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 Juz po raz 26 uczestniczyliśmy 
w finale Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy w Prabutach. To był 
emocjonujący dzień dla wszystkich. 
W gazecie z dumą prezentujemy 
wyniki „zbiórki” pieniąŜków, które 
zostały przeznaczone na leczenie 
noworodków. Sztab Prabuty zebrał 
12 150 zł, Obrzynowo 2 760,84 zł, 
a Trumiejki 2 326,20 zł. Cieszymy 
się, Ŝe oprócz licznych zabaw i kon-
certów udało nam się zebrać pienią-
dze na tak szczytny cel. 

Szczegóły imprez zostały za-
mieszczone na str. 8-9 

MISJA WYPEŁNIONA!  
CZYLI JAK TO BYŁO PODCZAS WOŚP 
W PRABUTACH, OBRZYNOWIE I TRUMIEJKACH 

Z przyjemnością informujemy, 
Ŝe nasze Technikum  juŜ po raz ko-
lejny uplasowało się wśród 50 naj-
lepszych techników w wojewódz-
twie pomorskim w prestiŜowym 
Rankingu Perspektywy 2018. W wo-
jewództwie pomorskim zarejestro-
wanych jest ponad 100 szkół kształ-
cących techników. Technika zostały 
ocenione w rankingu za pomocą 
czterech kryteriów: sukcesy szkoły 
w olimpiadach, wyniki matury 
z przedmiotów obowiązkowych, 
wyniki matury z przedmiotów do-
datkowych, oraz wyniki egzaminu 
zawodowego. Pełny ranking moŜna 
zobaczyć na zspprabuty.pl  lub per-
spektywy.pl 

Aby uatrakcyjnić i podnieść ja-
kość kształcenia młodzieŜ Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych  w Pra-
butach  od kilku lat bierze czynny 
udział  w realizacji programu 
„Technika XXI wieku” opracowane-
go i realizowanego przez autora 
programu  Janka Dubienia, wytrwa-
łego animatora  innowacyjności w 
prabuckim ZSP.   

Zapraszamy do lektury na str.  
9-10 

SZKOŁA TO NIE 
TYLKO NAUKA 
W SZKOLNYCH 

ŁAWACH 

WYŚPIEWAŁY I MIEJSCE... 

Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Turystycznej i Poezji Śpiewanej 
„Szałamaja” ma juŜ 34 lata. Kwidzyń-
skie spotkania z muzyką i poezją stały 
się imprezą wielopokoleniową, a pra-
buccy uczestnicy festiwalu zapisali 
swoje chwalebne strony w historii 
imprezy (m.in.. zwycięstwo Mileny 
Kossak, wyróŜnienie duetu Milena i 
Marek (tak, tak :) i wiele innych suk-
cesów). W tegorocznej edycji festiwa-
lu, wśród bardzo mocnych rywali 

bezkonkurencyjny, zdaniem jury, 
okazał się prabucki zespół „Bez Gra-
nic” w składzie (od lewej) Dominika 
Graszkiewicz, Sandra Sabiszewska, 
Zosia Świechowicz, Paulina Organiak 
(która wyśpiewała równieŜ wyróŜnie-
nie w kategorii solistów), Natalka 
Proć, Agata Bieszczad i Klaudia Kos-
sak. Akompaniował niezawodny Ku-
ba Kanigowski a na ukulele przygry-
wała Milena Kossak, szefowa grupy. 
Dziękujemy i gratulujemy!!! (ms) 



 

 
GAZETA PRABUCKA 2 

O wzrastającym głodzie mieszkaniowym w naszym mie-
ście nikogo przekonywać nie trzeba. Zwiększa się liczba 
wykupowanych od gminy mieszkań, tym samym coraz 
mniej mamy lokali z odzysku. Baza mieszkaniowa, pozosta-
jąca własnością samorządu, ulega degradacji z racji wieku 
i niewystarczających nakładów na jej remonty. Wtorkowe 
wizyty interesantów u burmistrza zaczynają się i kończą 
w większości na trudnych, nieraz dramatycznych apelach 
o przydział mieszkania.  

Nagląca konieczność zwiększenia zasobu mieszkaniowe-
go nie dotyczy jedynie prabuckiego samorządu, jest to pro-
blem powszechny w skali kraju. Dostrzegając go, rząd 
wdroŜył program „mieszkanie +”, w załoŜeniach adresowa-
ny do „średniaków”, których nie stać na wykup czy budo-
wę mieszkania z racji choćby braku zdolności kredytowej, 
a jednocześnie gotowych ponosić koszty wynajmu lub stop-
niowego wykupu mieszkań oferowanych przez program. 
Zadaniem samorządu jest przygotowanie i przekazanie te-
renu pod zabudowę, resztą miałaby zająć się spółka celowa, 
powołana przez ministerialną agendę - Krajowy Zasób Nie-
ruchomości. Niby proste, prawda?  

Nic dziwnego, Ŝe po zapowiedzi wprowadzenia progra-
mu w Ŝycie akces do niego zgłosiło wiele samorządów. 
Nam teŜ spodobał się ten pomysł i zaczęliśmy od analizy 
rynku potrzeb, zbierając deklaracje od zainteresowanych. 
Przygotowaliśmy teŜ kilka potencjalnych lokalizacji. Prze-
prowadziliśmy (i nadal prowadzimy) konsultacje zarówno 
z dysponentami środków na inwestycje - Bankiem BGK 
i wspomnianym KZN, jak i niedalekim sąsiadem, miastem 
i gminą Pelplin, który prace nad przystąpieniem do progra-
mu rozpoczął wcześniej od nas i o spory krok nas wyprze-
dza. Jednak budowy nie rozpoczyna, dlaczego? 

Kluczowym problemem jest koszt budowy i wysokość 
czynszu, który mieliby opłacać przyszli lokatorzy. Znając 
moŜliwości finansowe naszych mieszkańców, oczekujemy, 
Ŝe czynsz będzie zawierał się w granicach 10 - 16 zł za metr 
kwadratowy, co przy mieszkaniu 40 metrowym  wyniesie 
400 - 640 zł. Do tego dojdą koszty mediów. Nie moŜemy 
oczekiwać, Ŝe ludzie zapłacą więcej, choć cena stancji nieraz 
sięga kwoty tysiąca zł lub tą cenę przekracza. Sygnały, na-
pływające z kraju zdają się nasze obawy potwierdzać. Poda-
no, Ŝe czynsz 50 metrowego „mieszkania +” w Warszawie 
wyniesie ok. 1800 zł. Deweloperzy twierdzą, Ŝe nie są 
w stanie budować tanich mieszkań. Szumnie lansowany 
przez byłą premier program stanął zatem w miejscu, choć 

za opieszałość w jego wdroŜeniu minister infrastruktury 
Adamczyk o mało nie zapłacił stanowiskiem.  

Dostrzegając problem premier Morawiecki w końcu 
stycznia powołał Radę Mieszkalnictwa, która zdefiniowała 
przyczyny trudności w praktycznym uruchomieniu projek-
tu „mieszkanie +”. Zgodnie z opinią Rady, bez wsparcia 
z budŜetu państwa program nie ruszy, a poniewaŜ dotowa-
nie budowy mieszkań nie wchodzi w grę (pomoc publiczna 
dla deweloperów jest zabroniona), jedynym wyjściem jest 
uruchomienie systemu dopłaty do czynszów przyszłych 
lokatorów. Wysokość tych dopłat wynosiłaby 20 - 30%, 
w zaleŜności od „dzietności” lokatorów i umiejscowienia na 
mapie Polski. Dla przykładu, lokator z Białej Podlaskiej 
mógłby liczyć na dopłatę rzędu 300 zł, warszawiak (przy 
wspomnianej wyŜej wysokości czynszu) na 300 - 400 zł.  

Wracając na nasze podwórko moŜna spekulować, Ŝe 
potencjalna dopłata dla naszych najemców powinna być na 
porównywalnym poziomie. Rada Mieszkalnictwa w trybie 
pilnym ma opracować szczegóły programu dopłat, po czym 
program, ambitnie zakładający budowę miliona nowych 
mieszkań powinien ruszyć z kopyta. 

Wstępne deklaracje zainteresowania programem złoŜyło 
około 90 prabuckich rodzin. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe 
program jest otwarty równieŜ dla zainteresowanych z całe-
go obszaru kraju. Nieznane są jeszcze mechanizmy kwalifi-
kacji lokatorów, spodziewać się moŜna, Ŝe decydujący głos 
w tej kwestii naleŜeć będzie do kredytodawcy - banku lub  
utworzonej przez niego spółki celowej, która zrealizuje bu-
dowę i przez 25 lat będzie obsługiwała kredyt, pobierając 
czynsze.  

Mówimy tu o mieszkaniach na wynajem, ale w przeci-
wieństwie do polityki TBS-ów, program zakłada równieŜ 
moŜliwość wykupu mieszkań. W takim przypadku lokator 
płaciłby odpowiednio wyŜsze opłaty i występowałby w roli 
kredytobiorcy, mając „z głowy” uciąŜliwe negocjacje z ban-
kami o uzyskanie kredytu, zwłaszcza w sytuacji, gdy jego 
zdolność kredytowa jest okresowo czy na stałe wątpliwa.  

Jeszcze słowo o potencjalnych lokalizacjach. Wbrew po-
zorom, moŜliwości wyboru mamy dość ograniczone. Pod 
uwagę musimy bowiem brać miejsca uzbrojone w media 
lub z niewielkim od tych sieci oddaleniem. Istotne jest zasi-
lanie w ciepło systemowe, z tego powodu nasz pierwotny 
pomysł budowy bloku w „koszarach” na miejscu obecnego 
placu manewrowego nauki jazdy musimy potraktować jako 
rezerwę. Prowadzimy rozmowy ze Spółdzielnią Mieszka-
niową o poszerzenie obszaru naszej działki przy ul. Jagiełły 
(między blokiem Jagiełły 2 a terenem po byłej stacji benzy-
nowej). Tam mógłby powstać budynek, stanowiący za-
mknięcie zabudowy ul. Jagiełły i spójną w kontekście archi-
tektonicznym całość. Inna lokalizacja, to „słupek” w typie 
istniejących przy ul. Legionów czy Prusa, zbudowany na 
fundamentach byłej kotłowni osiedla Jagiełły. Ale to w naj-
lepszym wypadku jedynie 20 mieszkań.  

Sprawa jest dynamiczna z uwagi na aktywność minister-
stwa w kontekście poszukiwania moŜliwości wsparcia 
przyszłych lokatorów a takŜe wobec naszej determinacji 
poszerzenia bazy mieszkaniowej w Prabutach. 

MIESZKANIE + - DROGA PRZEZ MĘKĘ ...  
MAREK SZULC 

Redakcja: Agnieszka Nowak, Krzysztof Wojewódzki, Marek Szulc  
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Jeśli zadbać chcesz o zdrowie,  

świetny sposób na to znam,  

telewizja ci podpowie  

jak się możesz leczyć sam.  

Lekarzowi głupotami  

nie zawracaj więcej głowy,  

lepiej między serialami  

blok obejrzyj reklamowy. 

Bo gdy znajdziesz się w potrzebie,  

w każdym spocie reklamowym  

zawsze znajdziesz coś dla siebie,  

od owsików po ból głowy. 

I tak w trosce o wyniki,  

zanim jeszcze zjesz śniadanie,   

łykaj różne specyfiki, 

tak jak radzą ci w reklamie. 

Gdyby jednak tak się stało,  

że się znów poczujesz gorzej,  

po kolejne sięgaj śmiało,  

coś na pewno ci pomoże.  

A gdy masz już swoje lata,  

Problem możesz mieć dwojaki:  

- albo siądzie ci prostata,  

- albo wyjdą ci żylaki...  

Serce, nerki lub wątroba,  

wszystko kiedyś wysiąść może,  

nawet dieta w miarę zdrowa  

też niewiele ci pomoże.  

Więc by nie dać się chorobie,  

musisz się popisać wiedzą  

jak odzyskać cenne zdrowie,  

w telewizji ci powiedzą.  

Różne specyfiki tanie  

oraz suplementy diety  

kuszą w każdej wprost reklamie,  

mnożąc liczne swe zalety  

A gdy się przestaniesz leczyć, 

podpowiedzą ci eksperci,  

jak rodzinę zabezpieczyć  

na wypadek nagłej śmierci...  

NA ZDROWIE 
ROBERT TROCIŃSKI 

FERIE ZA NAMI… 
KONRAD ROGOZIŃSKI 

Ferie w Prabuckim Centrum 
Kultury i Sportu oraz w Miejskiej 
Hali Sportowej były niezwykle 
emocjonujące.  

KaŜdego dnia w budynku PC-
KiS zbierały się tłumnie dzieci, ro-
dzice i młodzieŜ. Organizowane 
były seanse kinowe dla najmłod-
szych (m.in. Hotel Transylwania 2, 
Gru, Dru i Minionki) i dla tych tro-
chę starszych (1000 lat po Ziemi, 
Fantastyczne Zwierzęta i jak je zna-

leźć).  
Oprócz zajęć wokalnych, rzeź-

biarskich, gitarowych, szachowych, 
gier planszowych, plastyki kre-

atywnej, fotograficznych czy quil-
lingu dla najmłodszych zorganizo-
wane zostały dwa spektakle teatral-
ne w wykonaniu krakowskiej gru-
py teatralnej Krak-Art oraz we 
współpracy z Nibylandią - Bal Kar-
nawałowy. Ponadto odbył się kon-
kurs karaoke oraz turniej druŜyno-
wy z nagrodami w grę FIFA 2018. 
Pierwsze miejsce zajęli Stanisław 
Gosik oraz Igor Orzechowski, dru-
gie Mateusz Domagalski i Oliwier 
Zaborowski, zaś na trzecim znaleźli 
się Paweł Laskowski i Patryk 
Szczepański. 

Wraz z przewodnikiem, panem 
Marcinem Sobierajskim, dzieci wy-
ruszyły na wędrówkę po prabuc-
kich zabytkach.  

Specjalnie przygotowane na fe-
rie zimowe zajęcia odbywały się 
równieŜ na hali sportowej. Tam 
oprócz zajęć tanecznych czy fitness 
moŜna było wykazać się swoimi 
umiejętnościami w otwartym tur-
nieju strzeleckim, tenisa stołowego, 
piłki siatkowej, unihokeja, piłki 
noŜnej halowej czy badmintona. 
Zumba dla dzieci, taniec Hip-hop 
czy Videoclip Dance równieŜ przy-
ciągnęły duŜo chętnych. Dziękuje-
my wszystkim uczestnikom zajęć 
za aktywnie spędzone ferie zimo-
we. 
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MUZYKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO 
CZYLI O „TAJEMNICZYM” DZIAŁANIU MUZYKOTERAPII 

AGNIESZKA NOWAK 

Oprócz biblioterapii, bajkoterapii  
i  arteterapii,  bardzo pozytywny 
wpływ na samopoczucie człowieka 
ma równieŜ muzykoterapia. Muzyka 
właściwie jest z nami od zawsze, dla-
tego tak waŜne są nasze wczesne do-
świadczenia w słuchaniu jej, które 
odgrywają niezwykle waŜną rolę w 
kształtowaniu wielu innych wyŜszych 
czynności mózgu - emocji, języka  
i zdolności poznawczych. Okazuje 
się, Ŝe muzyka relaksacyjna i uspoka-
jająca ma korzystny wpływ na obni-
Ŝenie ciśnienia – jest to bardzo waŜne 
m.in dla wielu kobiet w ciąŜy. Z ba-
dań amerykańskich i japońskich na-
ukowców wynika, Ŝe muzyka kla-
syczna korzystnie wpływa na inteli-
gencję dziecka. Stwierdzono równieŜ, 
Ŝe w przyszłości ułatwi mu naukę 
mowy, języków obcych, matematyki  
i logicznego myślenia. Dlatego tak 
często kobiety w ciąŜy posiłkują sie 
muzyką, poniewaŜ stan w jakim się 
znajdują wymaga wręcz wyciszenia  
i utrzymania równowagi psychicznej 
przed akcją porodową. 

Lecznicze właściwości muzyki 
znane są juŜ od dawna. Najstarszy 
zapis o jej pozytywnym wpływie po-
chodzi sprzed trzech tysięcy lat. To 
właśnie w Starym Testamencie czyta-
my, Ŝe królowi Saulowi, który popadł 
w cięŜką depresję, ukojenie przynio-
sła gra Dawida i śpiewane przez nie-
go kantyki poetyckie przy akompa-
niamencie cytry. Prawdziwy rozkwit 
jako formy terapii nastąpił w XX wie-
ku, kiedy to badania w dziedzinie 
psychologii eksperymentalnej i psy-
chiatrii wykazały wielki walor mu-
zycznych kuracji. Stwierdzono, Ŝe 
muzyka  oddziałuje głównie na sferę 
osobowości człowieka oraz, Ŝe moŜe 
zmieniać stan aktywności systemu 
nerwowego i wywołać określone 
zmiany w czynnościach całego orga-
nizmu. Termin „muzykoterapia” po-
jawił się w literaturze światowej sto-
sunkowo późno - dopiero w 1950 ro-
ku. Pochodzi od słowa „muzyka”, 
oznaczającego sztukę, zwłaszcza śpie-

wu i gry na instrumentach oraz od 
słowa „terapia”, które oznacza lecze-
nie. Muzykoterapia jest ściśle związa-
na z  medycyną, psychiatrią i psycho-
logią.W Polsce wyraźny rozwój tej 
dyscypliny nastąpił w latach 70. XX 
wieku za sprawą otwarcia Instytutu 
Muzykoterapii we Wrocławiu. Obec-
nie muzykoterapia definiowana jest 
jako „forma psychoterapii, która wy-
korzystuje muzykę i jej elementy jako 
środki stymulacji oraz ekspresji emo-
cjonalnej i komunikacji niewerbalnej 
w procesie diagnozy, leczenia i roz-
woju osobowości człowieka”. Muzy-
koterapia jest metodą terapeutyczną, 
która wykorzystuje wieloraki wpływ 
muzyki na psychosomatyczny ustrój 
człowieka. Poprzez róŜne elementy i 
rodzaje, zróŜnicowane formy odbiera-
nia i uprawiania, muzyka wywiera 
leczniczy wpływ zarówno na dzieci, 
jak i osoby dorosłe. Nadrzędnym ce-
lem muzykoterapii jest pomaganie 
klientowi w aktualizowaniu pełnego 
potencjału ludzkiego, a nie rozwijanie 
muzycznych sprawności. Jest to pro-
ces leczenia muzyką, aby Ŝyć. 

 Muzykoterapia stosowana jest w 
pracy indywidualnej lub grupowej i 
przybiera dwie formy: 
receptywną – słuchanie muzyki pole-
ga na „wysłuchiwaniu celowo i odpo-

wiednio dobranych utworów mu-
zycznych w sposób swobodny lub 
zadaniowy, a następnie na przedys-
kutowaniu w grupie doznanych pod-
czas wysłuchiwania utworów wła-
snych przeŜyć”. Realizowana jest po-
przez stopniowe wprowadzanie mu-
zyki, zaczynając od utworu spokojne-
go i pomagającego nawiązać kontakt 
z uczestnikiem, następnie prowokują-
cego do przeŜywania silnych emocji, 
a kończąc na utworze neutralizują-
cym poprzednie doznania; 
aktywną – wykorzystywanie instru-
mentów oraz śpiewanie, tutaj realizo-
wane są tematyczne zajęcia instru-
mentalne, umoŜliwiające wyraŜenie 
takich emocji, jak gniew czy smutek. 
Jest ona najczęściej stosowana w for-
mie grupowej. Wspólne śpiewanie 
czy wspólna gra na instrumentach 
muzycznych otwiera moŜliwości 
wpływania na integrację w grupie. 
Często stosowana jest procedura ma-
jąca charakter „rozmowy” dźwięka-
mi, wyzwalanymi z róŜnych instru-
mentów. Istotną rolę odgrywają rów-
nieŜ środki stosowane w muzykotera-
pii.  

 Warto wspomnieć o cechach 
„zdrowej muzyki”,  która nie zakłóca 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 



 

 

 

GAZETA PRABUCKA 5 

naturalnych procesów emocjonalnych 
i fizjologicznych. 

 Ze względu na oddziaływanie 
wyróŜnia się: 

muzykę uspokajającą ,  którą 
cechuje krótki czas trwania (3-10 
minut), powolne lub umiarkowane 
tempo, niewielki poziom głośności i 
brak kontrastów dynamicznych, 
płynność melodii i rytmu, przewaga 
rytmów miarowych, „kołyszących”; 

muzykę aktywizującą,  którą 
charakteryzu je  szybkie  tempo, 
niespokojna metryczność z silnymi 
a k c e n t a m i  r y t m i c z n y m i , 
przeciwstawność poszczególnych 
g r u p  i n s t r u m e n t ó w ,  d u Ŝ e 
zróŜnicowanie dynamiki. 

Muzykoterapia ma zastosowanie 
w róŜnych dziedzinach medycyny, 
m.in w psychiatrii, neurologii, chirur-
gii, kardiologii, onkologii, geriatrii, 
połoŜnictwie oraz w profiaktyce zdro-
wia psychicznego.  Skuteczność tej 
formy terapii potwierdzają specjaliści 
z róŜnych dziedzin nauki. Muzyki nie 
moŜna jednak uwaŜać za subtytut 
leku, gdyŜ jej działanie jest znacznie 
słabsze i mniej swoiste, niŜ działanie 
środków farmokologicznych. 

Muzykoterapia staje się coraz po-
pularniejszym narzędziem stosowa-
nym w rehabilitacji kardiologicznej, 
zachęca pacjentów do udziału w zaję-
ciach kardiologicznych. Korzystny 
wpływ muzykoterapii obserwuje się 
takŜe w onkologii. Stosowana jest ona 
w celu zmniejszenia stresu, lęku, łago-
dzenia bólu, nudności i depresji. Do-
starcza rozrywki i wpływa na wyra-
Ŝanie uczuć przez chorych onkolo-
gicznie. Pozytywny wpływ słuchania 
muzyki obserwuje się równieŜ w 
przypadku ludzi starszych. Oprócz 
tradycyjnych metod terapeutycznych 
moŜna w opiece nad seniorami wpro-
wadzać dodatkowe metody terapii 
celem zapobiegania depresji, osłabie-
nia pamięci, czy zmniejszenia aktyw-
ności psychofizycznej. 

Nie naleŜy zapomniać takŜe o roli 
muzyki w Ŝyciu osób zdrowych – ja-
ko metody relaksacyjnej. Warunki 
codziennego Ŝycia, stres, szybkie tem-
po, jakie narzuca nam codzienność, 
obniŜają równowagę i sprawność psy-
chiczną oraz stają się przyczyną na-
pięć. Odpowiedzią na taki stan moŜe 

być muzyka, która moŜe uspokoić, 
ułatwić odpoczynek, odpręŜyć, po-
móc dostrzec piękno i dobro. Muzyka 
stosowana w terapii to odpowiednio 
dobrane dźwięki przyrody oraz spe-
cjalnie skomponowane melodie. 
Śpiew ptaków, odgłos strumyka, 
szum fal, wiatr czy odłos deszczu ma-
ją wpływ na nasz stan psychiczny i 
emocjonalny oraz wywołują odpręŜe-
nie i poczucie relaksu. Podczas słu-
chania muzyki relaksacyjnej występu-
je takŜe wzrost zdolności przyswaja-
nia wiedzy oraz nabywania nowych 
umiejętności. 

Muzyka jest stosowana w celu 
zmniejszenia bólu, lęku, depresji, po-
prawienia nastroju i snu. Pomaga w 
kształtowaniu się postaw, zachowań i 
odczuć. Działa antystresowo, prowa-
dzi do wyciszania napięć, zaprowa-
dzając w umyśle człowieka harmonię 
i spokój. Pomaga w wyraŜaniu uczuć, 
emocji i wywołania stanu odpręŜenia 
i relaksu. Stosowana jest takŜe w celu 
poprawy komunikacji i współpracy w 
grupie, przełamywania barier auty-
zmu. Dla osób starszych jest siłą sty-
mulującą, poniewaŜ wpływa na 
zwiększenie liczby zainteresowań 
oraz podnosi poziom energii. WaŜne 
znaczenie ma odpowiedni dobór 
utworów, parametrów, harmonii, 
dźwięku, a takŜe staranny dobór wy-
konawców i instrumentów muzycz-
nych – uzaleŜniony od rodzaju scho-
rzenia, typu osobowości, jego stanu 
psychicznego oraz celów terapeutycz-
nych, które chcemy osiagnąć. 

Na tej podstawie moŜna stwier-
dzić, iŜ muzykoterapia niewątpliwie 
ma działanie lecznicze na kaŜdego i, 
jak kaŜda terapia musi być dostoso-
wana do potrzeb i moŜliwości danej 
osoby. Na kaŜdego „działa” inny ro-
dzaj muzyki, waŜny jest sposób wy-
dobywania dźwięków i ich poziom 
natęŜenia. Muzykoterapia to jedna z 
metod, mających największy wpływ 
na psychikę człowieka, dlatego naleŜy 
ją stosować w miarę regularnie, aby 
osiągnąć zamierzony efekt. Ten typ 
terapii moŜe być prowadzony zarów-
no w ośrodkach terapeutycznych, 
bibliotekach, poradniach, przedszko-
lach, szkołach, Domach Pomocy Spo-
łecznej, szpitalach, jak i warunkach 
domowych.  

Informacje pochodzą m.in z artykułu 
E.Paszkiewicz-Mes, „Muzykoterapia jako 
metoda wspomagająca leczenie”. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) SMOG - CICHY ZABÓJCA 
                              MARCIN SOBIERAJSKI 

Smog to problem duŜych miast... nic 
bardziej  mylnego. Szkodliwe gazy  
i mikroskopijne pyły powstające w czasie 
spalania węgla, unoszą się w powietrzu, 
dostają się do układu krąŜenia i płuc. Sta-
nowią zagroŜenie zwłaszcza dla dzieci, 
kobiet w ciąŜy i seniorów, którzy z racji 
wieku cierpią na róŜne choroby. Według 
Ministerstwa Zdrowia, ponad 40 tysięcy 
osób w Polsce umiera z powodu chorób 
wywołanych smogiem. A jak jest u nas 
w Prabutach?  

W dniu 21 stycznia 2015r. Rada Miej-
ska podjęła Uchwałę nr IV/16/2015, 
umoŜliwiającą przyznanie dotacji na mo-
dernizację ogrzewania, likwidującą wę-
glowe źródła ciepła. Zainteresowanie 
mieszkańców uchwałą co roku wzrasta. 
W 2015 r.  rozpatrzono 6 wniosków na 
sumę 9580zł a w roku 2016  rozpatrzono 
juŜ 27 wniosków na łączną sumę 52 624zł. 
W ramach konkursu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska „Czyste 
powietrze dla Pomorza” Urząd Miasta i 
Gminy w Prabutach pozyskał 32 533zł. 
dotacji a z własnego budŜetu przekazał 
kwotę 43 025 zł. 

W okresie trzech lat suma dotacji na 
modernizację systemów ogrzewania, wy-
niosła 137 764 zł, dzięki czemu zlikwido-
wano 63 urządzenia węglowe wytwarza-
jące ciepło oraz zainstalowano 40 urzą-
dzeń ekologicznych do jego wytwarza-
nia.  

Przedsięwzięcia modernizacyjne  sys-
temów ogrzewania dotyczą źródeł ciepła 
zasilających budynki jednorodzinne, wie-
lorodzinne, w których funkcjonują wspól-
noty mieszkaniowe i wielorodzinne będą-
ce własnością jednostek samorządowych. 
To dzięki wskazanemu programowi zli-
kwidowano m.in. „trucicielkę” okolic, 
prymitywną kotłownię węglową Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Nasze osiedle” 
przy ul. Kuracyjnej 8 w Prabutach.  

BudŜet gminy na rok 2018, przewiduje 
przeznaczenie dotacji w kwocie 50 000zł 
na kolejne modernizacje systemów ogrze-
wania. Burmistrz miasta zapewnił, Ŝe, tak 
jak do tej pory, Ŝaden wniosek o dotację 
nie zostanie odrzucony, oczywiście przy 
załoŜeniu, Ŝe będzie spełniał wskazane w 
przywołanej uchwale warunki. UWAGA! 
Rozpoczął się nabór wniosków do WFOŚ 
o dodatkowe dofinansowanie wymiany 
ogrzewania na ekologiczne. Oprócz na-
szej dotacji na zakup pieca moŜna uzy-
skać dodatkowe środki na instalację. 
Szczegóły na  stronie urzędu lub u P. Ka-
rola Mościckiego, pokój 5, I piętro UMiG. 
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ŚLADAMI HISTORII. SPACERKIEM PO DAWNYM RIESENBURGU 
CEZARY OLECZEK 

W dzisiejszym artykule kontynu-
ujemy naszą wędrówkę po dawnym 
Riesenburgu. Poprzednio przystanęli-
śmy przy fontannie Rolanda. Dziś 
nasz turysta z lat 30 – tych XX w. uda 
się ku pomnikom miejskim, albowiem 
Riesenburg miał ciekawą ich  kolek-
cję.  

Idąc od fontanny w kierunku Bra-
my Kwidzyńskiej napotykał na oka-
zały monument na Placu Wrangla, 
tzw. Kriegerdenkmal, czyli pomnik 
ku czci poległych w wojnach 1864 
i 1866 r. oraz w wojnie francusko – 
pruskiej 1870 – 1871 r. Ten majesta-
tyczny i realistyczny wytwór pracy 
rzeźbiarza prof. Mengesa z Mona-
chium został odsłonięty w 1913 r. 
dzięki staraniom bardzo zasłuŜonego 
dla Riesenburga burmistrza Adolfa 
Eggerta, który, moŜna by rzec „uległ 
modzie” panującej wówczas po-
wszechnie w całych Niemczech na 
gloryfikację pomnikową tych wyda-
rzeń. Umieszczony na kamiennym 
wyniesieniu pruski piechur w pełnym 
umundurowaniu i uzbrojeniu symbo-
lizował prostego niemieckiego Ŝołnie-
rza, który oddał Ŝycie za Ojczyznę w 
tej jednej z największych batalii XIX 
w. Pomnik otaczała palisada z kutym 
metalowym ogrodzeniem i furtką, 
gdzie między nim a blokami cokołu 
posadzono kwiaty i krzewy. To ogro-
dzenie ulegało róŜnym zmianom, ale 
nie było pomyślane jako zapora przed 
ciekawskimi, a miało podkreślać 
szczególny charakter budowli.  

Na centralnej ścianie pomnika 
znajdowało się popiersie władcy w 
umundurowaniu i hełmie bojowym, 
pod którym widniała inskrypcja o 
treści „Mit Gott fur Konig und Vater-
land”, czyli w tłumaczeniu „Z Bogiem 
dla Króla i Ojczyzny”. Liczne napisy 
patriotyczne zdobiły praktycznie kaŜ-
dą stronę podstawy pomnika i był on, 
moŜna rzec, prawdziwą lekcją historii 
i postaw obywatelskich. Pierwotnie 
po bokach pomnika ustawiono arma-
ty z wojny francusko – pruskiej, lecz 
w latach 30 – tych XX w. nasz turysta 
juŜ ich nie widział. Mógł za to spoglą-
dać na nie mniej okazały, choć zupeł-
nie inny w stylistyce i przesłaniu po-

mnik, poświęcony Samuelowi Friedri-
chowi Weberowi.  

Była to postać wielce zasłuŜona 
dla Riesenburga. Ten szlachcic, zmar-
ły w 1760 r. Komisarz Wojenny, w 
swym testamencie z roku 1759 cały 
swój majątek ziemski zapisał miastu, 
co dało początek fundacji Webera 
wspierającej szkolnictwo w Riesen-
burgu. W roku 1860 r. z darowizn 
mieszkańców wzniesiono ten iglico-
wy w formie monument w 100 roczni-
cę śmierci Webera. W załoŜeniu archi-
tektonicznym pomnik miał wyraŜać 
wielkość postaci Webera, jako mece-
nasa kultury. Był to jeden z piękniej-
szych pomników Riesenburga.  

Zupełnie inny w formie był okaza-
ły pomnik tzw. Heldendenkmal, czyli 
pomnik w Parku Miejskim, przy dro-
dze do Kamieńca. Wiodła do niego 
zadrzewiona aleja od wielkiej ceglanej 
bramy, na końcu której wybudowano 
pomnik – kaplicę o ośmiokątnych bo-
kach, zwieńczoną wieŜyczką, pokrytą 
dachówkami i wzmocnioną przypora-
mi ceglanymi. Obiekt nawiązywał do 
architektury gotyckiej i potęgi teutoń-
skiej. Wraz z Parkiem Miejskim i 
drzewostanem wśród licznych alei 
był poświęcony mieszkańcom Riesen-
burga, poległym na frontach I wojny 
światowej. Był oazą spokoju, zadumy, 
refleksji. Miejscem nader lubianym 
przez mieszkańców grodu i obowiąz-
kowym punktem wycieczek tury-
stów. Wśród mnogości tego typu po-
mników w całych Prusach Wschod-
nich wyróŜniał się surową, czytelną w 
przekazie formą i połączeniem trady-

cji z wizją nowoczesności. W latach 30 
– tych XX w. wprost nie wypadało 
powiedzieć, Ŝe miejsca tego się nie 
widz ia ł o .  M n ie ,  a  by ć  moŜ e  i 
„naszego turystę” urzekała w tym 
miejscu przestrzeń i harmonia zgod-
ności człowieka z przyrodą.  

W tymŜe parku turysta zastawał 
teŜ Wiebedenkmal, czyli pomnik He-
inricha Wiebe. Kim był ów Wiebe, Ŝe 
uczczono go pomnikiem ? Był jednym 
z wielu miejskich przedsiębiorców, 
aczkolwiek tym nielicznym, który 
zysków upatrywał nie tylko w han-
dlu, co równieŜ w trosce o swe mia-
sto. Zapracował tym na miano dar-
czyńcy i kreatora przestrzeni miej-
skiej. Ofiarował miastu teren, na któ-
rym następnie powstał Stadtpark. 
Pomnik Wiebego był surowy w for-
mie, niewielki, lecz ucieleśniał styli-
stykę wschodniopruską. Charaktery-
styczna baza z ciosanego i nieregular-
nego kamienia polnego, połączona z 
czteroramiennymi odgałęzieniami 
przy naturalnym podłoŜu, kolumna o 
regularnym i nieco sztywnym kształ-
cie, oraz zwieńczenie w postaci ka-
miennej stylizowanej i zdobnej misy – 
donicy, wypełnione ziemią i nasadzo-
nymi kwiatami. Na kamiennym bloku 
wyryty napis, który moŜna by tłuma-
czyć „darczyńca parceli na park”. Po-
mnik ten, jakŜe inny od opisanych 
powyŜej, był przez to nad wyraz inte-
resujący.  

Zupełnie inny był pomnik dra 
Krause na terenie Zakładu opiekuń-
czo – leczniczego dla psychicznie cho-
rych w tzw. Doktor Wald na obrze-
Ŝach Riesenburga. Trudno zresztą 
tablicę kamienną z 1882 r. z opisem 
czynu radcy miejskiego z zakresu 
zdrowia - dra Krause, znajdującą się 
na szczytowej ścianie dawnej leśni-
czówki nazwać pomnikiem, więc po-
zwolą Państwo, Ŝe postaci dra Krause 
poświęcę jeden z kolejnych tekstów. 
Nasz turysta z lat 30 – tych XX w. 
miał co oglądać i delektować się arty-
zmem i treścią, zawartą w pomnikach 
Riesenburga.  

W kolejnym tekście powędrujemy 
z nim dalej.  
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Dlaczego widok osoby niepełno-
sprawnej w dzisiejszych czasach 
w dalszym ciągu budzi niepokój, lęk, 
zakłopotanie lub po prostu niechęć? 
Autyzm, Zespół Aspergera, mózgowe 
poraŜenie dziecięce, Zespół Downa 
i inne zaburzenia czy niepełnospraw-
ności są bardzo częste i widoczne 
w naszym otoczeniu. Wydawałoby 
się, Ŝe dzięki istnieniu róŜnego rodza-
ju ośrodków przeznaczonych do opie-
ki i rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych, czy poruszanie tematu niepeł-
nosprawności na róŜnego rodzaju 
zebraniach, konferencjach i sympo-
zjach nie jest juŜ Ŝadną „nowością”. 
A jednak dla wielu osób, nie mających 
styczności z zagadnieniem niepełno-
sprawności jest to ciągle trudne za-
gadnienie. 

 Literatura bogata w problematy-
kę niepełnosprawności stara się prze-
zwycięŜyć ten stereotyp, „niesmak” 
czy niechętne spojrzenie na osoby, 
które w gruncie rzeczy pod wieloma 
względami starają się funkcjonować 
tak, jak my… Niestety, jest im o wiele 
trudniej wykonywać te czynności, 
które z pozoru wydają się  dziecinnie 
proste. Nie mamy pojęcia, ile wysiłku 
muszą włoŜyć w to, co przychodzi 
nam z łatwością. Jak cięŜko jest im Ŝyć 
i dostosować się do otaczającej rze-
czywistości. Świat, w którym Ŝyją jest 
zamknięty, niezrozumiały dla więk-
szości z nas, więc jak do nich dotrzeć? 
Co naleŜy zrobić, Ŝeby otworzyć cho-
ciaŜ jedne drzwi do ich psychiki? 
PrzecieŜ muszą Ŝyć z godnością i do-
brze funkcjonować, często nie są 
świadomi potrzeb, jakie powinni re-
alizować w celu poznania świata. 
Z tak trudnym problemem borykają 
się terapeuci ośrodków, którzy pracu-
ją z niepełnosprawnymi na co dzień. 

 Ośrodkiem, który skupia swoją 
uwagę w stu procentach na takich 
osobach, jest Ośrodek Rehabilitacyjno
-Edukacyjno-Wychowawczy w Pra-
butach, którego dyrektorem jest Anna 
Goyk. Placówka powstała we wrze-

śniu 2015 roku i została załoŜona 
przez Fundację Wspierania Społecz-
ności Lokalnych "Sapere Aude". Ośro-
dek ten umoŜliwia uczniom niepełno-
sprawnym intelektualnie nieodpłatną 
realizację obowiązku przedszkolnego, 
szkolnego i obowiązku nauki oraz 
daje moŜliwość realizacji wczesnego 
wspomaga nia  rozwoju dziecka 
(WWRD). Przeznaczony jest dla wy-
chowanków od 3 do 24 lat z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym, w tym 
z niepełnosprawnościami sprzęŜony-
mi, z autyzmem lub Zespołem Asper-
gera oraz w wieku od 3 do 25 lat 
z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu głębokim. 

Głównym celem placówki jest: 

• wychowanie, opieka, nauka, te-
rapia i rewalidacja wychowan-
ków, 

• wielodyscyplinarne, komplekso-
we działania diagnostyczne w 
celu stworzenia na ich podstawie 
optymalnego, indywidualnego 
programu postępowania, 

• stymulacja rozwoju psychoru-
chowego, intelektualnego oraz 
społecznego, 

• zapewnienie róŜnorodnych form 
edukacji, opieki, wychowania i 
terapii, 

• rehabilitacja wychowanków po-
prawiająca ogólny stan zdrowia. 

Placówkę wyróŜniają: 

• kameralne grupy liczące od 4 do 
8 osób, 

• domowa atmosfera, 

• bardzo dobre  wyposa Ŝenie 
w sprzęt, pomoce i środki dydak-
tyczne dostosowane do róŜno-
rodnych potrzeb i moŜliwości 
uczniów, 

• zapewnienie standardów eduka-
cyjnych uczniom niepełnospraw-
nym intelektualnie, 

• indywidualizacja nauczania, 

• stwarzanie warunków zapewnia-
jących uczniom kompleksowe, 
wielodyscyplinarne oddziaływa-
nia stymulacji ich wszechstron-
nego rozwój, 

• wykwalifikowana kadra nauczy-
cieli, terapeutów i specjalistów, 

• likwidacja barier architektonicz-
nych i komunikacyjnych, 

• intensywna rehabilitacja. 

Zajęcia dodatkowe to: 

• Sala Doświadczania Świata- pro-
gram zapewniający osobom nie-
pełnosprawnym wyciszenie 
emocjonalne, łagodzenie stresów 
i zabawę, 

• nauka pływania na Basenie Miej-
skim w Kwidzynie przy ul. Wiej-
skiej według metody Halliwick, 

• sensoplastyka, 

• zajęcia muzyczno-ruchowe, ryt-
mika 

• dogoterapia, 

• arteterapia, 

• integracja sensoryczna. 

Zajęcia w OREW prowadzone są 
przez następujących nauczycieli: mgr 
Marzena Król – pedagog specjalny – 
oligofrenopedagog z rehabilitacją, 
nauczyciel grupy edukacyjnej, tera-
peuta behawioralny; mgr Agnieszka 
Klejnowska – oligofrenopedagog, na-
uczyciel nauczania wczesnoszkolnego 
i przedszkolnego, terapeuta behawio-

(Ciąg dalszy na stronie 11) 

Zajęcia techniczne 

WARTO POMAGAĆ !  
CZYLI O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W PRABUTACH 

AGNIESZKA NOWAK 



 

 
GAZETA PRABUCKA 8 

26. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  

OBRZYNOWO 
W tym roku graliśmy od godz. 

15:00 do godz. 19:00 na sali wiejskiej 
w Obrzynowie. W czasie grania orkie-
stry moŜna było obejrzeć dwa przed-
stawienia: „Jasełka” i „Brzydkie ka-
czątko” w  wykonaniu teatrzyku 
szkolnego, a takŜe moŜna było wysłu-
chać dwóch koncertów naszego ze-
społu muzycznego. Dzieci z oddziału 
przedszkolnego zaprezentowały się w 

pastorałce „Pastuszkowie”. Ucznio-
wie klas: 0, I i III zatańczyli poloneza. 

Wszyscy mogli  wziąć udział 
w róŜnego rodzaju grach i zabawach: 
gra „Budowa wieŜy”, „Cztery w rzę-
dzie”, przechodzenie pod liną. Na 
koniec moŜna było „zamknąć” się 
w bańce. 

Cały czas czynna była kawiarenka, 
w której moŜna było kupić pyszne 
ciastko i kawę. Panie z Koła Gospo-
dyń w Obrzynowie przygotowały 
smakowite zapiekanki i gofry. 

W tym roku razem zebraliśmy: 
2 760,84 zł.  Dziękujemy i do zobacze-
nia w przyszłym roku !!! 

ELśBIETA WASZCZUK  

PRABUTY 
JuŜ po raz 26 Prabuty grały w 

ra z em z  WOŚ P!  W P ra bucki m 
Centrum Kultury i Sportu, dnia 14 
stycznia 2018 r.  odbył się finał 
Wielkiej  Orkiestry.  Celem było 
pozyskanie środków dla  wyrówny-
wania szans w leczeniu noworodków.  

Zaprezentowały się takie zespoły 
jak: Iskierki, Elfy i Kaprys, Bez 
Granic, aQQ, Old And Young – Blues 
Rock Band, Trio The Janeiro, Paweł 
Pudlak Solo Jazz i Lost Kołpaks. 
Oprócz tego, swój talent zaprezento-
wały dzieci z Przedszkola Niepublicz-
nego Miś Uszatek, podczas występu 

tanecznego pt.”Przyjaciele Misia 
Uszatka”.  

Nie był to jednak jedyny występ 
choreograficzny. Swoimi  umiejętno-
ściami podzieliły się z widzami 
tancerki z grup Masta Kids i Masta 
Girls!  

Podcz a s  t r wa nia  k o n cer tów 
odbywała się licytacja przedmiotów, 
przekazanych wcześniej na aukcję.  

Zebrana kwota łącznie przez 
Sztab Prabuty wynosiła 12 150 zł!  

Równocześnie pieniądze zbierane 
były w Miejskiej Hali Sportowej. 
W dniach 13.01 i 14.01 rozgrywały się 
tam otwarte turnieje: halowej piłki 
noŜnej oraz badmintona. Podczas 
sportowych zmagań uzbierano 
łącznie 969 zł! Zebrane pieniądze 
zostały w całości przekazane na konto 
fundacji. 

KONRAD ROGOZIŃSKI 
 

TRUMIEJKI 
 W dniu 13 stycznia 2018 roku 

w  Z e s p o l e  S z k ó ł  i m .  A d a m a 
Mickiewicza w Trumiejkach odbył się 
26 Finał WOŚP. Tego dnia kaŜdy kto 
chciał wesprzeć akcję mógł wziąć 
udział w loterii fantowej. Przez cały 
czas czynny był bufet, w którym 
dzięki hojności nauczycieli moŜna 
było kupić pyszne ciasto, babeczki, 
galaretkę z bitą śmietaną, soki, kawę 
i herbatę. DuŜym zainteresowaniem 
cieszyło s ię  malowanie  twarzy 
i plecenie kolorowych warkoczyków. 

(Ciąg dalszy na stronie 9) 
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Podczas imprezy gościliśmy grupę 
wokalną aQQ z Prabut, w której jedną 
z  wokal istek jest  „nasza” pani 
od przyrody i biologii – pani Wioleta 
Kossak – Mościcka. W trakcie Finału 
o d b y ł a  s i ę  r ó w n i e Ŝ  s p r z e d a Ŝ 
g a d Ŝ e t ó w  W i e l k i e j  O r k i e s t r y 
Świąteczne j  Pomocy.  Ogromne 
podziękowania naleŜą się wszystkim 
u c z n i o m ,  n a u c z y c i e l o m 
i  pra cowniko m sz koł y ,  k tórz y 
zaangaŜowali się w akcję, a przede 
wszystkim wolontariuszom. W tym 
roku byli to: Agata Czajkowska, 
Agnieszka Malicka, Natalia Szpeflik, 
Grzegorz Rakoczy i Jakub Olszański. 

Miło nam jest poinformować, Ŝe 
w tym roku zebraliśmy 2 326,20zł !!! 

Cieszymy się, Ŝe byliście z nami. 
Będziemy grać z WOŚP do końca 
świata i jeden dzień dłuŜej!!! 

Organizatorzy szkolnego Finału: 
pani Aneta Lizińska i pani Marzena 
Urbańska. 

 Kolejny juŜ raz w dniu Finału 
WOŚP odbyła się równieŜ dyskoteka 
choinkowa. Wszyscy bawili  s ię 
znakomicie, bo humor dopisywał 
zarówno dzieciom, nauczycielom, jak 
i  rodz icom.  Doroś l i  bawi l i  s ię 
wspólnie z dziećmi. Były korowody, 
kółeczka i tańce w parach. 

W  t r a k c i e  i m p r e z y  d z i e c i 
odwiedził Mikołaj, który wszystkich 
u c z n i ó w  o b d a r o w a ł  s ł o d k i m i 
paczkami. 

 13 stycznia był waŜnym dniem 
w Ŝ yc i u  na sz e j  sz k oł y ,  d nie m 
niezapomnianych wraŜeń. Pokazał, Ŝe 
młodzieŜ nie tylko potrafi się bawić, 
ale teŜ otworzyć serca na potrzeby 
innych. 

ANETA LIZIŃSKA 

(Ciąg dalszy ze strony 8) SZKOŁA TO NIE TYLKO NAUKA 
W SZKOLNYCH ŁAWACH 

ANDRZEJ BOśEK  

Z przyjemnością informujemy, Ŝe 
nasze Technikum  juŜ po raz kolejny 
uplasowało się wśród 50 najlepszych 
techników w województwie pomor-
skim w prestiŜowym Rankingu Per-
spektywy 2018. W województwie po-
morskim zarejestrowanych ponad 100 
szkół kształcących techników. Pełny 
ranking moŜna zobaczyć na zsppra-
buty.pl  lub www.perspektywy.pl 

Technika zostały ocenione w Ran-
kingu za pomocą czterech kryteriów: 
sukcesy szkoły w olimpiadach, wyni-
ki matury z przedmiotów obowiązko-
wych, wyniki matury z przedmiotów 
dodatkowych, oraz wyniki egzaminu 
zawodowego. 

Aby uatrakcyjnić i podnieść jakość 
kształcenia młodzieŜ Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnch  w Prabutach  
od kilku lat bierze czynny udział  
w realizacji programu "Technika 
XXI  wieku" opracowanego i realizo-

wanego przez autora programu  Jan-
ka Dubienia. W ramach tego progra-
mu uczniowie uczestniczą w poka-
zach i prezentacjach największych na 
świecie firm zajmujących się produk-
cją  narzędzi i elektronarzędzi, a takŜe 
urządzeń o napędzie elektrycz-
nym  mechanicznym oraz pneuma-
tycznym. Do  grupy szczęśliwców 
odwiedzających naszą szkołę nale-
Ŝą  firmy: STANLEY, DEWOLT, 
BLACK DECKER, BOSCH, YATO,  
DRAPER, ESAB, JONNESWAY. 

Ponadto w ramach programu re-
alizowane są wycieczki dydaktyczne 
do firm i zakładów produkcyjnych: 
fabryka samochodów Volkswagen 
Polska w Poznaniu, fabryka opon sa-
mochodowych MICHELIN Polska 
w Olsztynie, zakład galwanizacyjny 

PROTECH w Rypinie, zakłady prze-
róbki szkła i aluminium w Rypinie, 
odlewnia metali kolorowych i Ŝeli-
wa  ORWO w Pasłęku, zakład remon-
tu silników w Iławie, zakład produk-
cji kontenerów do transportu elemen-
tów samochodowych DAN-ROB 
w Zalewie, zakłady produkcji sprzętu 
rolniczego oraz ciągników w  Dobrym 
Mieście, zakład produkcji spręŜarek 
do  s i l n i kó w TS I  ora z  e leme n-
tów  układu przeniesienia napędu 

(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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EATON w Tczewie, firmy zajmującej 
się zmianą mocy oraz momentu napę-
dowego V-TECH w Olsztynie. Orga-

nizowane są takŜe wycieczki na Mię-
dzynarodowe Targi Samochodowe 
w Poznaniu, targi AGROSHOW - wy-
stawa sprzętu rolniczego w Bedna-
rach koło Poznania, Targi Pomorskie 
Dni Energii w Gdańsku, Dni Otwarte 
Akademii Morskiej w Gdyni, III flo-
tylla okrętów wojennych oraz flotyl-
la  ratownictwa okrętowego w Gdyni, 
jednostka lotnicza w Królewie Mal-
borskim. Organizujemy równieŜ cały 
szereg  konkursów i olimpiad a takŜe 
turniejów. 

Co czyni nasze starania  wyjątko-
wymi? To, Ŝe w naszych działaniach 
biorą udział uczniowie naszej szkoły, 
a takŜe gimnazjaliści, absolwenci oraz 
okol icz ni  pracodawcy a  nawet 
uczniowie z innych szkół np: z Kwi-
dzyna czy Malborka. Zamieszczany 
na naszej stronie bardzo pozytywny 
komentarz uczniów dowodzi o słusz-
ności naszego przedsięwzięcia. 

 Dzięki programowi TECHNIKA 
XXI WIEKU uczniowie mają moŜli-
wość  lepszego zapoznania się z no-
wościami technicznymi, z zasadami 

funkcjonowania przedsiębiorstw, 
a takŜe mają szansę poznać wymogi 
warunków  pracy oraz zgłębić wie-
dzę  na temat BHP i  odpowiedzialno-
ści. Natomiast rozmowa z pracowni-
kami na  stanowiskach pracy daje 
moŜliwość poznania  funkcjonowania 
zespołu. Naszym zdaniem  działania 
te w znaczny sposób podnoszą wie-
dzę która przekłada się na wyniki 
egzaminów potwierdzających kwalifi-
kacje zawodowe, są teŜ wspaniałą 
integracją. Warto teŜ tu wspomnieć, 
Ŝe  szkoły nie stać na sfinansowanie 
wszystkich tych przedsięwzięć, a jed-
nak są realizowane dzięki  sponso-
rom, którym z całego serca dziękuje-
my. 

Jak w tytule “Szkoła to nie tylko 
nauka...”, uczniowie juŜ od kilku lat 
angaŜują się w pracę wolontariatu, 
uczestnicząc między innymi w takich 
akcjach jak: Podziel się posiłkiem pod 
patronatem Bank śywności w Tcze-
wie, Pomagaj ludziom starszym i Gó-
ra grosza. 

Sens i skuteczność powyŜszych 
działań potwierdza Edukacyjna War-
tość Dodana,  inaczej mówiąc wskaź-
nik efektywności nauczania, który 
wskazuje, Ŝe jesteśmy szkołą sukcesu. 
Zapraszamy do zapoznania się z na-
s z y m i  w y n i k a m i  n a  s t r o n a c h 
www.ewd.edu.pl 

Korzystając z okazji juŜ dziś zapra-
szamy przyszłych absolwentów gim-
nazjów do odwiedzenia naszej stro-
ny... poczuj klimat szkoły juŜ dziś ! ... 
A dlaczego?? 

BO JEST BLISKO, BO SĄ TU 
MOI ZNAJOMI, BO TU MAJĄ 
WYNIKI !!! 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 

SZKOŁA TO NIE TYLKO NAUKA W SZKOLNYCH ŁAWACH 
ANDRZEJ BOśEK  

NOWA DANINA... 
MAREK SZULC 

Szczególna aktywność legislacyjna 
obecnej władzy w oczywisty sposób 
trafia „pod strzechy” samorządowe, 
powodując mieszane uczucia. Reforma 
edukacji mocno uderzyła w lokalne 
finanse oświaty, stwarzając  jednocze-
śnie problemy kadrowe. Na szczęście w 
naszym środowisku na razie przepro-
wadzono tą operację w miarę bezbole-
śnie. Nowelizacja ordynacji wyborczej 
specjalnie nas nie martwi, bo pieniądze 
na sprzęt do rejestracji pracy komisji 
wyborczych muszą się znaleźć w bu-
dŜecie państwa (miejmy nadzieję…). 

Są jednak uchwalane zmiany, które 
mogą w znacznym stopniu utrudnić 
lokalne Ŝycie, zrzucając w dodatku 
odium społecznej niechęci na barki wój-
tów, burmistrzów i prezydentów. Mam 
tu na myśli nowelizację Prawa Wodne-
go, która weszła w Ŝycie z początkiem 
bieŜącego roku. OtóŜ art. 269 ustawy 
Prawo Wodne wprowadza obowiązek 
dokonywania opłat za zmniejszenie 
naturalnej retencji terenowej na skutek 
wykonywania na nieruchomości o po-
wierzchni powyŜej 35 arów robót lub 
obiektów budowlanych trwale związa-
nych z gruntem, mających wpływ na 
zmniejszenie tej retencji przez wyłącze-
nie więcej niŜ 70% powierzchni nieru-
chomości z powierzchni biologicznie 
czynnej na obszarach nieujętych w sys-
temy kanalizacji otwartej lub zamknię-
tej. Tyle suchy zapis, a teraz z polskiego 
na nasze: 

Jeśli ktoś ma plac trwale urządzony, 
o powierzchni powyŜej 35 arów, na 
którym istnieją lub nie istnieją budow-
le, a wody opadowe nie są z tego miej-
sca systemowo odprowadzane do sieci 
deszczowej, będzie musiał płacić za to, 
Ŝe przeszkadza wodzie wsiąknąć w 
grunt. Jeśli nie będzie posiadał urzą-
dzeń do  r etenc jon owania  w ody 
(zbiornik, oczko wodne?), roczna opłata 
wynosić będzie 0,50 zł za metr kwadra-
towy. Przy retencji stawki są obniŜane 
w zaleŜności od stopnia retencji. Z po-
bieŜnych naszych szacunków wynika, 
Ŝe danina ta nie będzie na terenie na-
szej gminy ani powszechna, ani szcze-
gólnie dotkliwa, choć pewnie kilka pla-
ców o powierzchni powyŜej 35 arów się 
doszukamy. A burmistrz wystąpi w roli 
egzekutora, choćby ta rola nie naleŜała 
do najbardziej przezeń ulubionych. 
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ralny; Marta Zgurzyńska – licencjono-
wany oligofrenopedagog; mgr An-
dŜelika Skowrońska – fizjoterapeuta; 
pomoce nauczyciela: Monika Mą-
czyńska, Magdalena Skrzypek, Olga 
Tokarska. 

W Ośrodku udzielana jest pomoc 
psychologiczno - pedagogiczna. Ośro-
dek w tym celu współpracuje z Nie-
publiczną Poradnią Psychologiczno - 
Pedagogiczną w Kwidzynie (na zaję-
cia do ośrodka przyjeŜdŜają specjali-
ści z tejŜe poradni - psycholog, logo-
peda, pedagog). Dzięki współpracy 
z poradnią wprowadzona została te-
rapia AAC (alternatywna metoda 
wspomagania komunikacji), która 
umoŜliwia wychowankom porozu-
miewanie się z otoczeniem za pomocą 
gestów, obrazów, piktogramów. 
W ramach udzielanej pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej rodzice rów-
nieŜ mogą korzystać z opieki specjali-
stów. 

Placówka współpracuje równieŜ 
z MłodzieŜowym Ośrodkiem Wycho-
wawczym im. Janusza Korczaka 
w  K w i d z y n i e  -  w o l o n t a r i a t 
(dziewczęta z MOW wspólnie z na-
uczycielką wychowania fizycznego 
wspierają pracę wychowawców na 
basenie). 

 W ośrodku obchodzone są uro-
czystości m.in urodziny kaŜdego wy-
chowanka, Andrzejki, BoŜe Narodze-
nie, Dzień Babci i Dziadka (w tym 
roku obchodzony po raz pierwszy), 
bal karnawałowy, Wielkanoc, Dzień 
Dziecka. W uroczystościach takŜe 
uczestniczą rodziny wychowanków 
ośrodka. 

 OREW bierze udział w roŜnych 
imprezach, przeglądach artystycz-
nych (Szałamaja, Forum Teatralne 
Placówek Kształcenia Specjalnego). 
Co roku są organizowane wycieczki. 
Dzieci mają równieŜ moŜliwość 
uczestniczenia w Ŝyciu społecznym. 

 Ośrodek wspiera takŜe akcje 
charytatywne m.in.: Góra Grosza, 
zbiór nakrętek dla Kordiana, w tym 
roku wspieraliśmy równieŜ akcję 
„Prabuty Walczą dla Mateusza”. 

 Na podstawie działalności, jaką 
prezentuje OREW w Prabutach moŜ-
na stwierdzić, iŜ opieka nad osobami 
niepełnosprawnymi jest specyficzna 
i bardzo trudna. Taka pomoc jest na-
prawdę wyjątkowa - na wagę złota! 

 Placówkami, które wspierają 
dzieci i osoby niepełnosprawne, są 
takŜe instytucje zgromadzone pod 
jednym szyldem Fundacji „Sapere 
Aude”: OREW w Okrągłej Łące, Nie-
publiczne Przedszkole KOLOROWE 

z Oddziałami Specjalnymi i Integra-
cyjnymi w Kwidzynie, Niepubliczne 
Przedszkole „OWOCOWE ZACISZE” 
w Bądkach, Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Okrągłęj Łące. 

UWAGA! 
Rozpoczynamy rekrutację na rok 

2018 / 2019, wszystkich chętnych za-
praszamy po wnioski o przyjęcie do 
naszej placówki, które są dostępne do 
pobrania w OREW, przy ulicy Grun-
waldzkiej 4 w Prabutach. 

Więcej informacji znajdziecie Pań-
stwo na stronach: 

www.facebook.com/OREWPrabuty/ 

www.fundacja.kwidzyn.pl 

 

Informacje pochodzą m.in z wywiadu 
przeprowadzonego z Anną Goyk, dyrekto-
rem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno
-Wychowawczego w Prabutach i Okrągłej 
Łące. 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 

WARTO POMAGAĆ !  
AGNIESZKA NOWAK 

Zajęcia sensoryczne 

Dogoterapia 

Zajęcia sensoplastyczne 

PODLODOWE POŁOWY 
WŁADYSŁAW KISIELICZYN 

 
Dziś pogoda bardzo sprzyja 

Więc na lodzie sprzęt rozwijam 

Kuję niczym kowal młotem 

Czoło mam zroszone potem.. 

Siedzę nad dziurą na twardym lodzie 

O pustym żołądku i o chłodzie 

Żeby choć herbaty łyczek… 

Nic to, dziś na sukces liczę 

Od czego zacząć, na co mam ochotkę 

Czy na okonia, czy na dużą płotkę? 

Zakładam blaszkę, na haczyk robaka 

A tu płotka byle jaka… 

Podkarmiam, niczym gospodarz świnie, 

Już żadna ryba się nie wywinie 

Tylko przypalę papierosa… 

No i ryba uciekła sprzed nosa 

Mówiąc jasno i szczerze, 

Dzisiaj żadna ryba nie bierze, 

Rzadko mi się to zdarza, 

By ryba przechytrzyła wędkarza 

Skończmy te ubolewania 

Mam na dzisiaj dość łapania, 

Choć dzień pogodny i radosny, 

Z łowieniem poczekam do wiosny… 
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18 lutego w gościnnych progach 
Hali Sportowej odbyła się impreza, 
jakiej Prabuty jeszcze nie widziały. 
Obchodzący właśnie pierwszą roczni-
cę swojego powstania Amatorski 
Klub Bokserski POLONIA Prabuty 
we współpracy z Pomorskim Okręgo-
wym Związ kiem KickBoxingu,  
kwidzyńskim klubem Tiger Team 
oraz Prabuckim Centrum Kultury  
i Sportu zorganizował zawody spor-
tów walki w randze nieformalnych 
mistrzostw województwa pomorskie-
go. Impreza przyciągneła 170 zawod-
ników z 20 klubów z Pomorza oraz 
Warmii i Mazur. Pomiędzy nimi na 
matach wystąpiło czterech prabucian, 
dla kórych był to debiut na takiej im-
prezie: Krzysztof Kłosiński, Mateusz 
Czeszejko oraz bracia Andrzej i Rado-
sław Dzwonkowscy. Ten ostatni spra-
wił miłą niespodziankę, wygrywając 
swoją walkę o tytuł! Pozostali takŜe 

walczyli bardzo dzielnie. Trener Bar-
tosz PowaŜyński, prezes Polonii An-
drzej Ochał oraz prabucka publicz-
ność mogli być dumni nie tylko ze 
znakomitej imprezy, ale takŜe z posta-
wy naszych zawodników. Kilku pra-
bucian (między innymi Paweł Wę-
grecki,  Arkadiusz Bieszczad czy Ja-
kub BoŜyszkowski) startowało w bar-
wach Tiger Teamu Kwidzyn. Warto 
dodać, Ŝe Polonia Prabuty jeszcze rok 
temu była tylko grupą młodych ludzi 
trenujacych w piwnicy. Dzisiaj to juŜ 
normalny klub, z siedzibą na byłych 
warsztatach szkolnych i – co widać – 
pierwszymi sukcesami. Chcieć to 
móc! 

Jak powiedział koordynator zawo-
dów Tomasz Biernacki, prezes Po-
morskiego Okręgowego Związku KB 
i trener kadry narodowej w kick-
boxingu, zawody w Prabutach były 
naprawdę super, zarówno pod wzglę-

dem sportowym jak i organizacyj-
nym. Trybyny pękały w szwach, at-
mosfera była niemal rodzinna, uro-
c z y s t o ś ć  o t w a r c ia  z  u d z ia ł e m 
uśmiechniętych lokalnych włodarzy, 
zawodowy konferansjer, telebim, pro-
fesjonalny sprzęt sportowy, poczęstu-
nek dla wszystkich obecnych... Prabu-
ty na piątkę zdały egzamin z organi-
zacji tego typu wydarzenia. MoŜna 
chyba powiedzieć, Ŝe nie było ono 
ostatnim. 

Na łamach Gazety Prabuckiej skła-
damy takŜe podziękowania sponso-
rom, którymi byli: Ośrodek Szkolenia 
Kierowców Patryka Czarneckiego, 
Akademia Urody ANGEL, Wnętrza 
z Duszą – Projektowanie Wnętrz, 
Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy 
Śnieg, SłuchMedica – Aparaty Słucho-
we, Sklep Leki Natury, W-TECH 
PLUS Paweł Wasicki, radna Lucyna 
Maj, Tomaszewski Meble – Prabuty, 
Piekarnia Kordowscy, Restauracja 
Malibu, Piankersi – Izolacje Natrysko-
we oraz Catering Anna Karczewska. 

IMPREZA JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO 
ANDRZEJ OCHAŁ 
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IMPREZA JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO 
FOTO:  OKTAWIA DZIUBA, KATARZYNA TOMASZEWSKA 

Ulubieniec prabuckiej publiczności Krzysztof „Kryniu” Kłosiński oraz 
trener polonistów Bartosz Poważyński 

Prezes Polonii Andrzej Ochał, konferansjer zawodów Artur „Aful” Gra-
bara, burmistrz Marek Szulc („miałem walczyć z Andrzejem, ale sędzia 
nie dopuścił - różnica kilku wag…”) i przewodniczący Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego Jerzy Śnieg 

Tak wygląda pojedynek kickboxerów w pełnym rynsztunku, pod bacznym 
okiem sędziego 

Walki grapplingu, przypominającego trochę zapasy 

Startowali też najmłodsi, bardzo ambitni  kickboxerzy oraz dziewczęta. 
Nie ciągnąć za warkocze na przerwach!... 
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Kluczowa inwestycja drogowa na 
naszym obszarze - przebudowa drogi 
521 Kwidzyn - Prabuty wzbudza ty-
leŜ zainteresowania, co emocji. Tak 
się składa, Ŝe byłem przy narodzinach 
tej inwestycji, gdy z ówczesnymi mo-
imi pracodawcami, posłem Jerzym 
Kozdroniem i senatorem Leszkiem 
Czarnobajem uczestniczyłem w spo-
tkaniu z marszałkiem pomorskim, na 
którym zapadła decyzja o moderniza-
cji. Argumentem kluczowym było 
oddanie mostu przez Wisłę i koniecz-
ność otwarcia przyzwoitej komunika-
cji na kierunek wschodni. Pomijając 
jednak strategiczne znaczenie trasy 
Kwidzyn - Iława, sam stan techniczny 
drogi Prabuty - Kwidzyn wołał o pil-
ną interwencję. JuŜ jako burmistrz 
nasłuchałem się pretensji i skarg od 
uŜytkowników, sam zresztą często 
doświadczając niewygód i uciąŜliwo-
ści. Wiadomość o rozstrzygnięciu 
przetargu wszyscy przyję liśmy 
z ulgą, zwaŜywszy przy okazji na 
fakt, Ŝe przetarg wygrała firma PBD, 
która wcześniej z powodzeniem do-
konała modernizacji drogi 522. Nikt 
rozsądny nie oczekiwał, Ŝe moderni-
zacja odbędzie się w ekspresowym 
tempie, natomiast dla nas, samorzą-
dowców istotne było, czy w sferze 
wykonawczej utrzymana zostanie 
koncepcja ścieŜki pieszo - rowerowej 
na całej trasie oraz budowa ronda na 
wylocie do Kwidzyna. Zaniepokojony  
przeciągającymi się uzgodnieniami 
jeździłem do dyrekcji ZDW i wice-
marszałka Ryszarda Świlskiego, by 
upewnić się, czy zapisy planu funk-
cjonalno - uŜytkowego zostaną do-
trzymane. Dziś juŜ wiemy, Ŝe tak.  

Kilkudziesięciomilionowa inwe-
stycja w systemie „zaprojektuj i wy-
buduj” jest wygodna dla inwestora 
ale niekoniecznie dla wykonawcy. 
Samo przygotowanie inwestycji, setki 
uzgodnień z gestorami sieci, instalacji, 
lasami państwowymi, samorządami, 
właścicielami innych dróg i gruntów 
to benedyktyńska robota.  Zwrócili-
śmy się do  wykonawcy z prośbą 
o informację na temat realizacji inwe-
stycji, która zapewne z wiosną ruszy 
w pełnym wymiarze. Oto odpowiedź: 

„Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
S.A. informuję Ŝe w drugiej połowie 
marca rozpoczną się zasadnicze robo-
ty budowlane związane z rozbudową 
drogi wojewódzkiej nr 521 na odcin-
ku od Kwidzyna do Prabut. Dotych-
czas prowadzono prace związane 
z wycinkami drzew i krzewów wraz 
z zabezpieczaniem istniejących nasy-
pów oraz roboty drogowe na odcinku 
leśnym między miejscowościami Li-
cze i Raniewo. Kolejną nadchodzącą 
fazą powyŜszej inwestycji będzie 
kompleksowa przebudowa poszcze-
gólnych miejscowości w których 
w pierwszej kolejności konieczna bę-
dzie wymiana sieci podziemnych. W 
zaleŜności od ich istniejącego stanu 
oraz kolizji z projektowanym ukła-
dem drogowych zadanie zakłada wy-
mianę lub budowę nowego uzbroje-
nia deszczowego, kanalizacji sanitar-
nej, wodociągowej oraz gazowej. 
Przebudowane zostaną równieŜ koli-
zje energetyczne i telekomunikacyjne. 
Po zakończeniu na poszczególnych 
odcinkach roboczych tych tak zwa-
nych prac podziemnych planuje się 
przystąpienie do budowy nowego 
układu drogowego w ramach którego 
zostanie wzmocniona istniejąca droga 
do odpowiedniej nośności. Zmieniona 
zostanie równieŜ geometria najbar-
dziej niebezpiecznych elementów ist-
niejącej trasy. Zadanie obejmuję rów-
nieŜ budowę na całym odcinku ciągu 
pieszo rowerowego o nawierzchni 
bitumicznej. W miejscowościach poza 
wcześniej wspomnianym uzbroje-
niem podziemnym wykonane będą 
nowe chodniki, zjazdy oraz zatoki 
autobusowe. Ponadto w terenie zabu-
dowanym zaplanowano budowę no-
wego oświetlenia. 

Cała inwestycja z uwagi na swój 
zakres i skomplikowanie wymaga 
prowadzenia robót w kilkunastu 
miejscach jednocześnie. Taka sytuacja 
wpłynie na duŜe utrudnienia w ruchu 
które będą trwały do końca 2018 ro-
ku. Technologia robót i wynikająca z 
tego kolejność wykonywania poszcze-
gólnych etapów prac wymusza ko-
nieczność wprowadzenia na całym 
zadaniu kilkunastu odcinków robo-

czych na których ruch odbywał się 
będzie wahadłowo. W związku z po-
wyŜszym w uzupełnieniu do standar-
dowej tymczasowej organizacji ruchu 
zakładającej przejezdność drogi woje-
wódzkiej ale z lokalnymi zwęŜeniami 
do ruchu wahadłowego zaplanowano 
dodatkowo zalecany objazd. Trasa 
objazdu z Kwidzyna prowadzi przez 
drogę krajową nr 55 do miejscowości 
Gardeja a następnie drogami woje-
wódzkimi 523 do miejscowości Tru-
mieje w której naleŜy kierować się na 
drogę nr 522 do Prabut. 

Za powyŜsze utrudniania z góry 
przepraszamy i prosimy wyrozumia-
łość. Zwracamy się równieŜ z prośbą 
o szczególne zwracanie uwagi na obo-
wiązujące tymczasowe oznakowanie 
oraz bezpieczeństwo  innych uczest-
ników ruchu w tym równieŜ osób 
pracujących przy rozbudowie drogi 
z Kwidzyna do Prabut.” 

 

UPRAGNIONA DROGA CORAZ BLIśEJ 
MAREK SZULC 

Rozstrzygnęliśmy dwa bardzo 
waŜne przetargi, co oznacza, Ŝe 
w kaŜdej chwili, gdy okoliczności 
i warunki pozwolą, mogą rozpocząć 
się inwestycje. W wyniku przetargu 
wyłoniony został wykonawca sieci 
kanalizacji sanitarnej z ul. Rypińskiej 
do Stańkowa. Inwestycja obejmuje 
równieŜ modernizację i uzupełnienie 
sieci wodociągowej w samym Stańko-
wie. Wartość inwestycji, współfinanso-
wanej w połowie ze środków unijnych 
to niemal 1,8 mln zł. Wykopiemy, wsa-
dzimy rury i zakopiemy, ale tym sa-
mym przestaną wylewać się przedpo-
topowe szamba na stańkowskim osie-
dlu. Nie było od tego ucieczki… 

Druga, równie waŜna, a moŜe waŜ-
niejsza z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa dzieci inwestycja, to przebudowa 
instalacji elektrycznej w starym bu-
dynku SP2. Będzie nas to kosztowało 
blisko 470 tys. zł., ale przestaną iskrzyć 
aluminiowe styki w puszkach.  

Nie kaŜda inwestycja moŜe być tak 
efektowna, jak nowa droga. śycie... 

RUSZAMY Z ROBOTĄ 
MAREK SZULC 
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Walne zebranie sprawozdawcze prabuckiej jednostki OSP za-
kończyło cykl spotkań, podsumowujących  działalność druhów 
ochotników w mieście i gminie Prabuty za 2017 rok. Wcześniej 
odbyły się zebrania w Sypanicy, Obrzynowie, Jakubowie, Trumiej-
kach i Kołodziejach. W kaŜdym spotkaniu uczestniczył przedstawi-
ciel kierownictwa Powiatowej Komendy Państwowej StraŜy PoŜar-
nej w Kwidzynie. Miejsko - gminne kierownictwo OSP reprezento-
wał Prezes Stanisław Tadeusz Anders i Komendant  Marek Król. 
Niektóre ze spotkań zaszczycił swoją obecnością kapelan diecezjal-
ny straŜackiej braci, nasz proboszcz Ksiądz Dariusz Juszczak. Pre-
zes prabuckiej jednostki OSP, Cezary Goleniewski przedstawił 
sprawozdanie z działalności w ubiegłym roku. Liczba 100 wyjaz-
dów na akcje mówi sama za siebie.  

Dziękujemy Wam Druhowie!!! Do zobaczenia w nowej remizie. 

BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POśYTEK 
MAREK SZULC 

Od przedstawiciela Zarządu Powiatowego OSP w Kwidzynie dostałem 
podziękowanie za pomoc w przeprowadzeniu zawodów drużyn młodzie-
żowych.  


