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Prezentujemy państwu cykl  Wywiad z radnym Rady Miejskiej
wywiadów z radnymi obecnej kadencji w Prabutach – Tomaszem Wandzlem
R a d y  M i e j s k i e j  w  P r a b u t a c h .
W  n a s t ę p n y c h  w y d a n i a c h  G P 
zaprezentujemy kolejne wywiady
z radnymi.

Tomasz Wandzel - Jestem radnym pierwszą kadencję, 
więc moje wyobrażenia przed wyborem nie były w jakiś 
sposób sprecyzowane. Czytałem sporo o pracy radnych, 

Wywiad z radną Rady Miejskiej ale to była tylko teoria. Praktyka jest jednak trochę inna. 
Staram się przede wszystkim przedstawiać sprawy w Prabutach - Justyną Kowalczyk
mieszkańców swojego okręgu wyborczego, choć nie 
tylko. Czasami zdarza się, że zwracają się do mnie 
mieszkańcy z innych rejonów Prabut z pytaniami
czy prośbami. Wszystkie sprawy jakie do mnie trafiają 
omawiam, na komisjach, czy sesji rady miasta.
To głównie na tym polega, z resztą tak jak praca innych 
radnych, aby wysłuchiwać mieszkańców i przedstawiać 
ich problemy, czy zapytania podczas prac komisji
lub sesji. Sprawy podjęcia uchwał, budżetu miasta
i gminy to jest tak naprawdę obowiązek każdego radnego. 
Można rozdzielić pracę radnego na tą na rzecz Justyna Kowalczyk - W momencie objęcia funkcji 
mieszkańców i obligatoryjną pracę na rzecz miastaradnej nie zdawałam sobie sprawy, że jest tyle problemów 
i gminy.do rozwiązania. Znałam swoje środowisko i niektóre jego 
K.F. - Co udało się Panu zrealizować?potrzeby.  Podczas rozmów z mieszkańcami 
T.W. - Tak naprawdę to żaden radny w pojedynkę niczego dowiadywałam się o nowych. Staram się wczuwać
nie zdziała. Do wszystkich przedsięwzięć jest potrzebna w problemy mieszkańców i w miarę możliwości pomagać
większość. Nie mogę powiedzieć, że mi samemu coś się im je rozwiązać.
udało. Mogę jednak powiedzieć, że udało się całej radzie, K.F. - Co udało się Pani zrealizować?
jeśli chodzi o mój okręg wyborczy, zrobić kilka dość J.K. - W czasie mojej kadencji we wszystkich 
poważnych inwestycji, czyli chodnik na całej długości miejscowościach (Kołodzieje, Gilwa, Pilichowo, Pólko 
ulicy Obrońców Westerplatte, oświetlenie ulicy Pom.) powstały wiejskie place zabaw. Najbliższą
Sportowej oraz ulicy Lipowej, czy też ustawienie znaków dla mnie sprawą jako członka Komisji Oświaty było 
zakazu zatrzymywania się przy ul. Obrońców funkcjonowanie szkoły na naszym terenie. Ponadto 
Westerplatte, co w dobie budowy marketu przy tej ulicy organizowałam imprezy kulturowe wespół z Radami 
było konieczne. Poza tym staram się reprezentować radęSołeckimi  oraz  Ochotniczą  Strażą  Pożarną
i samo miasto w mediach i podkreślać, że jestem w Kołodziejach.
mieszkańcem Prabut, z którym wiążę swoją przyszłość.K.F. - Z jakimi problemami borykają się mieszkańcy
K.F. - Z jakimi problemami borykają się mieszkańcyw okręgu, który Pani reprezentuje?
w okręgu, który Pan reprezentuje?J.K. - Największym problemem dla tutejszej części 
T.W. - W moim okręgu jest to przede wszystkim stan ulic. Gminy jest stan dróg. Stan drogi wojewódzkiej jest wręcz 
Są pewne ulice, które nie są utwardzone i po zimie, tragiczny , poruszanie się po niej jest bardzo trudne, tym 
roztopach wyglądają źle. Zawsze jest jednak tak, że na bardziej, że nie została ona zaplanowana do remontu
wiosnę ubytki w drogach są uzupełniane i nie jest na bieżący rok.
najgorzej. K.F. - Proszę o dokończenie zdania: Prabuty to dla 
Przykładem mogą być mieszkańcy ulicy Chodkiewicza, mnie…
którzy na remont ulicy czekali około 20 lat. W końcu J.K. - Prabuty to dla mnie miasto, które ma wielkie szanse  
udało się tą ulicę wyremontować i miejmy nadzieję,na wszechstronny rozwój…
że mieszkańcy ulic Sportowej, Lipowej czy też innych 

Krzysztof Fedoruk - Jak 
wygląda Pani praca jako 
radnej? Czy jest ona 
zgodna z wyobrażeniami
w momencie objęcia tej 
funkcji?

Krzysztof Fedoruk - Jak 
wygląda Pana praca jako 
radnego? Czy jest ona 
zgodna z wyobrażeniami
o niej w momencie jej 
objęcia?
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ulic w mieście doczekają się równej asfaltowej 
nawierzchni. Zgłaszano do mnie problemy po wejściu 
nowej ustawy śmieciowej. Teraz z czasem wszystko się 
wyklarowało i nie dochodzą do mnie sygnały o jakiś 
uchybieniach czy opóźnieniach wywozu śmieci. Również 
ostatnio dotarły do mnie sygnały wzrostu chuligaństwa
i aktów wandalizmu co niepokoi, bo przecież Prabuty
są naszym wspólnym dobrem. 
K.F. - Proszę o dokończenie zdania: Prabuty to dla 
mnie…
T.W. – Dla mnie jest to trudne pytanie. Gdybym się tu 
urodził to pewnie byłoby łatwiej, natomiast ja mimo,
że mieszkam już w Prabutach dziesięć lat, jestem, można 
tak powiedzieć, jeszcze trochę obcy. Na pewno Prabuty 
stały się poważnym przystankiem w drodze mojego życia, 
można powiedzieć, że Prabuty zostały stacją docelową. 
Nigdy nie wiadomo co się stanie za rok czy dwa, ale jeśli 
chodzi o to co jest teraz, to Prabuty to dla mnie moje 
miasto.

mieszkańcy to stan dróg wojewódzkich w naszej gminie. 
O pogarszającym się stanie drogi wojewódzkiej
do Kwidzyna, o wciąż zamkniętej drodze w kierunku 
Sztumu. Na początku pojawiały się problemy z wejściem 
w życie nowej ustawy śmieciowej. Teraz jednak już 
wszystko się unormowało i nie słyszę problemów
czy skarg.
K.F. - Proszę o dokończenie zdania: Prabuty to dla 
mnie…
W.J. - Prabuty to dla mnie wszystko. To moje życie, tu się 
wychowałem, spędziłem dzieciństwo, przeżyłem 60 lat, 
tu mam koleżanki, kolegów, znajomych i przyjaciół.

Remont i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Prabutach coraz bliżej

Wymagania Unii Europejskiej postawiły 
samorząd przed kolejną dużą inwestycją dotyczącą 
oczyszczalni ścieków. Całkiem niedawno przecież 
zmodernizowana oczyszczalnia w dniu wejścia do Unii Wywiad z radnym Rady Miejskiej Europejskiej przestała spełniać normy jakości 

w Prabutach – Wiesławem Jakubowskim oczyszczania ścieków. Zatem przebudowa oczyszczalni 
była nieunikniona. Ze względu na wyeksploatowanie 
pracujących urządzeń przewiduje się wymianę 
większości z nich na nowe. Przewidziana jest 
optymalizacja systemu automatyki wraz z pełną wymianą 
oprogramowania oraz instalacji elektrycznych. 
Zaplanowane są również roboty budowlane, głównie
w zakresie rozbudowy oczyszczalni o nowe obiekty
i remont istniejących obiektów. W związku z zaistniałą 
sytuacją, w dniu 14, marca burmistrz Bogdan Pawłowski 
podpisał umowę na pełnienie usługi nadzoru 
inwes to r sk iego  na  zadan iu  inwes tycy jnym

Wiesław Jakubowski – Wyobrażenia są różne, pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni 
ale przede wszystkim jest budżet do działania i trzeba się ścieków w Prabutach”, który jest realizowany w systemie 
na nim opierać. Podobnie jak z budżetem domowym, „zaprojektuj i zbuduj”. Nadzór inwestorski pełnić będzie 
kiedy tych pieniędzy jest więcej to można sobie Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane INSPEC
wyobrazić jakąś inwestycję, później ją zaplanować, Sp. z o.o. z Olsztyna. 
a na koniec wykonać. Pojawiło się trochę więcej W związku z rozbudową prabuckiej oczyszczalni 
pieniędzy dzięki Unii Europejskiej i w jakiś sposób ścieków, 26 marca, w siedzibie Wojewódzkiego 
mogliśmy jako rada zadowolić swoich wyborców, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
aby poprawić jakość życia w naszym mieście i gminie. w Gdańsku, wiceprezes Maciej Kazienko przekazał 
Startując do kolejnej kadencji w Radzie Miasta i Gminy, potwierdzenie przyznania dofinansowania gminie 
nie stawiałem postulatów nad wyrost. Staram się Prabuty przez Ministerstwo Środowiska w ramach osi 
podchodzić do spraw racjonalnie i wypełniać swoje priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa z Programu 
obowiązki jako radny. Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 
K.F. - Co udało się Panu zrealizować? ponad 3 mln zł na realizację projektu „Rozbudowa, 
W.J. - Nie można odpowiedzieć na to pytanie przebudowa i  remont oczyszczalni  ścieków
jednostkowo. Bo przecież realizujemy zadania wspólnie w Prabutach”.
jako Rada Miasta. Moim pomysłem było znalezienie 
miejsca na skate park przy ul. Legionów. Jednak większe 
sprawy jak np. budowa kanalizacji m.in. przy ulicach 
Mazurskiej, Okrężnej, Zamkowej to tak naprawdę nasza 
wspólna praca całej rady. 16 lat spędziłem jako radny, 
więc tak naprawdę trudno pamiętać o wszystkich 
inwestycjach i sukcesach, ale jak już wspomniałem jest to 
wspólna praca wszystkich radnych, nie tylko jednostki.
K.F. - Z jakimi problemami borykają się mieszkańcy
w okręgu, który Pan reprezentuje?
W.J. - Najczęstszym problemem jaki zgłaszają 

Krzysztof Fedoruk - Jak 
wygląda Pana praca jako 
radnego? Czy jest ona 
zgodna z wyobrażeniami
w momencie objęcia tej 
funkcji?

KF
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Sprawa remontów dróg na terenie gminy 
Ważnym przedsięwzięciem na terenie miasta Prabuty

będzie remont ulicy Kuracyjnej, który zaplanowany jest
w tym roku w ramach tzw. „schetynówek” ze środków 

Poważna przebudowa i  remont drogi  
budżetu państwa, gminy oraz starostwa powiatowego.

wojewódzkiej nr 522 w naszej gminie coraz bliżej.
W związku z tym remontem Burmistrz Miasta i Gminy 

17 marca w Urzędzie Marszałkowskim województwa 
Prabuty Bogdan Pawłowski, podczas wizyty w Urzędzie 

pomorskiego odbyła się uroczystość podpisania umowy 
M a r s z a ł k o w s k i m  2 2  m a r c a ,  z a p r o p o n o w a ł  

na modernizację dróg wojewódzkich w ramach projektu 
w i c e m a r s z a ł k o w i  Ry s z a r d o w i  Ś w i l s k i e m u ,

„Drogi dla Powiśla”. W spotkaniu udział wzięli marszałek 
aby w ramach wspólnej inwestycji wyremontowano 

województwa pomorskiego Mieczysław Struk, 
odcinek ulicy Kisielickiej do skrzyżowania z ulicą 

wicemarszałek Ryszard Świlski, dyrektor Zarządu Dróg 
Kuracyjną.

Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorz Stachowiak, 
Marszałek Świlski uznał argumenty samorządu Prabut

przedstawiciele firmy wykonawczej oraz wójtowie
i konieczność wykonania odcinka drogi wraz

i burmistrzowie powiatu sztumskiego i kwidzyńskiego, 
z chodnikiem. Przypominamy, że w sprawie remontu 

na terenie których wykonywany będzie remont – Bogdan 
odcinka ulicy Kisielickiej odbywały się już spotkania

Pawłowski, Leszek Tabor, Kazimierz Kulecki, Marek 
w poprzedniej  kadencji ,  kiedy marszałkiem 

Turlej, Wiesław Kaźmierski i Kazimierz Kwiatkowski.
odpowiedzialnym za drogi był Adam Leik.

W związku z remontami dróg w naszej gminie,W ramach modernizacji zostanie wykonany 
27 marca przebywał w Prabutach z wizytą roboczą remont drogi wojewódzkiej nr 522 na odcinkach 
dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Kamienna – Prabuty, Trumiejki – Trumieje oraz Sztum 
Stachowiak. Wizyta dotyczyła realizacji projektu „Drogi Górki Kołoząb. Wartość całego zadania łącznie
dla Powiśla. Dyrektor wizytował również drogi z remontami dróg nr 519 Folwark – granica województwa 
wojewódzkie nr 520 z Prabut do Obrzynowa oraz nr 522 oraz nr 515 Grzymała – Tropy Sztumskie wyniesie blisko 
na odcinku Prabuty – Trumiejki. Omawiano także 55 mln złotych. W sumie zostanie wyremontowanych 
szczegóły techniczne dotyczące remontu odcinka ulicy około 30 km dróg. Inwestycja zostanie wykonana przez 
Kisielickiej.Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu 

Gdańskiego.
KF
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Podpisanie porozumienia z Pomorską 
S p e c j a l n ą  S t re f ą  E k o n o m i c z n ą

Podniesienie konkurencyjności Prabut na rynku 
pracy jest ważnym aspektem działalności samorządu. 
Ważnym elementem w tego typu działaniach jest 
przyciągnięcie przedsiębiorców i zapewnienie
im dobrych warunków do funkcjonowania firmy.
W związku z tym Miasto i Gmina Prabuty 
reprezentowane  przez  burmis t rza  Bogdana  
Pawłowskiego podpisało porozumienie o współpracy
z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o. 
reprezentowaną przez prezes Teresę Kamińską
i wiceprezesa Józefa Belę.

Wizyta senatora Leszka Czarnobaja
w Prabutach

W dniu 24 marca w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta i Gminy w Prabutach, odbyło się spotkanie W myśl porozumienia strony przystąpiły
wójtów i burmistrzów powiatu kwidzyńskiegodo współpracy mającej na celu objęcie granicami 
i sztumskiego, radnych Rady Miejskiej w Prabutach oraz Pomorskiej Strefy nieruchomości gruntowych, będących 
kadry kierowniczej urzędu z senatorem Leszkiem własnością gminy Prabuty oraz podjęcia wspólnych 
Czarnobajem.działań, zmierzających do pozyskania inwestora. Łączna 
Podczas spotkania samorządowcy obu powiatów powierzchnia gruntów przygotowanych przez Prabuty
podziękowali senatorowi za wsparcie starań w sprawie w obszarze miasta to 16 hektarów. W ramach współpracy 
remontu dróg wojewódzkich w ramach projektu „Drogi prabucka oferta będzie promowana przez PSSE w trakcie 
dla Powiśla”.bezpośrednich spotkań z inwestorami, targów
P o r u s z o n o  r ó w n i e ż  i s t o t n e  z a g a d n i e n i aczy seminariów inwestycyjnych zarówno krajowych
dla funkcjonowania samorządu terytorialnego – ustawyjak i zagranicznych.
o finansach publicznych, ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, sprawach związanych z remontem dróg
i szeroko pojętych sprawach oświatowych.

Minister zapewnił, że samorządy w okresie 
programowania otrzymają do 3 mln złotych na drogi na 
terenach wiejskich oraz do 2 mln złotych na pozostałe 
inwestycje.

Spotkanie z ministrem Kazimierzem 
Plocke.

W dniu 31 marca w sali Prabuckiego Centrum 
Kultury i Sportu odbyło się spotkanie z Wiceministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Kazimierzem 
Plocke. Organizatorami spotkania byli przedstawiciele 
Pomorskiej Izby Rolniczej Stanisław Anders oraz 
Kazimiera Ostrowska. W spotkaniu wziął udział również 
Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej Zenon 
Bistram.
Minister przedstawił Strategię Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz wysokość alokacji
i podział na filary środków z Unii Europejskiej w kwocie 
42 mld euro.
Podczas spotkania poruszano tematy afrykańskiego 
pomoru trzody chlewnej, wsparcia dla młodych 
rolników, rent strukturalnych, dopłat oraz wielu innych 
kwestii ważnych dla każdego rolnika.

KF

KF

KF
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stowarzyszenia. Trzeci numer „Kronikarskim Piórem”Z życia Stowarzyszenia Społeczno-
to 88 stron niezwykłej historii naszego miasta. Wśród Kulturalnego Prabuty-Riesenburg
autorów znalazły się osoby, które od samego początku 
wspierają stowarzyszenie, ale również nowe osoby, które 

W dniu 20 marca w skali konferencyjnej Urzędu 
debiutują w słowie pisanym na łamach tej publikacji. 

Miasta i Gminy w Prabutach, odbyło się spotkanie 
Przekrój ram czasowych, jak zwykle rozległy, od okresu 

autorskie z Michałem Młotkiem miłośnikiem historii oraz 
średniowiecza po czasy współczesne. Na końcu 

poszukiwaczem skarbów, który w 2013 r. zadebiutował
czasopisma znalazło się także miejsce na poezję.

na  rynku ks iążką  „Tajemnice  pogranicza” .
Ten i pozostałe numery „Kronikarskim piórem”,

W trakcie spotkania autor przedstawił kulisy powstawania 
jak również karty pocztowe i magnesy na lodówkę można 

k s i ą ż k i  o r a z  o m ó w i ł  k o l e j n e  r o z d z i a ł y,
nabyć w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu.

ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących 
gminy Prabuty. Uczestnicy mieli również możliwość 
obejrzenia archiwalnych filmów z wizytą Paula Von 
Hindenburga w Ogrodzieńcu niedaleko Prabut. 
Odczytane były również notatki z wrażeń Stefana 
Żeromskiego podczas jego wizyty w Prabutach przed 
plebiscytem w 1920 roku.

Prabuckie Centrum Kultury i Sportu 
zaprasza na:

Majówkę z PCKiS
1 maja (godz. 15:00 – 22:00) parking przy MGOPS

W programie:
Koncerty

Blok imprez dla dzieci
Konkursy

Gwiazda imprezy zespół CZAQU

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy 
Prabuty na uroczystości 223 rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Kolejnym wydarzeniem było odsłonięcie 12:10 – zbiórka przy pomniku poświęconym 
skarbonki przy Fontannie Rolanda. W uroczystości, która 

pamięci Kresowian na cmentarzu komunalnym
odbyła się 2 kwietnia, brały udział dzieci z niepublicznych 

w Prabutach przy ul. Parkowejprzedszkoli „Miś Uszatek” i „Bratek”. Akcja ma na celu 
12:15 – wystąpienie prezesa Prabuckiego zbiórkę pieniędzy przez stowarzyszenie na renowację 
Stowarzyszenia Kresowiakówfontanny. Pomysłodawcą wykonania i postawienia 
12:20 – złożenie kwiatów pod pomnikiemskarbonki jest Włodzimierz Wiśniewski twórca m.in. 

makiety Zamku Biskupów Pomezańskich i konkatedry 12:25 – przemarsz pod pomnik pamięci przy ulicy 
na ruinach zamku. Skarbonkę wykonał Jarosław Kwidzyńskiej
Wiśniewski. Pozostanie ona przy fontannie do 2016 roku. 12:30 – uroczystości z okazji 223 rocznicy 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Prabuty- uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Riesenburg to nie tylko wykłady historyczne i akcje 12:45 – złożenie kwiatów pod pomnikiem
społeczne, to również pasjonaci historii Prabut - 12:50 – przemarsz do Konkatedry pw. św. 
tej najstarszej i najmłodszej, którzy dzielą się swoją 

Wojciecha w Prabutach
wiedzą na łamach publikacji „Kronikarskim Piórem”.

13:00 – uroczysta msza św. w intencji ojczyznyOd niedawna można nabyć już nowe dzieło członków 
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Odkrywamy talenty na Pomorzu Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Po raz kolejny mieszkańcy Prabut uroczyście V Jubileuszowa edycja Konkursu „Odkrywamy 
obchodzili Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  1 marca Talenty na Pomorzu” gościła 11 marca w Prabuckim 
odbyła się uroczysta Msza Święta w Konkatedrze pw. Św. Centrum Kultury i Sportu, gdzie odbył się finał powiatu 
Wojciecha. Podczas mszy ks. Rafał Giedrojc wspomniałkwidzyńskiego. Z wszystkich kategorii szkolnych: 
w pięknych słowach o Żołnierzach Wyklętych, zwanych podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
również Żołnierzami Niezłomnymi, którzy zarazdo Finału Głównego mogło awansować tylko po jednym 
po II wojnie światowej, skazani na niepowodzenie, zwycięzcy. Jury w składzie: Katarzyna Bednarek, Marcin 
walczyli z reżimem komunistycznym o wolną, w pełni Kruszyński pod przewodnictwem Leszka Gołąba 
niepodległą Polskę. Tej nierównej walki nie mogli wygrać, przyznało I miejsce w kategorii szkół podstawowych 
trafiali do więzień, później byli katowani i skazywaniAgacie Widz, I miejsce w kategorii gimnazjum 
na  wyroki śmierci. Często chowani w bezimiennych Aleksandrze Kroczyk oraz I miejsce w kategorii szkół 
mogiłach, czy w przydrożnych rowach, aby upodlić los ponadgimnazjalnych Kamili Piórkowskiej. Poza tym, 
b o h a t e r ó w  w a l c z ą c y c h  o  w o l n ą  P o l s k ę .  wyróżniono Wiktora Wiśniewskiego, Kingę Kłosowską, 
Po mszy świętej prabucianie przeszli pod pomnik pamięci Patrycję Nowicką oraz Paulinę Piórkowską. Każdy
przy Urzędzie Miasta i Gminy, aby złożyć kwiaty.z finalistów otrzymał dyplom oraz nagrodę, którą wręczał 

Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dniaPrezes Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Naukowo-
w 1951 roku w mokotowskim więzieniu komuniści, Edukacyjnego Roman Liebrecht oraz Pełnomocnik 
strzałami w tył głowy zamordowali przywódcówBurmistrza ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy
IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza z Organizacjami Pozarządowymi Palmira Trzcińska-
Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni Kowalska.
ostatnie kierownictwo ogólnopolskiej konspiracji W maju zwycięzcy konkursu będą reprezentować 
kontynuującej dzieło Armii Krajowej.powiat kwidzyński na Gali Finałowej w Gdańsku.
Powojenna konspiracja niepodległościowa była,
aż do powstania Solidarności, najliczniejszą formą 
zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec 
narzuconej władzy. W 1945 roku, podczas największej 
aktywności zbrojnego podziemi, działało w nim 
bezpośrednio 150 – 200 tysięcy konspirantów. 20 tysięcy
z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych 
kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający 
partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. 
Doliczyć trzeba kolejnych 20 tysięcy uczniów
z podz iemnych  organizac j i  młodz ieżowych ,  
sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę 
ponad poł miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy 

Prabuccy wokaliści z sukcesami na Wyklętych. Ilu z nich zginęło? Tego do tej pory
„Szałamai” nie wiadomo. Ostatni „leśny”, „niezłomny”, „wyklęty” 

żołnierz ZWZ-AK, a później WiN – Józef Franczak W ostatni weekend lutego odbyła się XXX 
„Laluś” zginął w walce w październiku 1963 roku.jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 

Druga odsłona tegorocznego Dnia Pamięci Harcerskiej i Turystycznej „Szałamaja” w Kwidzynie.
Żołnierzy Wyklętych miała miejsce 4 marca. Tego dnia W festiwalu uczestniczyli prabuccy wokaliści pod opieką 
Prabuckie Centrum Kultury i Sportu zaproponowało Mileny Kossak – Karulewskiej, która wystąpiła
mieszkańcom Prabut wykład o działalności „Żołnierzy w potrójnej roli: jako uczestniczka konkursu, instruktorka 
Wyklętych” na Powiślu w latach 1945-46, który prabuckich grup wokalnych działających przy PCKiS,
poprowadził Arkadiusz Dzikowski. Niezwykle oraz uczestniczka koncertu laureatów (jako zwyciężczyni
interesujący wykład, okraszony był poruszającymi I miejsca w kategorii poezji śpiewanej w roku 2012) 
opowieściami o heroicznej walce Żołnierzy WyklętychPodczas festiwalu w kategorii zespołów zaprezentowała 
z komunistycznym aparatem państwowym. Podczas się grupa „Sparks”, w kategorii solistów Klaudia Kossak, 
wykładu Arkadiusz Dzikowski zaprezentował część Milena Kossak-Karulewska, Wiktoria Zaleska, a także  
militariów oraz literatury związanej z działalnością Duet Sióstr (Milena i Klaudia). Z dumą informujemy,
„Żołnierzy Wyklętych”.że w kategorii piosenki turystycznej i poezji śpiewanej 

zespół „Sparks” zajął II miejsce, a Duet Sióstr zajął III 
miejsce. 
Milena Kossak – Karulewska zdobyła również pierwsze 
m i e j s c e  p o d c z a s  p o w i a t o w y c h  e l i m i n a c j i  
Ogólnopo lsk iego  Konkursu  Recy ta to r sk iego
w Kwidzynie i zaprezentuje powiat kwidzyński 
24 kwietnia podczas eliminacji wojewódzkich w Sztumie.
Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów.
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O t w a r t e  z a w o d y  w i e l o k r o t n e g o  Wiosna w Pogoni na plus!
wyciskania sztangi leżąc

Piłkarze Pogoni Prabuty w rundzie rewanżowej 
9 marca w Miejskiej Hali Sportowej odbyły się na boiskach V ligi prezentują się o wiele lepiej,

po raz drugi zawody wielokrotnego wyciskania sztangi niż w rundzie jesiennej. W dotychczasowych
leżąc. Zawody zostały podzielone na dwie konkurencje. 4 spotkaniach podopieczni Piotra Tatary zdobyli
Pierwszą z nich było wyciskanie sztangi o ciężarze połowy 5 punktów, notując dwa remisy, okazałe zwycięstwo
masy ciała. W tej konkurencji najlepszym zawodnikiem i porażkę z liderem ligi.
okazał się Mariusz Marciniak, który 43 kilogramową Pierwszy mecz rundy wiosennej odbył się 15 
sztangę wycisnął 152 razy. Drugie miejsce zdobył Marcin marca na stadionie przy ulicy Jagiełły w Prabutach. 
Garbas, który 38 kilogramową  sztangę podniósł 150 razy. Gospodarze podejmowali piłkarzy z Krojant. Mecz okazał 
Na najniższym stopniu podium stanął Rafał Rutkowski, się niezwykle ciekawym widowiskiem, pełnym twardej, 
który 43 kilogramową sztangę wycisnął 97 razy. męskiej gry i sytuacji podbramkowych z obu stron.
Najlepszym prabucianinem w tej konkurencji okazał się Pogoniści przeważali w pierwszej połowie meczu. Mieli 
Adam Kuncicki, który 40 kilogramową sztangę podniósł co najmniej 4 pewne sytuacje mogące dać bramkę.
85 razy i w klasyfikacji ogólnej zajął 4 miejsce. W drugiej połowie gra toczyła się z akcji na akcję,

lecz to Szarża miała więcej sytuacji podbramkowych. 
Ostatecznie w całym meczu, każda z drużyn zdołała 
strzelić po jednym golu. Prabucianie nie przechylili szali 
zwycięstwa na własną stronę, ale mecz mógł się podobać
i można było z optymizmem spojrzeć na niezwykle trudną 
walkę o utrzymanie.

Drugi mecz kolejki wiosennej Pogoń rozegrała
z faworytem do awansu do IV ligi, obecnym liderem 
rozgrywek KP Starogard Gdański. Mecz po ambitnej 
walce naszych zawodników (za co byli komplementowani 
tuż po meczu przez przeciwników), zakończył się porażką 
pogonistów 3:0.

Trzeci mecz rundy wiosennej Pogoń ponownie 
rozegrała na własnym boisku. Podopieczni Piotra Tatary 
tego dnia rozegrali swój najlepszy, jak do tej pory, mecz 
sezonu i rozgromili przed własną publicznością, dużo 

Druga konkurencja polegała na wyciskaniu 100 wyżej notowaną Wdę Lipusz wynikiem 5:0. 
kilogramowej sztangi. Najlepszym zawodnikiem Już do przerwy piłkarze Pogoni po dwóch bramkach 
w tej konkurencji okazał się Marcin Garbas Bartka Wacławskiego, jednej Szymona Hanasa i jednej 
z 33 powtórzeniami. Tuż za nim z 32 powtórzeniami Mateusza Szpocińskiego odebrali rywalom z Kaszub 
uplasował się Mariusz Marciniak. Trzecie miejsce ochotę na grę. Druga połowa to również dominacja w 
z 23 powtórzeniami zajął Mariusz Wielgus. Najlepszym każdym fragmencie gry Pogoni, kontrola wyniku, wiele 
prabucianinem w tej konkurencji okazał się Jerzy Goraj, sytuacji podbramkowych oraz niezwykłej urody gol 
który 100 kilogramową sztangę podniósł 20 razy. Szymona Hanasa przypieczętowujący wynik 5:0.
Poza klasyfikacją wystartował również organizator 5 kwietnia Pogoń rozegrała pierwszy w tej rundzie 
imprezy, Rafał Grabara, który 100 kilogramową sztangę pojedynek derbowy. Przeciwnikiem była Wisła 
wycisnął 27 razy, co mogłoby dać trzecie miejsce. Korzeniewo. Już w 2 minucie po bramce Bartosza 

Sowińskiego Pogoń prowadziła z gospodarzami tego 
spotkania. Niestety pech chciał, że Wisła wyrównała
i to w dodatku po samobójczym trafieniu Piotra 
Krasińskiego. Trzy punkty były blisko, ale niestety Pogoń 
musiała zadowolić się jednym punktem wywiezionym
z trudnego korzeniewskiego terenu.
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