskich i rozpoczęto intensywną
rusyfikację ziem polskich. Po stłumieniu powstania
znaczna część społeczeństwa Królestwa i Litwy uznała
dalszą walkę zbrojną z zaborcą rosyjskim za bezcelową
i zwróciła się ku pracy organicznej. Powstanie
przyczyniło się do korzystniejszego niż w dwóch
pozostałych zaborach uwłaszczenia chłopów.
Pozostawiło trwały ślad w polskiej literaturze i sztuce
XIX i XX wieku. W ramach obchodów Roku Powstania
Styczniowego ustanowionego przez Senat
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 stycznia przed sesją
radni Rady Miejskiej w Prabutach złożyli kwiaty oraz
zapalili znicz pod pomnikiem pamięci w hołdzie
bohaterom Powstania Styczniowego.Tydzień później
8 lutego w sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu
odbyła się projekcja filmu „Szwadron” w reżyserii
Juliusza Machulskiego, którego akcja osadzona jest w
czasach Powstania Styczniowego. Przed filmem
prelekcję na temat genezy, przebiegu oraz skutków
powstania wygłosił Burmistrz Bogdan Pawłowski.

W związku z obchodami 150 rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego 9 kwietnia zostanie
zorganizowany szkolny etap „Konkursu wiedzy
o Powstaniu Styczniowym”, natomiast 9 maja w sali
PCKiS odbędzie się finał.
KF
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Firma PROFIT GROUP wprowadziła na teren
naszej gminy nową ofertę szerokopasmowego internetu.
Firma ta realizuje projekt unijny, który otrzymał dotację
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Działanie 8.4., projekt pn. „Zapewnienie
dostępu do Internetu (na etapie „ostatniej mili”)”. Ten
rodzaj internetu działa już na terenie całej gminy
Prabuty. Samo podłączenie do sieci i koszt urządzenia
nie kosztuje nic, a dzięki wybudowanej infrastrukturze
w naszej gminie umożliwia odbiorcom końcowym
przyłączenia do internetu o prędkości przesyłania
danych co najmniej 2Mb/s. Sam internet działa bez
limitów ściągania i wysyłania danych, a taryfy nocne
pozwalają na podwojony transfer przesyłania danych.
Również stworzono oddzielną ofertę dla firm. Z usług
firmy profit group skorzystało już kilka gmin
w województwie mazowieckim i w dalszym ciągu
stawiane są nowe maszty poszerzające zasięg usług
oferowanych przez tą firmę. Zainteresowanych prosimy
okontakt z przedstawicielem firmy Profit Group –
Markiem Posmykiem, tel. – 506164123 oraz Marcinem
Ruckim zajmującym się obsługą techniczną,
tel. – 668547885.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem
tel. 22 8929000 oraz na stronie internetowej
www.profitgroup.com.pl

Uniwersytet III wieku na „Skrzypku na
dachu”
W niedzielne popołudnie 17 lutego słuchacze
Uniwersytetu III wieku udali się do elbląskiego teatru na
spektakl pt. „Skrzypek na dachu”. Zainteresowanie
wśród seniorów z naszego miasta było tak duże, że
pojechały aż dwie grupy, łącznie około 80 osób.
"Skrzypek na dachu" jest jednym z najbardziej znanych
musicali na świecie. Podstawą libretta musicalu było
opowiadanie Szolema Alejchema pt. „Dzieje Tewjego
Mleczarza”. Spektakl stał się legendą współczesnego
teatru muzycznego. Po światowej prapremierze w 1964
roku, która na Broadway'u odniosła olbrzymi sukces,
przeszedł przez sceny całego świata. Polska prapremiera
"Skrzypka na dachu" odbyła się w 1983 r. na deskach
Teatru Muzycznego w Łodzi.
Przedstawienie przygotowane z okazji jubileuszu
35. lecia samodzielnego istnienia Teatru im. Aleksandra
Sewruka w Elblągu oraz 62. rocznicy zawodowej sceny
teatralnej w powojennym Elblągu. Dotychczas
Skrzypka na deskach elbląskiego teatru zagrano 22 razy.
Spektakl dotychczas szacunkowo obejrzało blisko
jedenaście i pół tysiąca widzów.
Na scenie pojawiło się 50 aktorów, tancerzy
i statystów. Każdy z uczestników wyjazdu na spektakl
był w pełni usatysfakcjonowany.
KF
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Relacja z Ferii 2013 w PCKiS
Ferie w PCKiS zakończyły się pełnym sukcesem.
Przez cały okres ferii były prowadzone zajęcia stałe lecz
w nowych odsłonach, głównie w formie warsztatów
(zajęcia gitarowe, perkusyjne, zajęcia z fotografii,
wokalne, tańca nowoczesnego, zajęcia strzeleckie).
Nie zabrakło oferty dla najmłodszych, czyli zajęć
plastycznych, artystycznych – tworzenia figurek z masy
solnej, czy zajęć rytmiczno – gimnastycznych.
Regularnie odbywały się zajęcia szachowo – warcabowe,
na zakończenie których, 22 lutego został rozegrany
otwarty turniej szachowy. Nowościami i zarazem
udanymi propozycjami okazały się zajęcia z wizażu oraz
zajęcia, na których układano puzzle.
Główne zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży
wzbudziły jednorazowe atrakcje, konkursy, turnieje,
spektakle, koncerty.

Niewątpliwymi atrakcjami, poza zajęciami jakie
zostały zaproponowane przez Prabuckie Centrum
Kultury i Sportu, były: recital iluzjonistyczny
„Edukacyjny teatr magii”, konkurs karaoke, koncert
zespołów Elfy i Sparks, otwarty turniej szachowy,
przedstawienie Teatru w dwa tygodnie pt. „Zdrowy
czerwony kapturek”, maraton z komediami,
pierwsze zawody w kapsle „Tour de PCKiS”,
czy Otwarte zawody wielokrotnego wyciskania sztangi
leżąc o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
(artykuł str. 15).
Ale po kolei. Już pierwszego dnia ferii zimowych
dzieci i młodzież mogła skorzystać z bogatej oferty
PCKiS z punktem kulminacyjnym w postaci filmu dla
najmłodszych „Madagaskar” oraz wieczornym DKF-em
i filmem „Gwiezdne Wojny cz. I – Mroczne Widmo”.
Podczas tego pierwszego sala wypełniła się po brzegi
natomiast podczas DKF-u pojawiło się około 40 widzów i
sympatyków kina sci-fi. Drugi i trzeci dzień ferii to
głównie zajęcia warsztatowe, wieczorami natomiast
grano po raz pierwszy w historii ośrodka kultury
w Prabutach w grę wideo Fifa 13 na konsoli X-BOX
(więcej w artykule na str. 15).
Walentynkowy czwartek to również zajęcia
warsztatowe, ale też nie lada atrakcja jaką była zimowa
wycieczka po Prabutach i pierwsze po oświetleniu
zwiedzanie zabytkowych wodociągów.
W wycieczce
6

PCKIS
uczestniczyło około 30 osób zarówno dziesięcio jak i
sześćdziesięciolatków. Wycieczka okazała się bardzo
ciekawą propozycją, a wnętrza zabytkowych
wodociągów wręcz zauroczyły zwiedzających.
Piątek stał pod znakiem Walentynkowego Koncertu
Prabuckiego Studia Piosenki pod kierownictwem
Tomasza Olszewskiego (artykuł str. 8).
Sobota 16 lutego to spotkanie z grami planszowymi,
które wracają do łask oraz Pierwszy turniej gry w Kapsle
„Tour de PCKiS”, który zgromadził 5 drużyn
dwuosobowych. Pierwszymi zwycięzcami okazała się
drużyna sióstr Kossak (Mileny i Klaudii), drugie miejsce
zajęli Piotr Papis i Adrian Sobieraj, natomiast trzecie
zaszczytne miejsce zdobyły Paulina Woźny i Dorota
Żochowska. Zanim turniej się rozpoczął uczestnicy gry
stworzyli imponujący tor z różnymi przeszkodami
(łatwiejszymi i tymi bardzo trudnymi do pokonania).
Sama gra była bardzo emocjonująca, prowadzona
z duchem fair play i każdy uczestnik gry bawił się
znakomicie.

Niedziela to kolejna odsłona kina dla najmłodszych
i film „Shrek”, który zgromadził najmłodszych widzów
w towarzystwie swoich rodziców.
Drugi tydzień ferii podobnie jak pierwszy to zajęcia
warsztatowe, ale również szereg atrakcji.
W poniedziałkowe popołudnie i wieczór ponownie na
dużym ekranie wyświetlono bajkę dla najmłodszych
„Epoka lodowcowa III”. DKF to „Gwiezdne Wojny cz. II
– Atak klonów”.

Wtorkowy wieczór był zarezerwowany dla
uczestników Prabuckiej Ligi Mistrzów. W czwartkowe
przedpołudnie sala Prabuckiego Centrum Kultury
i Sportu stała się salą magiczną. Sceną zawładnął mistrz
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iluzji Łukasz Podymski dwukrotny Mistrz Polski
w sztukach magicznych. Mistrz Łukasz zaprezentował
szereg sztuczek magicznych, które bawiły i zadziwiały
zarówno najmłodszych jak i dorosłych uczestników
przedstawienia. Nie zabrakło również wspólnego
czarowania mistrza z dziećmi, co dało gwarancję
znakomitej zabawy i niezapomnianych wrażeń.

Po południu odbył się otwarty konkurs karaoke dla dzieci
i młodzieży. W sali PCKiS oprócz solistów pojawiło się
spore grono widzów. W zmaganiach wokalnych
uczestniczyło 11 osób wykonując po 2 piosenki w języku
polskim. Największą popularnością cieszyły się piosnki
Ewelliny Lisowskiej oraz Ewy Farny. Jury w składzie:
Andżelika Czyż, Klaudia Kossak, Aleksandra
Rzempouch oraz Milena Kossak miały bardzo trudne
zadanie w wyłonieniu zwycięzców.
Po burzliwych obradach zostali wytypowani najlepsi:
I miejsce Dominika Graszkiewicz
II miejsce Weronika Gałgańska
III miejsce Sandra Sabiszewska
oraz wyróżnienia dla najmłodszych uczestniczek
Zuzanny Gwizdały i Amelii Kubiak.
Każdy wokalista otrzymał słodki upominek, a zwycięzcy
nagrody rzeczowe.

Drugi i zarazem ostatni piątek ferii zimowych stanął
pod znakiem podsumowań pracy dzieci. Jako pierwsze na
scenie pokazały się dwie grupy wokalne działające na co
dzień przy PCKiS Elfy i SPARKS. Obie grupy
zaprezentowały swoje umiejętności wokalne
w dziecięcych piosenkach z repertuaru Fasolek i Natalii
Kukulskiej, a zgromadzona publiczność gromkimi
brawami nagradzała występujące zespoły. Kolejni na
Gazeta Prabucka
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scenie pojawili się aktorzy z warsztatów prowadzonych
podczas ferii czyli Teatr w Dwa Tygodnie. Teatr pod
okiem Joanny Stefanowskiej zaprezentował się
w przedstawieniu „Zdrowy czerwony kapturek”.
Aktorzy przedstawili Czerwonego Kapturka
w niespotykanej wersji. Była to bardzo zabawna wersja
popularnej bajki, przemycająca nowe treści o zdrowym
odżywianiu. Tym razem historia znanego wszystkim
Czerwonego Kapturka wzbogacona została o zasady
zdrowego odżywiania. Wilk, który miał zjeść
Czerwonego Kapturka, za namową leśnej wróżki
przeszedł na dietę, a od leśnych zwierzątek dowiedział się
o bogactwie witamin i potrzebie ich spożywania, by być
zdrowym i mieć mnóstwo siły. Na zakończenie młodzi
aktorzy zaśpiewali znaną wszystkim dzieciom piosenkę
"Witaminki".

Piątkowy wieczór i noc to druga odsłona maratonu
filmowego z PCKiS. Tym razem na dużym ekranie
wyświetlano komedie wybrane w facebook'owej
ankiecie, filmy „Rrrr”, „Kiler” oraz „Chłopaki nie
płaczą”. Drugi maraton filmowy cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Podczas 3 seansów filmowych na
widowni zasiadło około 80 osób, co bardzo ucieszyło
organizatorów. Zgromadzona publiczność świetnie
bawiła się z bardzo znanych, kultowych już tekstów
z filmów, a śmiech co chwila rozbrzmiewał w sali
Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu. Najwytrwalsi
oglądali filmy do 1 w nocy.
Oprócz zajęć, które odbyły się w PCKiS, dzieci z terenów
wiejskich również mogły skorzystać z zajęć
zaplanowanych przez animatorów Prabuckiego Centrum
Kultury i Sportu. W Sypanicy, Laskowicach, Szramowie,
a przede wszystkim w Obrzynowie licznie zgromadzone
dzieci uczestniczyły w zajęciach świetlicowych,
plastycznych grach i zabawach muzycznych.
Niespodzianką, nagrodą za uczestnictwo w zajęciach, a
przede wszystkim atrakcją dla dzieci w piątek 22 lutego
był wyjazd na basen do Kwidzyna.
KF
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Koncert Walentynkowy Prabuckiego
Studia Piosenki
Przy pełnej sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu
w piątek odbył się drugi już Walentynkowy koncert
Prabuckiego Studia Piosenki. Prabucianie podobnie jak
przed rokiem, chętnie skorzystali z muzycznej propozycji
zespołu dowodzonego przez Tomasza Olszewskiego.
W otoczeniu migoczących, miłosnych lampionów,
przy aromacie kawy, herbaty i smaku pierników
w kształcie serc, wysłuchaliśmy 14 utworów polskich
wykonawców. Ze sceny poleciały utwory m.in. takich
artystów jak Natalia Kukulska, Kasia Kowalska, Monika
Brodka, czy Sławek Uniatowski. Nie zabrakło też
niespodzianek.

Od jednej z nich rozpoczął się koncert, bo ku
zaskoczeniu publiczności, na scenie pojawił
się Krzysztof Fedoruk. Na co dzień animator kultury
w PCKiS, który z Prabuckim Studiem Piosenki wcześniej
niewiele miał wspólnego. Współpracę rozpoczął właśnie
z okazji koncertu. Fedoruk zaśpiewał „Ona tańczy dla
mnie”, ale w smacznej, jazzowej aranżacji wzorowanej
na tej przygotowanej przez Cezika, człowieka orkiestrę,
którego muzyczne wideoklipy brylują w serwisie
YouTube. Dlatego też zamiast kiczowatej przytupajki,
przeciwsłonecznych okularów i uśmiechającej
się dziewczyny na kanapie, był krawat, prowadzący bas,
klasyczne pianino i subtelna, pracująca w tle perkusja.
Choć Krzysztof na scenę wychodził nieco zestresowany,
tremę szybko zamienił w pewność siebie, a całość
wypadła naprawdę naturalnie i bez najmniejszych
potknięć.

WYDARZENIA
O sile Prabuckiego Studia Piosenki stanowiły jednak
głównie wokalistki, ale z dobrej strony pokazał
się także drugi męski głos w zespole, czyli Karol
Mościcki, który zaśpiewał „Dwa proste słowa” De Mono
oraz „Już czas”, swój autorski utwór. I to właśnie ten
drugi robił największe wrażenie, bo Mościcki nie tylko
zaśpiewał, ale i zagrał na gitarze.

W utworze Moniki Brodki „Znam Cię na pamięć”
wystąpiła Justyna Milewska, którą wcześniej mogliśmy
już usłyszeć podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Delikatny głos, który idealnie komponuje się
z utworami z pogranicza poezji śpiewanej i miękkich,
elektronicznych dźwięków. Druga kompozycja jaką
zaśpiewała podczas koncertu to „Brzydcy” Grażyny
Łobaszewskiej.
Razem, a jednak osobno. Andżelika Czyż oraz
Milena i Klaudia Kossak na scenie pojawiły się w trójkę.
Śpiewane razem utwory prowadził wokal Klaudii,
a pozostałe dziewczyny robiły chórki. Kossakówny łączą
nie tylko więzy krwi, ale i muzyczne geny, bo razem
naprawdę doskonale odnajdują się w układance
dźwięków.

Żywiołowo zaprezentowała się Klaudia Baranowska
w utworze „Moje serce” Mariki. Płynący ze sceny
miłosny chillout wibrował między stolikami i wracał na
scenę z podwójną energią, którą Baranowska zarażała
widzów. Dobrze poradziła sobie także Ola Rzempouch
w „Prowadź mnie” Kasi Kowalskiej. Finałową piosenkę
„Ktoś mnie pokochał” wykonała Andżelika Czyż, która
gdyby urodziła się trochę wcześniej, głosem mogłaby
powalić mur berliński. Piątkowy wieczór w PCKiS
zakończył się komedią romantyczną „Narzeczony mimo
woli” z Sandrą Bullock i Ryanem Reynoldsem.
Do zobaczenia za rok!
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Arkadiusz Kosiński
„Dziennik Bałtycki”
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Spotkanie z eurodeputowanym

Tragiczny pożar

W piątek 4 stycznia 2012r. w sali Prabuckiego Centrum
Kultury i Sportu gościł po raz kolejny europoseł i były
marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski.
Uczestnikami spotkania byli prabuccy samorządowcy
i słuchacze Uniwersytetu III Wieku. Eurodeputowany
przedstawił wieści z pracy Parlamentu Europejskiego,
ze szczególnym naciskiem na programy finansowania
inwestycji w nowym rozdaniu funduszy unijnych od roku
2014. Ważnym punktem spotkania było podsumowanie
działań w ramach 2012 - Europejskiego Roku
Aktywności Osób Starszych. Przypominamy, że poseł
Jan Kozłowski był inicjatorem wielu inicjatyw
skierowanych do seniorów, a laureatem jednego
z konkursów jest prabucianin Mikołaj Oporski, wieloletni
działacz Uniwersytetu III Wieku w Prabutach. Na koniec,
jak zwykle podczas wizyt w Prabutach, można było
zamienić kilka słów z posłem oraz pozować
do pamiątkowej fotografii.
KF

22 stycznia, przed godz. 2 w nocy w naszym mieście
wybuchł pożar na parterze jednego z domów
wielorodzinnych przy ul. Warszawskiej. Pożar objął
parter domu, w którym mieszkało 8 rodzin. 7 osób
ewakuowało się jeszcze przed przyjazdem straży
pożarnej, 5 innych wymagało ewakuacji za pomocą
drabin strażackich. Poszkodowanymi zaopiekowali
się pracownicy MGOPS. Po oddymieniu pomieszczenia
i klatki schodowej, znalezione zostały ciała trzech osób.
Zwłoki były w stanie, który uniemożliwiał ich
identyfikację. Wszystko wskazuje jednak na to, że byli
to mężczyźni. Jak wynika z informacji policji, jednym
z mężczyzn, którzy zginęli w pożarze jest
najprawdopodobniej właściciel mieszkania. Kim są dwaj
pozostali, na razie nie wiadomo. Ich tożsamość być może
poznamy dzięki badaniom DNA, które zostaną
przeprowadzone w trakcie sekcji zwłok. Najbardziej
prawdopodobną przyczyną pożaru było zaprószenie
ognia.Ponieważ mieszkanie zostało zniszczone
doszczętnie, ustalenie dokładnej przyczyny pożaru
nie jest możliwe. Wkrótce ma ustalić ją biegły. Budynek
do czasu wykonania niezbędnych prac remontowych
został wyłączony z użytkowania. Wiadomo, że nie została
uszkodzona jego konstrukcja, dach ani schody.
W najbliższym czasie dom zostanie wyremontowany.
Wymieniona zostanie także instalacja elektryczna
na klatce schodowej. Władze Prabut zaoferowały swoją
pomoc dla poszkodowanych rodzin w zakresie m.in.
zbiórki żywności, odzieży, zakupu mebli, czy też
udostępnienia na czas remontu, lokali zastępczych.

Zabytkowe wodociągi oświetlone!

KF

Z radością informujemy, że jedna z atrakcji w naszym
mieście czyli zabytkowe XVIII wieczne wodociągi
nabrały nowego blasku. Pod koniec 2012 roku
zakończono prace związane z wykonaniem oświetlenia
historycznych wodociągów. Zbudowane w latach 1726 1730 unikatowe wodociągi zostały oświetlone
bezpieczną instalacją umożliwiającą podtrzymanie
oświetlenia nawet w przypadku zaniku napięcia.
Oświetlenie jest tak zaprojektowane, że podkreśla walory
i charakter obiektu. Całość prac pochłonęła ponad 30 tys.
złotych. Projekt i nadzór nad robotami wykonał Zakład
Usług Technicznych Maciej Glaza, a wykonawcą była
Firma Handlowo Usługowa Józef Tocha.
Już teraz serdecznie zapraszamy grupy osób
do zwiedzania niesamowitych podziemi naszego miasta
oraz innych prabuckich zabytków tel. kontaktowy 55 278
23 19 lub 884 800 115.
KF

Gazeta Prabucka

Styczeń-Luty 20129

WYDARZENIA

Styczeń-Luty 2013

Podziękowania

Festiwal kolęd w SP 2

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Prabutach pragnie podziękować wszystkim
mieszkańcom gminy Prabuty, którzy wykazali
solidarność i zrozumienie wobec mieszkańców budynku
wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 4, którzy zostali
poszkodowani w wyniku pożaru w dniu 22 stycznia
2013r. Ponadto dziękujemy Panu Stanisławowi
Wiczkowskiemu – właścicielowi firmy EXPOL
z Ryjewa.
Dzięki wykazanej pomocy udało nam się zebrać
pościel i artykuły szkolne.
MGOPS

Nowością wśród wielu przeglądów prabuckich jasełek
i kolęd w okresie świąteczno – noworocznym jest
Festiwal Kolęd i Pastorałek. Organizatorem I Festiwalu
Kolęd i Pastorałek jest Szkoła Podstawowa nr 2
w Prabutach przy współpracy z Prabuckim Centrum
Kultury i Sportu. 25 stycznia 2013 r. w Szkole
Podstawowej nr 2 przed jury w składzie ks. Rafał
Giedrojc, Marcin Kruszyński oraz Milena Kossak
wystąpiło 12 osób. Imprezę poprowadził Maciej
Korzeniak. Festiwal odbył się w dwóch kategoriach szkół
podstawowych oraz gimnazjum. Młodzież wykonywała
kolędy zarówno z podkładem muzycznym jak
i akompaniamentem klawiszowym czy gitarowym.
Poziom był bardzo wysoki, a obrady jury burzliwe. Po
długiej naradzie wyłoniono zwycięzców:
Kategoria szkół podstawowych
I miejsce – Zuzanna Lewandowska
II miejsce – Kinga Kamińska
III miejsce – Ewelina Lewandowska
Kategoria gimnazjum
I miejsce – Wiktoria Kurowska
II miejsce – Arkadiusz Tyburski
III miejsce – Dorota Szczepańska
Podczas festiwalu panowała rodzinna, przepełniona
ciepłem atmosfera, a w czasie obrad jury wszyscy
uczestnicy wspólnie kolędowali.
Milena Kossak

Koncert „Bo To Rap”
Prabuckie Centrum Kultury i Sportu jest otwarte
na inicjatywy młodych, utalentowanych artystów.
Z interesującą propozycją i wspaniałym pomysłem
na imprezę w rytmach hip - hop i rap zgłosił się do nas
Daniel Leszczyszyn wraz kolegami. 19 stycznia
od godziny 18:00 w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu
scena należała do młodych raperów. Przed publicznością
zaprezentowali się Emyej, Nalep, Filo, Krzyz, Studzik,
Lafar oraz Sikor. Impreza cieszyła się sporym
zainteresowaniem prabuckiej młodzieży. W sali PCKiS
zebrało się około 100 młodych ludzi, którzy wspólnie
z wykonawcami bawili się przy rytmach rapu i hip-hopu.
Na scenie nie zabrakło atrakcji - czyli freestyli oraz
niespodziewanych gości, którzy próbowali zmierzyć się
z trudną sztuką rymowania w rytm „czarnej muzyki”.
KF

10

Podziękowania dla harcerzy
Jak co roku w samym centrum naszego miasta stanęła
szopka bożonarodzeniowa. Zdobiła ona rynek w okresie
od 22 do 31 grudnia, a jednym z głównych wystrojów
szopki oprócz drewnianych figur były żywe króliki
i gołębie. Gdyby nie pomoc harcerzy z ZHP szczep
Prabuty, prowadzonych pod czujnym okiem
podharcmistrzyni Jadwigi Ludwiczak nasza szopka
wyglądałaby skromniej. Serdecznie dziękujemy
prabuckim harcerzom za codzienne poświęcenie
transport zwierząt i opiekę nad szopką. Podziękowania
należą się również hodowcy królików i gołębi
Wiesławowi Jakubowskiemu. Bez osób dobrej woli
prabucka szopka nie byłaby tak piękna.
KF
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Wigilia MGOPS dla najuboższych

Radość kolędowania

Już po raz kolejny, 18 grudnia, sala Prabuckiego
Centrum Kultury i Sportu wypełniła się po brzegi z okazji
wigilii na rzecz osób ubogich. Były to szczególne chwile,
spędzone w świątecznej atmosferze, nie tylko dla
najbiedniejszych mieszkańców naszego miasta (dla
których wcześniej rozdano ponad 200 paczek),
ale również dla uczestników Uniwersytetu III Wieku i
nowo powstałego przy MGOPS Klubu Seniora.
Jak co roku imprezę uświetniły jasełka przygotowane
przez dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Miś
Uszatek” w Prabutach, kolędy zaś śpiewali księża
z prabuckiej parafii. Impreza została zorganizowana
przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Prabutach przy współpracy ze Stowarzyszeniem na
Rzecz Osób Ubogich. Ciepły posiłek (barszcz z uszkami
oraz bigos) przygotował Piotr Rydel.
KF

4 stycznia br. w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu
odbył się VII Przegląd Przedstawień Świątecznych
„Radość kolędowania”. Organizatorem przeglądu jest
Zespół Szkół w Rodowie. W imprezie udział wzięły
zespoły teatralne z Niepublicznego Przedszkola
„Bratek”, Niepublicznego Przedszkola „Miś Uszatek”,
Szkoły Podstawowej w Prabutach, Szkoły Podstawowej
w Obrzynowie, Gimnazjum w Prabutach, Szkoły
Ponadgimnazjalnej
w Prabutach oraz Szkoły
Podstawowej w Rodowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe statuetki aniołów. Już po raz kolejny
Honorowy Patronat nad Przeglądem objął ks. Infułat Jan
Oleksy oraz Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Bogdan
Pawłowski.
Organizatorzy składają serdecznie podziękowania
Błażejowi Kot za wykonanie statuetek.

Mikołaj odwiedził Sołectwa Gminy
Prabuty

Czytanie „Opowieści wigilijnej" Karola
Dickensa w Rodowie

Bardzo długą tradycję w naszej gminie ma akcja Prabucki
Mikołaj dzieciom. W połowie grudnia 2012 roku Mikołaj
odwiedził dzieci już po raz piętnasty! Przedsięwzięcie
to, co roku cieszy się dużym zainteresowaniem
i powodzeniem wśród najmłodszych mieszkańców
naszej gminy. Tym razem Mikołaj odwiedził dzieci
z terenów wiejskich, które oczekiwały
tego
wyjątkowego gościa w lokalnych świetlicach. Rozdano
łącznie ponad 1300 paczek wypełnionych słodkościami.
Organizatorami akcji byli: Miejska Hala Sportowa,
Prabuckie Centrum Kultury i Sportu oraz Rady Sołeckie
gminy Prabuty.
KF

Okres świąteczny skłania nas do refleksji nad własnym
życiem, jest znakomitą okazją, aby każdego obdarować
ciepłem i dobrym słowem, czasami zmienić to, co w nas
nie najlepsze. Wkraczając w okres wielkiej celebracji
świąt Bożego Narodzenia, dnia 18 grudnia br. w Zespole
Szkół w Rodowie przeczytaliśmy „Opowieść wigilijną”,
historię gburowatego, zgryźliwego i nieludzko skąpego
bankiera Scrooga, który jako jedyny pozostawał nieczuły
na świąteczną atmosferę miłości i nadziei. Odwiedziny
gości z zaświatów sprawiły, że życie bohatera odmieniło
się całkowicie.

Bożena Niewulis

Nasze zaproszenie do czytania lektury przyjęli: Palmira
Trzcińska- Kowalska, Jędrzej Krasiński, Małgorzata
Dudajek, Stanisław Gostomczyk, ks. Rafał Giedrojc, ks.
Dariusz Polak, Małgorzata Longinus, Marcin Kruszyński
oraz Bożena Niewulis.
Licznie zgromadzeni widzowie w wielkim skupieniu
wysłuchali fragmentów opowieści. Podczas spotkania
wykonane zostały przepiękne łańcuchy, które później
ozdobiły szkolne choinki.
Bożena Niewulis
Gazeta Prabucka
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Sylwestrowa zabawa z PCKiS

Gala wręczenia nagród „Super Sołtys”

Tradycyjnie, w sylwestrową noc na stadionie przy
ul. Polnej, zebrali się mieszkańcy Prabut, aby
wspólnieświętować nadejście nowego - 2013 roku.
Podczas imprezy burmistrz Bogdan Pawłowski oraz
dyrektor PCKiS Marcin Kruszyński złożyli
mieszkańcom Prabut życzenia noworoczne. Uczestnicy
bawili się w rytm muzyki, a punktem kulminacyjnym był
pokaz fajerwerków. Nad bezpieczeństwem imprezy
czuwali niezawodni strażacy z Jednostki Operacyjno Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Prabutach.
KF

W dniu 8 lutego w Bronisławowie (gm. Sadlinki)
uroczystą galą wręczenia nagród zakończył się plebiscyt
na „Super Sołtysa” powiatu kwidzyńskiego. Plebiscyt
został zorganizowany przez „Kurier Kwidzyński”, a na
łamach tej gazety został ogłoszony na jesieni ubiegłego
roku. Patronat honorowy nad plebiscytem objął poseł
Jerzy Kozdroń oraz senator Leszek Czarnobaj.
Plebiscyt miał wyłonić tych działaczy społecznych,
którzy swoją pracą pobudzają aktywność
poszczególnych miejscowości. Sołtysi są często
jedynymi odważnymi, gdy trzeba wypowiedzieć się na
temat ważnego problemu sołectwa. Szczęściem każdego
mieszkańca małej miejscowości jest prospołeczny sołtys.
Gala „Super Sołtysa” rozpoczęła się minirecitalem
zespołu „Flesz” oraz gościnnym występem Magdy
Rzemek z Kwidzyna.
Oprócz głównego lauru „Super Sołtysa” powiatu
kwidzyńskiego rozdano nagrody dla najlepszych
sołtysów z poszczególnych gmin.
W naszej gminie najlepszym sołtysem została Irena
Stolmann. Sołtys sołectwa Sypanica okazała się również
„Super Sołtysem” powiatu kwidzyńskiego. To właśnie do
Pani Ireny powędrowała główna nagroda ufundowana
przez senatora Leszka Czarnobaja. "Super Sołtys"
otrzymała specjalną statuetkę, rzeźbionego bociana –
symbol wsi. Zwyciężczynię plebiscytu nagrodził także
burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Bogdan Pawłowski.
Sołtysi na co dzień pełnią służbę dla dobra mieszkańców,
a sołtys Sypanicy tę służbę pełni wzorowo. Bardzo
cieszymy się z faktu, iż to właśnie sołtys z naszej gminy
zyskał ten honorowy tytuł i że w przyszłym roku na
terenie gminy Prabuty odbędzie się kolejna gala
wręczenia nagród.
Serdecznie gratulujemy tytułu Pani Irenie Stoltmann.
KF

Bal noworoczny
Bardzo długą tradycją, bo dwudziestoletnią, cieszy
się bal noworoczny organizowany przez Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Tym razem seniorzy z
naszego miasta spotkali się w niedzielne popołudnie 20
stycznia w sali PCKiS. Po uroczystym toaście, licznie
zgromadzeni goście (około 130 osób) zostali porwani
do tańca w rytm muzyki zespołu Image Mariana
Dąbrowskiego. Najwytrwalsi bawili się do godziny
22:00, jednak po twarzach było widać, że zabawa
mogłaby trwać do białego rana.
KF

Wyjazdowy zimowy marsz Nordic
Walking
Piękna zimowa aura nastraja nas do aktywnego
spędzania czasu na świeżym powietrzu. Sporty zimowe
są coraz bardziej popularne, zarówno wśród młodzieży,
jaki i osób starszych, jednak w naszych okolicach próżno
szukać profesjonalnych tras narciarskich... Czasami narty
i deski snowbordowe trzeba zastępować sprzętem
sportowym innego typu.

Od dłuższego czasu bardzo dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców Prabut cieszą się
popularne „kijki” czyli marsze Nordic Walking. Grupa 20
osób - fanów tej formy rekreacji, wybrała się na
wyjazdowy zimowy marsz do Stegny. Podczas sobotniej
wyprawy - 19 stycznia, w mroźną i wietrzną pogodę,
uczestnicy marszu przebyli trasę brzegiem morza ze
Stegny do Sztutowa i z powrotem, o łącznej długości 10
km. Organizatorami tego wyjazdu było PCKiS oraz
Miejska Hala Sportowa.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do
aktywnego spędzania czasu wraz z grupą miłośników
Nordic Walkingu. Spotkania grupy odbywają się w każdy
czwartek o godz. 18:00 w Miejskiej Hali Sportowej.
KF
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Teatralia po raz dziewiąty

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej

Koło teatralne NO WŁAŚNIE już po raz dziewiąty brało
udział w Przeglądzie Teatralnym w Kwidzynie. W tym
roku swoich sił na scenie próbowali uczniowie trzech klas
technikum.
I technikum – Kaja Pilarska w roli Ani i Dominik Wilk
jako Nastolatek;
II technikum – Zuzia Piórkowska jako Telefon, Karolina
Kowalczyk w roli Matki i Konrad Rogoziński w roli
Księdza;
III technikum – Edyta Baranowska jako była narkomanka
i Paulina Chrostek jako dawna przywódczyni
złodziejskiego gangu oraz Jarek Racieniewski w roli
Ojca.
Scenariusz przedstawienia pod tytułem „Kiedy
rozdzwoni się telefon” napisały Zuzia i Martyna. Martyna
zajęła się również oprawą muzyczną całości. Dla
pierwszoklasistów udział w Teatraliach był prawdziwym
wyzwaniem – tym razem młodych aktorów zjadła trema,
zwłaszcza że wśród publiczności dostrzec można było
dyrektora.

W dniu 07.12.2012 r. w sali sportowej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie odbył się
Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
i Chłopców MOS Kwidzyn. W turnieju brało udział 5
drużyn dziewcząt i 7 drużyn chłopców ze szkół
ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego.
W rywalizacji dziewcząt nasza drużyna zajęła piąte
miejsce, natomiast chłopcy zajęli miejsce drugie,
przegrywając w finale zawodów mecz z ZST Kwidzyn.

Program „Technika XXI wieku”
W ramach cyklicznego programu „Technika XXI w.”
na zaproszenia p. Jana Dubienia w dniu 11 grudnia 2012 r.
naszą szkołę odwiedził przedstawiciel handlowy firmy
„Daniel- wyposażenie warsztatów” zajmującej
się dystrybucją narzędzi oraz elektronarzędzi najnowszej
generacji. Podczas rozmowy uczniowie mieli możliwość
poznania najnowszych trendów rozwoju technik
pomiarowych oraz stosowania narzędzi w naprawie
samochodów.

Siódma Edycja Akcji Krwiodawstwa

Spotkanie z senatorem RP
Dnia 10 grudnia br. młodzież klas drugiej, trzeciej
i czwartej technikum miała okazje spotkać się w PCKiS
z senatorem Leszkiem Czarnobajem. Tematem spotkania
były perspektywy gospodarcze Polski związane z nowym
budżetem Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W trakcie
dyskusji poruszony został także problem bezrobocia
wśród młodych ludzi oraz szans na budowanie własnej
kariery zawodowej w oparciu o rynek pracy.
W kontekście zmieniającego się rynku pracy
wykształcenie techniczne wydaje się szansą dla
młodzieży także i z naszej szkoły.

Gazeta Prabucka

Dnia 31 stycznia 2013 r. odbyła się już po raz siódmy
w naszej szkole Akcja Krwiodawstwa. Tym razem
zgłosiło się niemal 30 dawców, z czego 24 oddało łącznie
niemal 11 litrów krwi pełnej. Przypominamy,
że w bieżącym roku szkolnym odbyła się jeszcze akcja
październikowa, podczas której zebrano 9 litrów krwi.
Kolejna odsłona wampiriady planowana jest na czerwiec
2 0 1 3 r. D z i ę k u j e m y w s z y s t k i m u c z n i o m ,
a w szczególności także absolwentom naszej szkoły,
którzy chętnie angażują się w tę dobroczynną inicjatywę.
Jak zawsze przemiłą obsługę Akcji zapewnił personel
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Olsztynie - Oddział Terenowy
w Iławie.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach
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Dawnej Gazety Prabuckiej czar…

Tak zatytułowałem cykl artykułów, w którym będę
starał się przypomnieć, o czym pisało się i jakie były
wydarzenia 20 i 10 lat temu na terenie naszego miasta
i gminy. W pierwszym odcinku tego cyklu motywem
przewodnim będzie motyw budowlano – remontowo –
przeprowadzkowy.
20 lat temu, czyli w styczniowym numerze Gazety
Prabuckiej z 1993 roku jednym z głównych tematów
gazety i artykułem, który przykuł moją uwagę był ten
pt. „Ten uparty Karol”, czyli artykuł o powstaniu Pubu
muzycznego w Prabutach („starsza młodzież” doskonale
pamięta ten nieistniejący już Pub). Sam jako małe
pacholę uczestniczyłem w jednym z pierwszych finałów
WOŚP, doskonale pamiętam zawody strongmanów czy
(już tylko z plakatów i opowieści starszych kolegów)
koncerty Big Cyca, Illusion czy Apollo 440. Sam artykuł
opowiada o tworzeniu Pubu i pozwolę sobie przytoczyć
jego część: „(…) Młodzi inicjatorzy pomysłu
zdeklarowali się, że wyremontują i urządzą klub siłą
swoich rąk i zasobami własnych środków. Sceptyków było
wielu, tym bardziej, że lokal 100 m kwadratowych
przedstawiał przysłowiowy obraz nędzy i rozpaczy.
Wnętrze wyglądało tak, jakby jeszcze przed chwilą byli
tam niedawni patroni ulicy (obecnie ul. Legionów,
niegdyś Armii Czerwonej). Umęczone ponurą sławą
władze samorządowe, chociaż nie do końca przekonane
(podobnie jak bajkowy król z rezygnacją wysyłający
trzeciego syna – głuptaka po wodę życia) zgodziły się
jednak na przekazanie obiektu młodzieży. Radni ze
stosownej komisji rozumowali tak: „nie damy, - będzie
krzyk, damy, - długo nie zabawią, pójdą i zostawią…
A może zrobią??, eee…”. W opinii budowlanych speców
koszt adaptacji (!) pomieszczenia (z położeniem posadzki,
doprowadzeniem kanalizacji, wody i elektryczności,
umocnieniem stropu oraz pogrubieniem ścian) zamykał
się trzycyfrową liczbą milionów zł., przy czym pierwsza
cyfra nie wynosiła 1. Na wiosnę ruszyła praca. Zgodnie z
ogólnymi przewidywaniami liczba zapaleńców topniała z
dnia na dzień, podobnie zresztą jak możliwości finansowe
najbardziej wytrwałych. Pomimo, że kupowali (czytaj –
kombinowali) taniej materiały, część z nich dostawali
nieodpłatnie, korzystali z pomocy życzliwych
rzemieślników i przekonywali potencjalnych sponsorów,
wielokrotnie stawali wobec rezygnacji. Ale ten uparty
Karol… Nawet najbardziej nieprzychylni (panie, znów
jakaś tancbuda, łomot, awantury!) z podziwem
obserwowali, jak kilku umorusanych młodzieńców pod
wodzą Karola Zulewskiego każdego dnia wozi gruz, kopie
rowy i wylewa beton. Przez osiem miesięcy pracy dzień po
14Gazeta Prabucka
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dniu, gdy nieraz nie starczało na oranżadę, bo trzeba było
kupić kilka gwoździ, wnętrze „augiaszowej stajni”
upodabniało się powoli do cywilizacyjnego przybytku.
(…) W listopadowy dzień inauguracji kładli jeszcze
wykładzinę, a już wieczorem przy dźwiękach lokalnej
kapeli rockowej pierwsi goście zasiedli przy
stolikach(…)”.
Z pewnością mogę stwierdzić, że po przeczytaniu całego,
oryginalnego artykułu z 1993 roku, niejednemu
prabucianinowi zakręci się łza w oku.
Trzymając się motywu przewodniego artykułu czyli
remontowo–budowlano–przeprowadzkowemu 10 lat
temu 16 stycznia 2003 roku było niecodzienne
wydarzenie, jakim były przenosiny policjantów do
nowego komisariatu policji przy ulicy Kwidzyńskiej.
Stare, ponure a przede wszystkim ciasne pomieszczenia
tzw. „13 posterunku” (13 ponieważ, ów posterunek
mieścił się przy ul. Warszawskiej 13 i w owym czasie
w telewizji królował serial „13 posterunek”) zostały
zastąpione nowymi o wiele bardziej obszernymi i jak na
tamte czasy nowoczesnymi pomieszczeniami. A oto
fragment artykułu ze styczniowego numeru Gazety
Prabuckiej z 2003r.: „(…) Mimo nietypowej pory
uroczystości, przed godziną 13 przy ul. Kwidzyńskiej
zebrała się duża grupa widzów. Atrakcją imprezy, poza
obecnością rzadko odwiedzających Prabuty w tak
„silnym” zestawieniu ważnych osobistości, był występ
orkiestry dętej z Kwidzyna i bezpłatna grochówka
z prawdziwie polowej kuchni. Po oficjalnym meldunku,
złożonym generałowi Szrederowi przez nadkomisarza
Mateusiaka w ruch poszły nożyczki. Symboliczną szarfę
przecinali kolejno: wojewoda, komendant wojewódzki
policji, starosta i poproszony o udział w ceremonii przez
obecnego burmistrza Bogdana Pawłowskiego były
burmistrz Prabut, Włodzimierz Dawidowski, za którego
kadencji podjęto działania na rzecz zagospodarowania
„łącznika”. Gdy opadła przecięta wstęga, ksiądz biskup
Andrzej Śliwiński poświęcił obiekt i goście mogli obejrzeć
wnętrza, jak podkreślano, komisariatu XXI wieku.
Mieszkańcy Prabut, którym umożliwiono zwiedzanie
n o w e j s i e d z i b y, m o g l i p r z e k o n a ć s i ę , ż e
w stwierdzeniu tym nie ma zbytniej przesady. Prabuccy
policjanci w nowych, komfortowych warunkach szybko
zapomną ponure, stare kąty ciasnego komisariatu przy
ul.. Warszawskiej, który, zgodnie z planami władz,
przeznaczony zostanie na trzy mieszkania. Pozostała do
z a g o s p o d a ro w a n i a c z ę ś ć ł ą c z n i k a p o m i e ś c i
w przyszłości filię Powiatowego Urzędu Pracy i poszerzy
bazę sąsiadującego z obiektem Urzędu Miasta i Gminy
(…)”.
I tak to właśnie było kolejno 20 i 10 lat temu.
Faktem stało się, że w łączniku niegdyś mieściła się filia
PUP w Kwidzynie, a Urząd Miasta i Gminy, po likwidacji
filii Powiatowego Urzędu Pracy, przeniósł do łącznika
dział podatków.
Aktualnie łącznik będzie całkowicie zagospodarowany
przez UMiG, a więc historia zatoczy koło i to co dziesięć
lat temu było marzeniem, już niedługo będzie
rzeczywistością.
KF
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Kącik poetycki
Sen o Wołyniu…
Gdy ciemna noc zapada dookoła,
Cicho skrada się sen głęboki,
Morfeusz unosi mnie pod obłoki,
Miniony czas znów mnie woła,
Niesie mnie tam, gdzie był mój dom,
Do moich rodzinnych stron,
Już słyszę radosny wiatru wiew,
Szum drzew i rzewny śpiew.
Tam był mój Wołyń ojczysty,
Niebo błękitne i trawy soczyste,
Świerki i sosny żywicą pachnące,
Pszeniczne łany i sady kwitnące,
Tam był radosny śmiech i pracy znój,
Jaki jesteś dzisiaj Wołyniu mój,
Dziś widzę cię tylko w moim śnie,
Moje serce wciąż tam się rwie,
Została mi tylko tęsknota i ból.
Rodzinna wieś została spalona,
Krwią zbroczona i zniewolona.
Noc szybko mija, zostają wspomnienia,
Miniony czas już wszystko zmienił.
Dzisiaj, chociaż jestem tak daleko,
Mój dom rodzinny tkwi pod powieką,
Wiem, że nigdy już tam nie wrócę.
Leon Abramowicz

Prabucka Liga Mistrzów wystartowała
We wtorek 12 lutego odbyła się inauguracja pierwszego
turnieju w grze FIFA 13 na konsoli X-BOX. Turniej
nieoficjalnie nosi nazwę Prabuckiej Ligi Mistrzów. Do
Ligi przystąpiło 31 zawodników. Wtorkowy wieczór
stanął pod znakiem rozpoczęcia turnieju, losowaniu grup
oraz rozegraniu pierwszej kolejki fazy grupowej ligi.
Turniej rozgrywany jest na dużym ekranie (6 m 2!) co
dodatkowo potęguje wrażenia w odbiorze gry zarówno
dla zawodników jak i kibiców. W każdym meczu emocji
jest co niemiara, gra jest bardzo szybka, a turniej obfituje
w wiele zdobytych goli. Faza grupowa turnieju potrwa do
16 marca, a cały turniej rozgrywany będzie do końca
marca.
Już po pierwszym dniu turnieju można z pewnością
stwierdzić, że ta forma spędzania czasu w Prabuckim
Centrum Kultury i Sportu jest strzałem w 10
i organizatorzy zapewniają, że pojawią się kolejne
odsłony turniejów różnych gier na konsoli X-BOX.
KF
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Otwarte zawody w wyciskaniu sztangi
leżąc o Puchar Burmistrza Miasta i
Gminy Prabuty
Dnia 24 lutego 2013 r. w Miejskiej Hali Sportowej
w Prabutach odbyły się zawody polegające na
wielokrotnym wyciskaniu leżąc sztangi ważącej połowę
masy ciała startującego zawodnika.
W konkursie udział wzięło 17 zawodników, którzy
z ogromnym zaangażowaniem walczyli o główne
trofeum jakim był Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Prabuty. Zwycięzcą zawodów i jednocześnie
nieoficjalnym Mistrzem Prabut w tej konkurencji został
Mariusz Marciniak, który poprawnie wykonał 153
powtórzenia. Drugie miejsce z wynikiem 108 powtórzeń
wywalczył współorganizator oraz pomysłodawca tej
formy zawodów Rafał Grabara, natomiast miejsce trzecie
z wynikiem 83 powtórzeń zajął Rafał Rutkowski.
Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem
publiczności, która radośnie dopingowała swoich
faworytów oraz głośno oklaskiwała zwycięzców. Cała
impreza przebiegła w zdrowej sportowej atmosferze,
wzajemnego wsparcia z poszanowaniem zasad fair play.
Ogromną niespodziankę dla organizatorów imprezy oraz
zawodników swoją obecnością na zawodach zrobił
czołowy polski strongman Jarosław Dymek, który wraz
z małżonką ufundowali dodatkową nagrodę dla
zwycięscy konkursu.
Słowa uznania za profesjonalne przygotowanie tego
wydarzenia, dbałość o najmniejsze szczegóły oraz
zaangażowanie podczas współpracy należą się dla obsady
Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu w Prabutach oraz
Miejskiej Hali Sportowej w Prabutach. Zaangażowanie
pracowników tych ośrodków pozwala optymistycznie
patrzeć w przyszłość i wypatrywać miejsca
w społeczeństwie dla rozwoju regionalnego sportu.
Wyrazy wdzięczności składam dla Burmistrza Miasta
i Gminy Prabuty Bogdana Pawłowskiego za objęcie
patronatem honorowym konkursu oraz przekonanie mnie
do organizacji tych zawodów.
Aktywnie zmieniajmy wizerunek regionalnego sportu.
Rafał Grabara
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Początek sezonu sparingów !

Turniej siatkarski im. Leopolda Stępnia

Początek roku to czas podsumowań i planów na kolejny
sezon. Nie inaczej jest w przypadku Pogoni Prabuty.
W tym artykule chciałbym krótko podsumować rundę
jesienną oraz nakreślić plan przygotowań drużyny
seniorów do rundy wiosennej.
Jesienią Pogoń Prabuty rozegrała 15 meczów, w których
zgromadziła łącznie 24 punkty i po rundzie jesiennej
plasuje się na 7 pozycji w tabeli ze stratą 6 punktów do
trzeciej - Olimpii Sztum i 17 punktów do lidera rozgrywek
Sokoła Zblewo. 8 meczów Pogoniści zagrali przed własną
publicznością, zaś 7 na wyjazdach.
Bilans spotkań rozegranych na stadionie przy ul. Jagiełły
to: 4 zwycięstwa, 1 remis i 3 porażki. Stosunek bramek
zdobytych do utraconych przed własną publicznością
wynosi 18 - 18.
Na wyjeździe natomiast Pogoń wygrała 3 spotkania, 2
zremisowała i poniosła 2 porażki. Bilans bramek
zdobytych i utraconych na wyjeździe wyniósł 16 - 15.
Przygotowania do rundy wiosennej V ligi II grupy
pomorskiej rozpoczęły się 14 stycznia. Zawodnicy pod
czujnym okiem trenera Andrzeja Tołstika trenują 4 razy
w tygodniu. Zajęcia są zróżnicowane i prowadzone
w cyklu raz na świeżym powietrzu, dwa razy w hali,
następnie siłownia i fitness. W treningach uczestniczy
za każdym razem 14 - 16 zawodników. W tym sezonie
Pogoń zainteresowana jest pozyskaniem 3 zawodników
(jednak ich nazwisk jeszcze nie mogę zdradzić, żeby nie
zapeszyć). W fazie przygotowań Pogoń rozegra szereg
sparingów (również z renomowanymi klubami) większość z nich rozegrana zostanie na sztucznym boisku
stadionu Jezioraka w Iławie.

W poprzednim numerze Gazety Prabuckiej
wspominaliśmy Leopolda Stępnia, długoletniego
pedagoga, a przede wszystkim zawodnika i trenera piłki
siatkowej.
Ku pamięci Leopolda Stępnia w dniu 9 lutego 2013 r.
w Miejskiej Hali Sportowej w Prabutach odbył się
I memoriał siatkarski im. Leopolda Stępnia. Udział
w turnieju wzięło 6 zaproszonych drużyn z Ząbrowa,
Kwidzyna i Prabut. Pomysłodawcami turnieju był Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach oraz Piotr Papis.
Turniej został zorganizowany przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Prabutach przy współpracy
z Miejską Halą Sportową w Prabutach oraz Prabuckim
Centrum Kultury i Sportu. Turniej rozegrano w dwóch
częściach. Najpierw rozegrano mecze grupowe
w systemie każdy z każdym, a następnie mecze
o 5 miejsce, o 3 miejsce i wielki finał. Każdy mecz był
rozgrywany do 2 wygranych setów, a emocji na boiskach
nie brakowało. Nie zabrakło niestety kontuzji wśród
zawodników, poważny uraz łokcia, wybite palce i inne
drobne urazy.
W meczu o 5 miejsce I Memoriału im. Leopolda Stępnia
spotkały się miejscowe drużyny Belfer Prabuty i ZSP
Prabuty – po ciekawym meczu to nauczyciele okazali się
lepsi i wygrali 2:0. Mecz o 3 miejsce pomiędzy KOMA
Ząbrowo i ZST Kwidzyn zakończył się, po pasjonującym
pojedynku i tie-breaku, zwycięstwem ekipy z Ząbrowa
2:1. Sam finał to przysłowiowa wisienka na torcie i gratka
dla miłośników siatkówki i licznie zebranej publiczności
w hali. Mecz pomiędzy SKRĄ z Kwidzyna, a ASIMP
Prabuty zakończył się również tie-breakiem, a zwycięsko
z niego wyszli goście z Kwidzyna. Pierwszym
historycznym zwycięzcą Memoriału im. Leopolda
Stępnia została SKRA Kwidzyn, drugie miejsce
przypadło ASIMP Prabuty, a trzecie KOMA Ząbrowo.
Podczas turnieju na trybunach panowała miła atmosfera,
wyraźnie słychać było również doping dla grających
drużyn. Z pewnością Memoriał Siatkarski im. Leopolda
Stępnia będzie miał swoje kolejne odsłony i miejmy
nadzieję, że będzie się rozrastał do rangi regionalnych
turniejów siatkarskich. Sponsorami imprezy byli: Urząd
Miasta i Gminy, Prabuckie Centrum Kultury i Sportu
w Prabutach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Prabutach, Miejska Hala Sportowa w Prabutach oraz
Państwo Jagoda Lichaczewska i Piotr Kołtek właściciele
"Kebab Doner".
KF

Terminarz sparingów Pogoni Prabuty:
02.02. – Jeziorak Iława – Pogoń, Iława, godz. 13:00
09.02. – Pogoń – Zamek Kurzętnik, Iława, godz. 15:00
13.02. – Polonia Gdańsk – Pogoń, Gdańsk, godz. 17.00
16.02. – Drwęca Nowe Miasto Lubawskie – Pogoń, Iława,
godz. 16:00
23.02. – GKS Wikielec – Pogoń, Iława, godz. 15:00
02.03. – Pogoń – Unia Susz, Iława, godz. 17:00
06.03 – Olimpia Elbląg – Pogoń, Elbląg,
09.03. – Pogoń – Ewingi Zalewo
16.03. – Pogoń – Pogoń Junior A, Prabuty, godz. 15:00
Swój pierwszy mecz Pogoń rozegra na wyjeździe
z Powiślem II Dzierzgoń już 23 marca (jesienią
zremisowaliśmy z nimi 4:4). Natomiast pierwszy mecz
przed własną publicznością piłkarze Pogoni zagrają
z Ceramikiem Łubiana, z którym to w rundzie jesiennej
zwyciężyli 1:0.
Już teraz zapraszamy wiosną na stadion przy ul. Jagiełły.
KF
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