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Wy w i a d z Z a s t ę p c ą B u r m i s t r z a
Miasta i Gminy Prabuty Wojciechem Dołęgowskim
Marcin Kruszyński - Czy to prawda, że gmina budzi
się z inwestycjami na dwa miesiące przed wyborami?
Wojciech Dołęgowski – Myślę, że tylko osoby
o wyjątkowo złej woli lub słabo poinformowane mogą tak
mówić. Rozumiem też, że pamięć ludzka może być
zawodna, ale od czego mamy informatory. Wystarczy
sięgnąć po publikację „Skąd mamy pieniądze i na co je
wydajemy”, aby się przekonać, że inwestycje
są planowane i realizowane przez 4 lata. Oto kilka
w a ż n i e j s z y c h p r z y k ł a d ó w. W 2 0 1 1 r o k u
przeprowadziliśmy termomodernizację obiektów
oświatowych, wybudowaliśmy kanalizację w Grodźcu,
przebudowaliśmy boisko w Sanatorium, budowaliśmy
miejskie place zabaw itd. W 2012 roku m.in.
wybudowaliśmy salę sportową w Trumiejkach, Orlik,
kanalizację w Kleczewie i Raniewie, modernizowaliśmy
ulice Długą i Obrońców Westerplatte. W 2013 roku
zajmowaliśmy się kanalizacją ulicy Mazurskiej,
Rypińskiej, Okrężnej, budowaliśmy wodociąg Prabuty –
Kołodzieje, hangar na plaży w Julianowie, chodniki przy
ul. Jagiełły i Wojska Polskiego. Można oczywiście
zapytać – przypadek? A może normalna praca.
Wszystkich zainteresowanych odsyłam do wspomnianej
publikacji.
M.K. - Co w najbliższym czasie w planach
inwestycyjnych?
W.D. – Mogę zapewnić, że pracy wystarczy
dla wszystkich na najbliższe kilka pokoleń. Na pewno
w najbliższym czasie czeka nas kolejna modernizacja
oczyszczalni ścieków. Po 10 latach eksploatacji wymaga
ona wymiany urządzeń. To koszt ok. 4-6 mln złotych.
Oczywiście zawsze aktualny temat budowy dróg,
chodników i parkingów, które dla wielu mieszkańców
są priorytetem. Ale również pytanie: co z kanalizacją
na wsi? Przebudowy wymaga kanalizacja burzowa,
należy zastanowić się nad inwestycjami
wodociągowymi, doposażeniem szkół, straży pożarnej
itd. Jest w czym wybierać, a z pewnością na wszystkie
zadania środków nie wystarczy. Oczywiście pozostaje też
cała część zadań nie inwestycyjnych takich jak pomoc
społeczna, kultura, edukacja, ale to odrębny temat.
M.K. - Chciałbym nawiązać do artykułów w innych
gazetach lokalnych, gdzie można było dopatrzyć się
ogólnego zdziwienia faktem demontażu prabuckiej
kładki do Koszar. Jak Pan to wytłumaczy?
W.D. - O tym, że przejście nad torami będzie
zlikwidowane, wiadomo było już na etapie
opracowywania dokumentacji modernizacji linii E65.
Stara, zdezelowana kładka, którą właściciel PKP PLK
nie interesował się od lat, a gmina naprawiała w miarę
swoich możliwości, zgodnie z oświadczeniem
przedstawicieli kolei, ograniczać miała widoczność.

WYWIAD/WIEŚCI Z RATUSZA
Maszyniści obsługujący nowe pociągi nie widzieliby
z odpowiednio dużej odległości sygnalizacji świetlnej.
W związku z likwidacją kładki wymusiliśmy
na inwestorze przedłużenie przejścia podziemnego
obsługującego perony do ul. Wojska Polskiego
i otrzymaliśmy zapewnienie, że kładka nie zostanie
zlikwidowana zanim nie zostanie uruchomiony „tunel”.
Jakież było nasze zaskoczenie gdy otrzymaliśmy
informację, że likwidacja kładki została rozpoczęta
bez uprzedniego powiadomienia władz i mieszkańców
oraz bez uprzedniego udostępnienia przejścia
podziemnego. Stąd nasza gwałtowna reakcja.
I nie chodziło tu o utrzymanie kładki jeszcze o 2 tygodnie
lecz o zwykłą przyzwoitość ze strony wykonawcy
i inwestora i dotrzymanie danego słowa.

Remont ulicy Kuracyjnej na finiszu
Powoli dobiegają końca prace związane
z modernizacją ulicy Kuracyjnej w Prabutach.
Remont tej ulicy trwa od lipca, a zakończyć ma się
w październiku. Inwestycja obejmuje wymianę
nawierzchni ulicy Kuracyjnej oraz istniejących
zjazdów i chodników. W ramach remontu ulicy
Kuracyjnej przebudowane zostało skrzyżowanie
z ulicami Obrońców Westerplatte, Chodkiewicza
i Brzozowej na skrzyżowanie z ruchem okrężnym.
Wykonawcą robót jest Zakład Usług
Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk, który
został wyłoniony w drodze postępowania
przetargowego.
Projekt jest realizowany w ramach programu
pn.: „Narodowy program przebudowy dróg
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój“. Partnerem projektu jest Starostwo
Powiatowe w Kwidzynie, Szpital Specjalistyczny
oraz Centrum Psychiatrii w Prabutach.
KF
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Radio Erewań podało…
Jestem pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy
w Prabutach, odpowiedzialnym za prowadzenie polityki
kadrowej. W związku z powyższym z zainteresowaniem
przeczytałem opinie na temat prowadzonego naboru
kandydatów, zamieszczone na stronie internetowej
prowadzonej przez p. Andrzeja Ochała i ostatnio
w „Prabuckich Wieściach”, Marka Szulca.
Sposób naboru reguluje ustawa o pracownikach
samorządowych i wewnętrzne zarządzenie burmistrza,
w sprawie ustalenia procedury naboru na stanowiska
urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach,
dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Nabór jest otwarty i konkurencyjny. Procedura ściśle
określa zasady naboru: od zgłoszenia potrzeby
zatrudnienia, poprzez przygotowanie naboru, podanie
do publicznej wiadomości informacji o planowanym
zatrudnieniu pracownika (termin składania dokumentów
nie może być krótszy, niż 10 dni od opublikowania tego
ogłoszenia), wstępną ocenę kandydatów, rozmowy
kwalifikacyjne i wybór kandydata, do podania
do publicznej wiadomości informacji o wyniku
postępowania. Komisja kwalifikacyjna składa się
z trzech osób: zastępcy burmistrza, sekretarza oraz
kierownika zespołu, do którego prowadzony jest nabór.
Komisja dokonuje oceny i wyłania nie więcej niż
5 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę
punktów. Po zapoznaniu się z arkuszami oceny burmistrz
podejmuje decyzję o zatrudnieniu. Tyle o procedurach.
Od roku 2007 w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach
przeprowadzonych zostało 14 postępowań, na które
wpłynęło 156 ofert. W jednym przypadku komisja nie
rozstrzygnęła konkursu, z powodu zbyt niskiej liczby
punktów otrzymanych przez najwyżej ocenionego
kandydata, który najzwyczajniej nie spełniał wymagań.
Wpłynęło również jedno odwołanie od dokonanego
wyboru i zostało rozpatrzone negatywnie. Pełna
dokumentacja przechowywana jest w urzędzie.
Drogi Marku, nie wiem na jakiej podstawie sugerujesz
mnie i Zastępcy Burmistrza, nierzetelne
przeprowadzanie konkursów, bo tak naprawdę zawsze
nasza ocena decydowała o tym, kto dostanie się do pracy,
ponieważ Burmistrz, w każdym przypadku, zatrudniał
kandydata najwyżej ocenionego. Przez te wszystkie lata,
do naboru przystąpiło 156 osób i zapewniam Cię, że wiele
z nich miało solidne wykształcenie, zapał do pracy,
odpowiednie kompetencje i nie otrzymało posady,
bo niestety, można było zatrudnić tylko jedną osobę.
Mam pełną świadomość, że wielu kandydatów
(kilkanaście osób uczyłem) odeszło zawiedzionych
i z pretensjami. Zarówno mnie i Zastępcy zawsze
przyświecała zasada, by wytypować odpowiednią osobę,
ale też nikogo nie skrzywdzić, nawet jeżeli jest córką czy
synem starszego pracownika, albo jego nazwisko
zaczyna się na literę P, że zacytuję p. Andrzeja Ochała.
„Sami swoi górą” przypomina dowcip z minionych
czasów, kiedy to radio Erewań podało, że w Moskwie
skradziono moskwicza (dla młodszych czytelników Gazeta Prabucka
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radziecki samochód osobowy), a okazało się,
że nie w Moskwie tylko w Leningradzie i nie samochód,
tylko ukrainę (dla młodszych czytelników – rower
radziecki). No właśnie. Nie jest ważne, że to kłamstwo,
ważne, że wiadomość poszła w eter.
Tak na marginesie Marku, bardzo podobała mi się
„Opowieść z buszu”, nie wiem tylko co moja żona powie
na Czerwonego Kapturka ?
Jędrzej Krasiński
Sekretarz Miasta i Gminy Prabuty

Ktoś tu kłamie?
W dwóch wydaniach gazety „Prabuckie Wieści”
redaktor Marek Szulc dywaguje na temat nieobecności
trzech dyrektorów gimnazjów na ważnym, jak to określił,
powiatowym spotkaniu dotyczącym rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych. Spotkanie to miało miejsce
2 czerwca br. Chcieliśmy zignorować całą sprawę, gdyby
nie fakt zarzucania nam kłamstwa. Nie życzymy sobie
mieszania naszych osób, ani placówek w dziwne
rozgrywki przedwyborcze. A takie próby, mają miejsce
w wydaniu redaktora Szulca. Współpraca naszych szkół
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kwidzynie
przebiega bardzo dobrze pod każdym względem –
nie tylko rekrutacji. Nie jesteśmy też w żadnym
konflikcie z Powiatem Kwidzyńskim. To dlaczego
mielibyśmy kłamać w sprawie terminu otrzymania
informacji o spotkaniu? Nie widzimy powodu. Żałujemy,
że pan redaktor nie skorzystał z naszego zaproszenia
na posiedzenie Komisji Oświaty Rady Miejskiej
w Prabutach i nie chciał porozmawiać z nami,
dyrektorami, o tej niemiłej dla nas sytuacji. Nie jesteśmy
w żadnym konflikcie z Panem Szulcem, a szczera
rozmowa chyba jeszcze nikomu nie zaszkodziła!
Oświadczamy, że zaproszenia na spotkanie dotarły
do naszych szkół dokładnie 2 czerwca br. Dzień ten był
też terminem dodatkowych egzaminów gimnazjalnych,
wyznaczonym przez OKE. Takowe miały miejsce
w dwóch naszych gimnazjach. W takim przypadku
dyrektor musi być obecny w placówce.
Zapewniamy, że nasza nieobecność na spotkaniu
w dniu 2 czerwca br. w Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Kwidzynie, w żadnym stopniu
nie zakłóciła procesu rekrutacji naszych absolwentów
do szkół ponadgimnazjalnych. W każdej szkole procesem
rekrutacji, oprócz dyrektora zajmują się pedagodzy
szkolni i wychowawcy. Gdyby zaproszenia na spotkanie
do Kwidzyna dotarły do naszych szkół we właściwym
terminie, każdy z dyrektorów oddelegowałby swojego
przedstawiciela.
Informujemy też, że o uczestnictwie w konferencjach,
szkoleniach i innych spotkaniach decydujemy sami.
Pozdrawiamy wszystkich czytelników obu lokalnych
gazet.
Dyrektorzy prabuckich gimnazjów
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OGŁOSZENIE
Ustawa Kodeks Wyborczy wprowadziła jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach nie będących miastem
na prawach powiatu. To oznacza, że w każdym okręgu wyborczym wybierany jest jeden radny (głosować można
tylko na jednego kandydata). W wyniku tej zmiany Rada Miejska w Prabutach podjęła uchwały o nowym
podziale na okręgi wyborcze i obwody głosowania. W chwili obecnej utworzono 15 stałych obwodów
głosowania i zgodnie z Kodeksem Wyborczym przed każdymi wyborami powoływany jest w Szpitalu
Specjalistycznym w Prabutach odrębny obwód do głosowania tak aby udział w wyborach mogli wziąć pacjenci
wszystkich zakładów opieki medycznej przebywających na leczeniu w Prabutach.
Poniżej przedstawiamy załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Prabutach gdzie wyodrębnione są numery
obwodów do głosowania, wymienione są nazwy ulic i miejscowości przynależnych do obwodu oraz podany jest
adres siedziby komisji wyborczej.
Zachęcamy do zapoznania się z nowym podziałem obwodów do głosowania.
Nr obwodu
głosowania

1

2

3

4

5

6

7

4

Granice obwodu głosowania

Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych

Prabuty ulice:
Kwidzyńska, Czarnieckiego, Reymonta,
Orzeszkowej, Szkolna, Mickiewicza,
Zamkowa
Sołectwo Raniewo:
Raniewo, Kleczewo

Gimnazjum w Prabutach
Prabuty, ul. Grunwaldzka
tel. 55 278 20 28

Prabuty ulice:
Warszawska, Ogrodowa, Kwiatowa,
Polna, Łąkowa, Grunwaldzka, Działkowa

Budynek lekcyjny przy Gimnazjum w Prabutach
Prabuty, ul. Grunwaldzka
tel. 695 906 600
LOKAL DOSTOSOWANY DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Prabuty ulice:
Żeromskiego, Zielna, Rolnicza, Podgórna,
Warmińska, Plac Wolności, Mazurska,
Okrężna, Kopernika
Sołectwo Julianowo:
Julianowo, Kolonia Gąski

Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek” Beata
Lewandowska w Prabutach
Prabuty, ul. Kopernika
tel. 55 261 04 52

Prabuty ulice:
Malborska, Parkowa, Spokojna, Wąska,
Wałowa, Mikołaja Reja, Wincentego
Pola, Krótka, Kraszewskiego, Legionów

Przedszkole Nieubliczne „Bratek” w Prabutach
Prabuty, ul. Mickiewicza
tel. 55 278 20 05
LOKAL DOSTOSOWANY DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Prabuty ulice:
Miła, Jagotty, Bolesława Prusa, Rynek,
Plac Kościuszki, Długa, Barczewskiego

Sala gimnastyczna Gimnazjum w Prabutach
Prabuty, ul. Grunwaldzka
tel. 603 113 075

Prabuty ulice:
Jagiełły

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Prabutach (budynek
główny - pokój nauczycielski)
Prabuty, ul. Obrońców Westerplatte
tel. 55 278 21 34

Prabuty ulice:
Obrońców Westerplatte, Łucka,
Niepodległości, Lipowa, Sportowa,
Sucharskiego, Kisielicka, Kolejowa

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Prabutach
Prabuty, ul. Obrońców Westerplatte
tel. 55 278 21 35
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Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania
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Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych

Prabuty ulice:
Wojska Polskiego, Rypińska, Górna,
Piaskowa, Koszarowa

Budynek Nauczania Początkowego przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Prabutach
Prabuty, ul. Obrońców Westerplatte
tel. 55 278 24 14

9

Prabuty ulice:
Sanatoryjna, Kuracyjna, Jana Kiepury,
Stanisława Patyry, Konstantego
Dąbrowskiego, Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Leśna
Sołectwo Stary Kamień:
Stary Kamień, Grażymowo

Hala Sportowa przy szkole Podstawowej Nr 2 w
Prabutach
Prabuty, ul. Obrońców Westerplatte
tel. 607 771 288

Klub Nauczyciela w Prabutach
Prabuty, ul. Brzozowa
tel. 695 267 700

10

Prabuty ulice:
Cisowa, Krańcowa, Chopina, Kasztanowa,
Pusta, Akacjowa, Sikorskiego, Wołyńska,
Wiśniowa, Brzozowa, Chodkiewicza, Ojca
Klimuszki, Lawendowa, Rumiankowa,
Miętowa, Tymiankowa, Rozmarynowa,
Nagietkowa

Szkoła Podstawowa w Obrzynowie
tel. 55 278 24 12

11

Sołectwo Obrzynowo:
Obrzynowo
Sołectwo Jakubowo:
Jakubowo, Pachutki
Sołectwo Stańkowo:
Stańkowo

Zespół Szkół w Rodowie
tel. 55 262 90 52

12

Sołectwo Rodowo:
Rodowo, Rodowo Małe
Sołectwo Gdakowo:
Gdakowo
Sołectwo Antonin:
Antonin, Kamienna
Sołectwo Górowychy:
Górowychy, Górowychy Małe

13

Sołectwo Laskowice:
Laskowice
Sołectwo Sypanica:
Sypanica, Orkusz, Kałdowo
Sołectwo Szramowo:
Szramowo
Sołectwo Gonty:
Gonty, Młynisko

Świetlica Wiejska w Sypanicy
tel. 605 563 239
LOKAL DOSTOSOWANY DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budynek po Szkole Podstawowej w Kołodziejach
tel. 55 278 22 61

14

Sołectwo Kołodzieje:
Kołodzieje
Sołectwo Gilwa:
Gilwa
Sołectwo Pilichowo:
Pilichowo
Sołectwo Pólko:
Pólko, Kowale

8
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Nr obwodu
głosowania

15

Granice obwodu głosowania

Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych

Sołectwo Trumiejki:
Trumiejki
Sołectwo Grodziec:
Grodziec

Zespół Szkół w Trumiejkach
tel. 55 278 20 68

Dożynki Gminne w Prabutach

50 lecie pożycia małżeńskiego

W niedzielę 31 sierpnia prabuccy rolnicy obchodzili
swoje święto, czyli Dożynki Gminne. Tradycyjnie
dożynki rozpoczęły się Uroczystą Mszą Świętą
poświęconą ich ciężkiej pracy. Część oficjalna została
zorganizowana na scenie dożynkowej na placu
przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Starosta i Starościna dożynek, którymi w tym roku byli
Teresa i Marek Król przekazali chleby upieczone
z tegorocznej mąki na ręce Burmistrza
i Przewodniczącego Rady Miejskiej, którzy podzielili się
nimi z wszystkimi uczestnikami uroczystości.
Tradycyjnie odbył się konkurs wieńców dożynkowych,
w którym rywalizowały ze sobą cztery sołectwa. Miejsce
pierwsze zajął wieniec sołectwa Jakubowo, drugie
miejsce przypadło sołectwu Trumiejki, natomiast trzecim
miejscem mogło się poszczycić sołectwo Obrzynowo.
Czwarte miejsce zajął wieniec sołectwa Stańkowo.
W części artystycznej wystąpiły zespoły Powiślanki
z recitalem piosenek ludowych, Grupa Jędrzeja,
wykonująca piosenki kresowe oraz formacja GrabQ czyli
solidna dawka muzyki dance. Ostatnim akordem imprezy
była zabawa pod gołym niebem, do której przygrywał
zespół Image. Nad bezpieczeństwem bawiących się
czuwali strażacy z OSP Sypanica.

Nie sztuką jest pokochać, ale sztuką jest wytrwać w
miłości na dobre i na złe. Te wspólne 50 lat,
to symbol wierności i miłości rodzinnej, to skarbnica
czynów małych i wielkich, to dowód wzajemnego
zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór
i piękny przykład dla młodych ludzi, którzy decydują się
zawrzeć związek małżeński i założyć rodzinę.
Małżonkowie obchodzący Złote Gody uhonorowani
zostali Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Bronisława Komorowskiego.
Dnia 12 września 2014 roku w Prabuckim Centrum
Kultury i Sportu odbyła się uroczystość Jubileuszu 50lecia Pożycia Małżeńskiego. Burmistrz Miasta i Gminy
Prabuty, Bogdan Pawłowski, wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej w Prabutach, Henrykiem Fedoruk, oraz
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
w Prabutach, Joanną Stępką, mieli zaszczyt
i przyjemność wręczać medale, pamiątkowe dyplomy,
składać życzenia, gratulacje oraz kwiaty parom, które
związek małżeński zawierały w 1964 roku.
Pół wieku temu oświadczenia o wstąpieniu
w związek małżeński złożyli:pp. Jadwiga i Bolesław
Bieszczad, pp. Halina i Witold Drozdowscy,
pp. Helena i Stanisław Horbaczewscy, pp. Irena
i Franciszek Kasiccy, pp. Teresa i Bogusław Kasiccy,
pp. Genowefa i Edward Kęsiccy, pp. Krystyna i Jerzy
Kuśmierscy, pp. Jadwiga i Roman Lewandowscy,
p p . K r y s t y n a i W ł o d z i m i e r z L i p i ń s c y,
pp. Bogusława i Wacław Prusinowscy, pp. Jadwiga
i Jan Słuszniak, pp. Teresa i Bronisław Stachyra,
pp. Barbara i Stefan Waszczuk, pp. Krystyna
i Henryk Zakrzewscy, pp. Danuta i Waldemar
Żytowieccy.
KF

KF
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Kolejny rok szkolny rozpoczęty
1 września w kalendarzu każdego ucznia jest
dniem szczególnym. Tego właśnie dnia kończą się
jak zawsze długo wyczekiwane wakacje
i rozpoczyna się okres 10 miesięcznej wytężonej
pracy i nauki. We wszystkich szkołach w mieście
i gminie Prabuty po wakacyjnej przerwie rozbrzmiał
pierwszy dzwonek, a sale lekcyjne wypełniły się
uczniami. Dyrektorowie szkół serdecznie witali
swoich uczniów, a najszczersze życzenia wytrwałej
pracy skierowane były do pierwszoklasistów
zarówno tych najmłodszych z podstawówek,
starszych z gimnazjów jak i najstarszych z jedynej
działającej szkoły ponadgimnazjalnej w naszej
gminie.

Inaczej było 75 lat temu kiedy to w bandycki
sposób hitlerowskie Niemcy napadły na wolną
Polskę. Nie było wtedy dźwięku dzwonka szkolnego
tylko dźwięki syren ostrzegających przed kolejnym
bombardowaniem. 16 dni później, 17 września 1939
roku, wschodnią granicę II Rzeczpospolitej Polskiej
zaatakował ZSRR i kolejny ponury okres wojny
Polaków o wolność stał się faktem.
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Na pamiątkę tych tragicznych wydarzeń sprzed
75 lat, 1 września szkoły upamiętniają bohaterów
wojny minutą ciszy, 17 września zapalane są znicze
i składane kwiaty pod pomnikiem pamięci przy
Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach.
W tym roku, wybuch II wojny światowej,
upamiętniono również, 6 września, na prabuckiej
strzelnicy. Zarząd Ligi Obrony Kraju w Prabutach
na czele z Józefem Okorskim zorganizował zawody
strzeleckie, w których wzięli udział mieszkańcy
powiatu kwidzyńskiego.
KF

„Narodowe czytanie” w Rodowie
Dwa lata temu Narodowe Czytanie
zainaugurowała wspólna lektura „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza. W zeszłym roku, podczas
drugiej odsłony akcji, w całej Polsce czytaliśmy
dzieła Aleksandra Fredry. W tym roku, 6 września,
Prezydent RP Bronisław Komorowski zaprosił nas
do lektury „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.
Narodowe Czytanie stanowi wspaniałą okazję,
by raz jeszcze przeżyć zapierające dech w piersiach
przygody Sienkiewiczowskich bohaterów. Choć
doskonale znamy treść jego książek, to przecież
podczas każdej kolejnej lektury na nowo trzymamy
k c i u k i z a K m i c i c a , Wo ł o d y j o w s k i e g o
czy Skrzetuskiego.
Wspólna lektura to również doskonały moment,
by odczytać ten tekst na nowo, zastanowić się nad
tym, co mówi nam dziś o Polsce i Polakach.
Do wspólnego narodowego czytania w Rodowie
fragmentów „Trylogii” Henryka Sienkiewicza
zaprosiliśmy: Palmirę Trzcińską-Kowalską,
Małgorzatę Dudajek , Małgorzatę Konieczną,
Marcina Kruszyńskiego, Beatę Kamińską,
ks. Dariusza Polaka oraz uczniów Gimnazjum
w Rodowie.
KF
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Sierpień z kulturą
Upalny sierpień zaowocował w szereg koncertów,
które połączyła jedna nazwa „Pra-gnienie muzyki”.
Począwszy od 3 sierpnia co tydzień z letniej sceny
usytuowanej na skwerze przy ulicy Łąkowej
w Prabutach można było usłyszeć wiele gatunków
muzycznych, które umilały późne niedzielne popołudnia.
Pierwszy koncert „Pra-gnienia muzyki” to swoista
podróż po zakątkach stylów muzycznych z zespołem Trip
Music. Tydzień później ze sceny rozbrzmiewały rockowe
dźwięki zespołu The Last Ride. Niedziela 17 sierpnia
to z kolei spotkanie z kabaretem i teatrem w wykonaniu
dobrze znanej grupy Teatru Hals z Trójmiasta.
Na zakończenie „Pra-gnienia muzyki” 24 sierpnia
na skwerze zrobiło się nieco bardziej nostalgicznie
i nastrojowo dzięki muzyce Bartka Dzikowskiego i jego
zespołu.
KF

Teatr uliczny po raz drugi na rynku
w Prabutach
W niedzielę 14 września na Rynku w Prabutach
wystąpił Teatr 3,5 z Dzierzgonia w spektaklu „Inżynieria
Marzeń”, którego autorem i reżyserem jest Marek
Kurkiewicz. „Inżynieria Marzeń ” to krótka historia
o istocie rewolucji, anatomii władzy i zwykłych ludzkich
potrzebach.

KULTURA/WYDARZENIA
i marzenia, układając swoją estetykę świata. Nie jest
jednak jedynym „Inżynierem marzeń”…Aktorzy,
korzystając z przestrzeni ulicznej, ze zorganizowanej i
uporządkowanej areny ludzkiej codzienności, tworzą
pewien obraz. Wizerunek nas samych… Poszukiwaczy
lepszego życia.
KF

Zwykła sobota?
Sobota 9 sierpnia. Dzień jak każdy inny, ludzie idący
na zakupy, parkingi pełne samochodów, wzmożony ruch
na ulicach. I jeden pusty, wygrodzony parking przy ulicy
Łąkowej. Około godziny 10:30 na parking wjeżdża
pierwszy samochód marki SAAB - Model 96 2T z 1961
roku. Za nim kolejne perełki tego szwedzkiego
producenta. Łącznie na parkingu przy MGOPS pojawiło
się 14 zabytkowych i jeden współczesny SAAB. Na
pomysł najazdu Saabów na Prabuty wpadł były
mieszkaniec naszego miasta, obecnie mieszkający
w dolnośląskiej Świdnicy – Mirosław Korzec. Kilka
telefonów, wymiana e-maili i postój niezwykłych
samochodów w sobotnie przedpołudnie stał się faktem.
Pan Mirosław chciał pokazać swoim znajomym z klubu
miłośników samochodów marki SAAB swoje miasto,
w którym się urodził i spędził dzieciństwo, w drodze
na ogólnopolski zlot tych samochodów w Malborku.
Blisko dwugodzinne zwiedzanie prabuckich zabytków
uświadomiło gościom, że warto zjeżdżać z utartych
szlaków turystycznych i odwiedzać niewielkie
miejscowości takie jak Prabuty, które skrywają wiele
tajemnic i ciekawostek. Prabucianie natomiast, w drodze
na sobotnie zakupy, mogli podziwiać pięknie zachowane
SAAB-y z lat 60, 70, 80 i 90. Czternaście zabytkowych
aut tej samej marki to niezwykły widok na naszych
ulicach, tym bardziej, że goście zjechali do Prabut z całej
Polski. Miłośnicy Saabów obiecali, że przyjadą do Prabut
w przyszłym roku, bo został niedosyt z powodu krótkiej
wizyty w naszym mieście i braku czasu na zobaczenie
naszej „wioski cudów”, w której Saaby wyglądałyby jak
kolejne rodowskie rzeźby. Taka to była „zwykła sobota”.
KF

Widowisko ukazuje pewnego artystę, który
postanawia przenieść swoją władzę nad fikcją do świata
rzeczywistego. Ma receptę na świat pełen piękna
i harmonii. Realizuje swoją wizję projektując ludzkie sny
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Dyplom za opiekę

UWAGA

Operacja w Prabutach
Blok I, chirurgia

Nowy magnes na lodówkę
z wizerunkiem Prabut już dostępny!
I n f o r m u j e m y, ż e P r a b u c k i e
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne
Prabuty – Riesenburg wydało drugi
magnes na lodówkę przedstawiający
wizerunek Prabut. Magnes w cenie
3 PLN można kupić w Prabuckim
Centrum Kultury i Sportu, wspierając
tym samym działalność stowarzyszenia.

Jest niedziela na jedynce
Dałem przyjąć się dziewczynce
Pielęgniarka bardzo miła
Kartę dla mnie założyła.
Krew pobrała, E.K.G.
Chce Pan zostać? Bardzo chcę!
Gdy badała mi ciśnienie
To dostałem już natchnienie
Będę Pani wiernym sługą
Mogę leżeć bardzo długo.
Potem dała mi próbówkę
Czas nakapać choć połówkę
Zacząłem w siusianie wątpić
Chciałem żółte czymś zastąpić
Czas upływał choć się chciało
W końcu trochę poleciało
Przekazała dla mnie wieści
Przyjdzie Pani od boleści
Jakich miłych macie ludzi
Obiecała, że mnie zbudzi
Dla kochanki nie dla żony
Dała bilet w obie strony
Już na Sali sobie leżę
Gdzie ja jestem? Sam nie wierzę
Jakie miłe w koło Panie
Więc zacząłem podrywanie
Rano kąpiel pod prysznicem
Ile kobiet sam nie zliczę
Jedna mówi - … będę szczera
Cyganowski do fryzjera!
Myślę zacznie mi od głowy
Potem zejdzie do połowy
Znowu kąpiel i na salę
Nie wiedziałem o tym wcale
Przyszły dwie już pielęgniarki
Niech Pan szybko ściąga majtki
I powieźli mnie jak typa
Tam czekała już ekipa
W kręgosłupek coś wstrzyknęli
Nie ucieknie, już wiedzieli
Wczoraj byłem podrywany
Dzisiaj jestem rozrywany!
Nic nie czułem, fajni chłopcy
W końcu robią zawodowcy
Trochę mnie powycinali
Potem ładnie pozszywali
Bandaż taśma już skończone
Ja mam bilet w jedną stronę
Cicho leżę, trochę sapię
Gazeta Prabucka

Myślę, wrócę dziś na gapę
Już na Sali sobie leżę
Weszły dwie, już sam nie wierzę
Teraz wypiłbym połówkę
One dają mi kroplówkę
Więc zmienili moje gusta
Mogłem moczyć tylko usta
Wypiłbym chyba pół garnka
Pomoczyła pielęgniarka
Całą dobę tak czuwały
I butelki wymieniały
Ja sam tego już nie zmienię
Kaczka stała przy basenie
Sztuką jest nasiusiać z łóżka
Dzwonię, ciepła już kaczuszka
I pytały:.. Jak się czuję?
Mocno boli? Nie choruję?
Trzecia rano, ja tym czasem
Wołam głośno: … siostro basen!
Ona chciała dać pochwałę
Ja nie Ciebie dziś wołałem
A nad ranem była draka
Chciałem tańczyć już kozaka
Nie stanąłem tak w ogóle
Czułem w nodze mocne bóle
Jestem twardziel, nie bez racji
Sam dam radę do kolacji
A już potem z każdą chwilą
Ból ustąpił, było miło
Przedtem była operacja
Teraz będzie konfrontacja
I nie mówiąc nic nikomu
Już puścili mnie do domu
Bardzo u was było milo
Trochę już się zagoiło
A tak szczerze teraz powiem
Dziękuję z osobna każdej osobie
Która o mnie bardzo dbała
By mnie nóżka nie bolała
A na koniec tyle powiem
Ta Jedynka to Mistrzowie!
Pracujecie tak wytrwale
Dla was złote są medale
Powiem więcej od tygodnia
Każdemu nagroda nobla!
Waldemar Cyganowski

Ogłoszenie Policji
Informujemy, że zgodnie z art. 64
Kodeksu Wykroczeń właściciel
budynku/ posesji obowiązany jest
umieścić w widocznym miejscu
tabliczki z numerem porządkowym
nieruchomości, nazwą ulicy, a także jej
odpowiednie oświetlenie.
Funkcjonariusze Zespołu
Dzielnicowych Komisariatu Policji
w Prabutach obecnie dokonują kontroli
obowiązkowego oznakowania posesji.
Treść Art. 64 Kodeksu Wykroczeń:
§ 1 Kto, będąc właścicielem,
administratorem, dozorcą lub
użytkownikiem nieruchomości,
nie dopełnia obowiązku umieszczenia
w odpowiednim miejscu albo
utrzymania w należytym stanie tabliczki
z numerem porządkowym
nieruchomości, nazwą ulicy lub placu
albo miejscowości, podlega karze
grzywny do 250 złotych albo karze
nagany.
§ 2 Tej samej karze podlega, kto nie
dopełnia obowiązku oświetlenia
tabliczki z numerem porządkowym
nieruchomości.
Pamiętajmy, że właściwe oznakowanie
ulic i numerów posesji jest niezwykle
istotne w sytuacjach, gdy interweniować
musi pogotowie ratunkowe czy straż
pożarna.

Styczeń-Luty 20129

PCKiS/SPORT

Wrzesień-Październik 2014

Prabuckie Centrum Kultury i Sportu informuje,
że od 29 września rozpoczęły się zajęcia stałe według poniższego harmonogramu:
Poniedziałek:
16:00 – 18:00 – zajęcia szachowe i warcabowe
17:00 – 18:00 – zajęcia fotograficzne
18:00 – 20:00 – chór „Grupa Jędrzeja”
17:00 - 20:00 - zajęcia świetlicowe w Gontach
Wtorek:
15:00 – 16:00 – zajęcia teatralne dla dzieci
16:00 – 19:00 – zajęcia gitarowe
16:00 – 17:30 – zajęcia rzeźbiarskie
17:00 – 19:00 – zajęcia w świetlicy wiejskiej w Szramowie
15:00 – 17:00 – zajęcia w świetlicy wiejskiej w Jakubowie
Środa:
14:30 – 16:00 – zajęcia wokalne – zespół dziecięcy „Elfy”
15:00 – 16:00 – zajęcia teatralne dla dzieci
16:00 – 19:00 – zajęcia perkusyjne
16:00 – 17:30 – zajęcia origami
Czwartek:
16:00 – 18:00 – zajęcia szachowe i warcabowe
16:30 – 18:00 – zajęcia wokalne – zespół młodzieżowy „Sparks”
17:00 – 18:00 – zajęcia rytmiczne dla dzieci
16:00 – 18:00 – zajęcia w świetlicy wiejskiej w Obrzynowie
Piątek:
16:00 – 18:30 – zajęcia rzeźbiarskie
17:00 - 19:00 - zajęcia teatralne dla młodzieży
17:00 – 19:00 – zajęcia w świetlicy wiejskiej w Sypanicy

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach w wieku od 1 do 101 lat!
Sukcesy Stasia Dąbrowskiego
Podopieczny trenera Marcina Kłosińskiego, Stanisław
Dąbrowski, w ostatnim czasie uczestniczył
w najważniejszych zawodach sezonu letniego
w lekkoatletyce dla młodzików.
30 sierpnia na stadionie AWFiS w Gdańsku odbyły się
Mistrzostwa Okręgu, czyli województwa pomorskiego,
w których Stasiu odniósł ogromny sukces wygrywając
bieg na 2000 metrów ze znakomitym czasem 6.03.82. Był
to bardzo dobry prognostyk przed zbliżającymi się
Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzików.
Podczas tych mistrzostw, które odbyły się 14 września
w Toruniu, Stasiu ponownie uzyskał znakomity wynik
i wśród zawodników z województw pomorskiego
i kujawsko – pomorskiego zajął III miejsce.
Bieg na 2000 metrów, podczas Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodzików, był najsilniej obsadzoną
konkurencją. Rezultat jaki osiągnął Stanisław Dąbrowski
tym bardziej zasługuje na pochwałę gdyż rywalizował
z najlepszymi zawodnikami z takich klubów jak: Zawisza
Bydgoszcz, SKLA Sopot, MKL Toruń, Talex
Borzytuchom, Lechia Gdańsk, SKLA Słupsk, MKS
Chojniczanka 1930 Chojnice i wielu innych. Do ostatnich
metrów ważyły się losy medali, ale długi pięciuset
10

metrowy finisz był popisem samym w sobie, a rezultat
jaki pojawił się na tablicy 6.06.31 - wyśmienity. Wynik
ten dał mu awans do Mistrzostw Polski, które odbędą się
27 i 28 września w Zielonej Górze.
Cel jaki został założony przez zawodnika i trenera
na ten sezon został osiągnięty w 100%, teraz przed
zawodnikiem Mistrzostwa Polski. Oby bieg z Torunia był
dobrym prognostykiem przed najważniejszym startem
w życiu tego młodego zawodnika.
KF
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Jesienne mityngi lekkoatletyczne
W dniach 11 i 12 września odbyły się po raz drugi
w tym roku mityngi lekkoatletyczne. Ponownie mityngi
zostały podzielone na dwa dni. Pierwszego dnia
na stadionie lekkoatletycznym w Sanatorium
rywalizowali uczniowie szkól gimnazjalnych z miasta
i gminy Prabuty. Poniżej prezentujemy medalistów
poszczególnych konkurencji:
100 m – dziewczęta: 1)Patrycja Żurawska – Prabuty –
14,94; 2) Karolina Garbowska – Prabuty – 15,84; 3)Julia
Szpeflik – Trumiejki – 16,15; 100 m – chłopcy:
1)Krystian Potrzeszcz – Prabuty – 13,00; 2) Karol
Szczepański – Prabuty – 13,14; 3)Dawid Goriński –
Trumiejki – 13,18; 300 m – dziewczęta: 1) Sylwia
Grębowska – Rodowo – 47,80; 2)Milena Jabłońska –
Prabuty – 48,75; 3)Paulina Gajewska – Trumiejki –
49,35; 300 m – chłopcy: 1) Stanisław Dąbrowski –
Rodowo – 42,46; 2) Dawid Goriński – Trumiejki – 43,23;
3) Jakub Dyja – Prabuty – 43,59; 600 m – dziewczęta:
1) Sandra Pietrzak – Trumiejki – 1:54,01; 2) Anna
Jurżalinas – Prabuty – 2:09,45; 3) Zuzanna Papis –
Prabuty – 2:09,81; 600 m – chłopcy: 1) Kacper
Najdrowski – Prabuty – 1:45,98; 2) Mateusz Deorocki –
Rodowo – 1:47,25; 3) Wojtek Gajewski – Trumiejki –
1:52,19; 1000 m – dziewczęta: 1) Maria Tomaszewicz –
Prabuty – 4:03,42; 2) Wiktoria Langmesser – Rodowo –
4:07,04; 3) Maryla Chrostek – Rodowo – 4:09,23;
1000 m – chłopcy: 1) Marcin Taraszkiewicz – Prabuty –
3:02,93; 2) Damian Lewandowski – Trumiejki – 3:03,23;
3) Fabian Koniszewski – Trumiejki – 3:12,84;
2000 m – chłopcy: 1) Kamil Łukasiak – Prabuty –
7:05,77; 2) Marcin Olejnik – Rodowo – 7:29,46;
3) Kacper Głowacki – Trumiejki – 7:30,00;
Pchnięcie kulą – dziewczęta: 1) Milena Jabłońska –
Prabuty – 8m09cm; 2) Agata Bieszczad – Prabuty – 7,88;
3) Natalia Tobiasz – Prabuty – 7,16;
Pchnięcie kulą – chłopcy: 1) Patryk Lipiński – Rodowo
– 10m36cm; 2) Damian Ziółek – Trumiejki – 10,12;
3) Patryk Kudełka – Rodowo – 9,49; Skok w dal –
dziewczęta: 1) Karolina Garbowska – Prabuty 3m82cm; 2) Marta Rebeszko – Prabuty - 3,72;
3) Weronika Achrem – Prabuty – 3,64; Skok w dal –
chłopcy: 1) Patryk Michalak – Prabuty – 4m65cm;
2) Fabian Koniszewski – Trumiejki – 4,49; 3) Krystian
Potrzeszcz – Prabuty – 4,41; Skok wzwyż – dziewczęta:
1) Paulina Gajewska – Trumiejki – 125 cm; 2) Natalia
Kuś – Prabuty – 120 cm; 3) Zuzanna Pytlarczyk –
Rodowo - 120 cm; Skok wzwyż – chłopcy: 1) Marcin
Olejnik – Rodowo – 155 cm; 2) Szymon Ostrowski –
Trumiejki – 150 cm; 3) Wojciech Przybył – Rodowo –
145 cm.
Drugiego dnia do rywalizacji stanęli uczniowie
podstawówek. W wielu dyscyplinach zawodnicy
walczyli ze sobą do ostatnich metrów biegów czy
o centymetry w rzutach i skokach. Poniżej
przedstawiamy medalistów piątkowych zawodów:
60 m – dziewczęta: 1) Sara Lizińska – SP 2 Prabuty –
9,54; 2) Daria Jurżalinas – SP 2 Prabuty – 9,85; 3)Amelia
Krysiak – SP 2 Prabuty – 10,06; 60 m – chłopcy;
Gazeta Prabucka
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1) Krystian Strzelczyk – SP 2 Prabuty – 8,18; 2) Dawid
Kosecki – SP Obrzynowo – 8,95; 3) Grzegorz Rakoczy –
SP Trumiejki – 9,00; 300 m – dziewczęta: 1) Barbara
Gudyń – SP 2 Prabuty – 52,73; 2) Marta Waliszewska –
SP 2 Prabuty – 57,05; 3) Agata Tchórz – SP Trumiejki –
57,90; 300 m – chłopcy: 1) Maciej Modrzewski – SP 2
Prabuty – 48,19; 2) Miłosz Budka – SP 2 Prabuty – 48,43;
3) Jakub Cyganowski – SP Rodowo – 51,11;
600 m – dziewczęta: 1) Karolina Wicha – Rodowo –
2,15,63; 2) Wiktoria Gajewska – Trumiejki – 2,16,74; 3)
Dominika Graszkiewicz – Prabuty – 2,17,39;
1000 m – chłopcy: 1) Dominik Bakaj – Prabuty –
3,37,66; 2) Patryk Gajewski – Trumiejki – 3,42,01; 3) Jan
Miązek – Prabuty – 3,42,12; Skok w dal – dziewczęta:
1) Julia Wiśnioch – Prabuty – 3m 65cm; 2) Sara Lizińska
– Prabuty – 3,62; 3) Amelia Krysiak – Prabuty – 3,52;
Skok w dal – chłopcy: 1) Krystian Strzelczyk – Prabuty –
4m 11cm; 2) Dawid Kosecki – Obrzynowo – 3,97;
3) Daniel Rymsza – Prabuty – 3,91; Skok wzwyż –
dziewczęta: 1) Julia Liszewska – Prabuty – 113 cm;
2) Agnieszka Malicka – Trumiejki – 110 cm; 3) Agata
Tchórz – Trumiejki – 108 cm; Skok wzwyż – chłopcy:
1) Miłosz Bucki – Prabuty – 118 cm; 2) Jan Miązek –
Prabuty – 115 cm; 3) Patryk Barwiński – Prabuty – 115
cm (w drugiej próbie); Rzut piłeczką palantową –
dziewczęta: 1) Zuzanna Łazarczyk – Prabuty – 34,5 m.;
2) Barbara Gudyń – Prabuty – 27,5 m; 2) Daria Jurżalinas
– Prabuty – 27,5 m; 3) Michalina Wojtaś – Rodowo – 24,5
m; Rzut piłeczką palantową – chłopcy: 1) Igor Samson
– Prabuty – 48,5 m; 2) Nikolas Drąg – Prabuty – 48 m.;
3) Jakub Pirożek – Prabuty – 46 m.
Tego samego dnia po południu odbył się II Rodzinny
Mityng Lekkoatletyczny. W mityngu uczestniczyli
mieszkańcy Prabut, którzy chcieli sprawdzić się w
konkurencjach biegowych i technicznych. Podczas
zawodów odbyło się 5 konkurencji biegowych (bieg na
100 m. kobiet i mężczyzn, bieg na 400 m. mężczyzn, bieg
na 2000 m. mężczyzn oraz sztafeta mieszana 4 x 100 m.)
oraz 6 konkurencji technicznych (rzut oszczepem kobiet i
mężczyzn, pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, skok w dal
kobiet i mężczyzn). Najlepsi zawodnicy każdej
konkurencji otrzymali pamiątkowe medale. Impreza
zakończyła się wspólnym ogniskiem.
KF
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Udany początek sezonu

Fantastyczne drużyny juniorskie!

Drużyna seniorów Pogoni Prabuty bardzo udanie
rozpoczęła sezon w A-klasie. Do tej pory podopieczni
Piotra Tatary nie przegrali ani jednego meczu na boisku.
Niestety przytrafił się walkower i odebrany punkt
z pojedynku derbowego z Korzeniewem.
Cel postawiony przed sezonem to powrót do V ligi i jak na
razie piłkarze Pogoni wywiązują się z zadania.
Pierwszy inaugurujący sezon 2014/2015 mecz pogoniści
rozegrali na wyjeździe w Radostowie z miejscowym
Świtem. Pogoń wygrała skromnie po bramce Bartka
Wacławskiego. Pierwszy mecz przed własną
publicznością Pogoń zagrała w środowe popołudnie 27
sierpnia. Po zaciętym meczu, niezwykłej urody „bramce
stadiony świata” zdobytej z ponad 30 metrów przez
Wojtka Szpocińskiego i niestety straconej jednej Pogoń
podzieliła się punktami z przyjezdnymi z Pinczyna.
Trzecia kolejka to mecz wyjazdowy do Smętowa
Granicznego. Jeszcze kilka sezonów wcześniej drużyny
obu Pogoni spotykały się w V lidze i prowadziły
niezwykle ciekawe i obfitujące w wiele goli batalie. Teraz
obie drużyny spotkały się w A – klasie i jak to bywało
za dawnych lat po zaciętym spotkaniu pogoniści
ze Smętowa i Prabut strzelili po jednym golu i podzieliły
się punktami. Bramkę dla naszej Pogoni zdobył Bartek
Wacławski.
Czwarta, niefortunna, kolejka to mecz derbowy
z Wisłą Korzeniewo. Niefortunna tylko dlatego,
że przegraliśmy ten mecz walkowerem. Walkower
przyznano za brak zawodnika młodzieżowego, który
powinien znajdować się na boisku do końca meczu.
Gdyby nie ta wpadka Pogoń przywiozłaby 1 punkt
z trudnego terenu w Korzeniewie. Na tablicy wyników
po 90 minutach widniało 1:1, a jedyną bramkę dla Pogoni
zdobył Mateusz Szpociński.
Tydzień później, 6 września, tym razem
w Prabutach odbył się kolejny mecz derbowy. Pogoń
podejmowała drugą drużynę Rodła Kwidzyn. Po słabym
początku meczu, podrażnieni utratą gola w pierwszych
minutach pogoniści, do końca meczu strzelili
Kwidzynianom 3 bramki (Mateusz Szpociński, Bartosz
Wacławski i Szymon Szymański) i 3 punkty zostały
dopisane do prabuckiego dorobku punktów.
20 września w Ryjewie doszło do kolejnego spotkania
derbowego. Pogoń zmierzyła się z miejscowym Relaxem
i przywiozła do Prabut skromne zwycięstwo, które dał
Mateusz Szpociński 1:0.
Po 6 kolejkach podopieczni Piotra Tatary są
na 3 miejscu w tabeli. Do obecnego lidera rozgrywek,
Meteora Pinczyn, Pogoń traci 3 punkty, do drugiego,
premiowanego awansem, miejsca pogoniści mają
2 punkty straty. Obecnie Pogoń Prabuty może poszczycić
się najlepszą obroną w lidze. Do tej pory na boiskach
straciła 4 bramki. W sumie po stronie straconych bramek
w lidze jest 6, gdyby nie ten niefortunny walkower… KF

Wszystkie 4 drużyny juniorskie Pogoni Prabuty
fantastycznie rozpoczęły sezon. Każda z drużyn
utrzymuje się w ścisłej czołówce swoich rozgrywek,
a dwie debiutujące drużyny Juniora A i Juniora D2
otwierają tabele swoich rozgrywek.
Junior A Pogoni Prabuty prowadzony przez Andrzeja
Tołstika po 5 kolejkach przewodzi w tabeli z 12 punktami
na koncie. Najstarsi z juniorów do tej pory mają
znakomity bilans 4 zwycięstw i jednej porażki.
W pokonanym boju pozostawili zespoły: Olimpii Sztum
(6:1), Gromu Nowy staw (2:1), Żuław Nowy Dwór
Gdański (2:1) oraz Balatonu Klasztorek (3:0
walkowerem). Jedyną porażkę podopieczni Andrzeja
Tołstika doznali w Skarszewach z miejscową Wietcisą
4:1.
Junior B, który prowadzi Przemysław Promiński,
również znakomicie rozpoczął sezon. Obecnie,
po 4 kolejkach (w tym jedna pauza), Pogoń zajmuje
3 miejsce w tabeli. W trzech rozegranych meczach Junior
B strzelił 17 bramek, tracąc zaledwie 3 i jak do tej pory
dali naukę gry w piłkę nożną drużynom: Powiśla
Dzierzgoń (5:1), Relaxu Ryjewo (9:0) i Błękitnych Stare
Pole (3:2).
Jeszcze więcej bramek strzela młodsza drużyna
Juniora C2. Podopieczni Michała Tatary w pięciu
kolejkach zdobyli 12 punktów, strzelając 18 bramek,
a tracąc 7. Obecnie zajmują 5 miejsce w tabeli, mając tyle
samo punktów co wicelider Powiśle Dzierzgoń i stratę
3 punktów do Osiczanki Osice. W pięciu pierwszych
kolejkach Pogoń pokonała GTS Przywidz (2:0), Powiśle
Pawlice-Rakowiec (5:1), Żuławy Nowy Dwór Gdański
(3:0) i Beniaminek 03 Starogard Gdański (6:1). Ulegli
tylko Powiślu Dzierzgoń 2:4.
Najbardziej skuteczną drużyną są najmłodsi piłkarze
Pogoni, również podopieczni Michała Tatary, Junior D2.
Do tej pory w trzech rozegranych kolejkach spotkań
najmłodsi adepci piłki nożnej Pogoni zdobyli 19 bramek
tracąc zaledwie 2, zebrali komplet punktów, gromiąc
po kolei drużyny: Gryfu 2009 Tczew (6:0), Meteora
Pinczyn (5:1) oraz Pomezanii Malbork (8:1) Drużyna
ta przewodzi w tabeli swoich rozgrywek.
Na uwagę zasługuje fakt, że najmłodsi piłkarze
Pogoni przyciągają największe rzesze kibiców tego
sportu. W jedynym jak na razie rozegranym meczu przed
własną publicznością Juniora D2 z Meteorem Pinczyn na
trybunach stadionu przy ul. Jagiełły zasiadło około 200
kibiców!
KF

Puchar Polski - III runda
POGOŃ PRABUTY - Pomezania Malbork 0:2 (0:1)
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