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Poniżej prezentujemy ostatnią odsłonę 
cyklu wywiadów z Radnymi Rady 
Miejskiej w Prabutach.
Spośród 15 radnych na pytania redakcji 
Gazety Prabuckiej odpowiedziało 14. 
Informujemy, że Radna Jadwiga Lizińska 
odmówiła udzielenia wywiadu do Gazety 
Prabuckiej.

Wywiad z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Prabutach - Henrykiem 
Fedoruk

wszystkich inwestycji zrealizowanych przez cztery 
lata. Obecnie przebudowywana jest ulica Kuracyjna, 
prowadzony jest kapitalny remont dachu gimnazjum 
w Prabutach. W moim okręgu wyborczym 
zrealizowaliśmy przebudowy chodników przy
ul.. Jagiełły, ul. Obrońców Westerplatte, 
przebudowano skrzyżowanie ulic Wojska 
Polskiego, Rypińskiej i Jagiełły wraz z budową 
chodnika do wiaduktu kolejowego, przebudowano 
ulicę Wojska Polskiego, zbudowano boisko 
wielofunkcyjne ORLIK, a obecnie zostanie 
p r z e b u d o w a n a  u l i c a  K i s i e l i c k a  w r a z
ze skrzyżowaniem z ulicą Kuracyjną.
Realizacje zadań Rady Miejskiej to nie tylko 
inwestycje. Równie ważnymi sprawami, którymi 
zajmuje się Gmina jest współpraca z organizacjami 
pozarządowymi, dbanie o edukację dzieci
i młodzieży, tworzenie oferty kulturalnej, sportowej 
i rekreacyjnej dla wszystkich mieszkańców.
K.F. – Z jakimi problemami borykają się 
mieszkańcy w okręgu, który Pan reprezentuje?
H.F. - Największym obecnie problemem jest Henryk Fedoruk – Jestem Przewodniczącym Rady 
likwidacja kładki łączącej Zatorze z resztą naszego Miejskiej w Prabutach oraz członkiem Komisji 
miasta. Likwidacja kładki jest nieunikniona przy Zdrowia oraz Opieki Socjalnej i Mieszkaniowej. 
modernizacji linii kolejowej E-65 i w znacznym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Prabutach 
stopniu utrudni pieszym dostęp do centrum miasta jestem trzecią kadencję, a radnym 18 lat. Praca 
jak i pracownikom zakładów funkcjonującychprzewodniczącego rady jest bardzo odpowiedzialną 
na Zatorzu. Budowa chodnika od stadionu Pogonifunkcją. Organizacja wspólnych posiedzeń komisji 
d o  w i a d u k t u  i  r e m o n t  c h o d n i k a  p r z ystałych, sesji, współpraca z Burmistrzem Miasta
ul. Daszyńskiego do przejścia podziemnegoi Gminy Prabuty, Starostwem Powiatowym
na dworcu kolejowym rozwiązałyby problemy i Urzędem Marszałkowskim wymaga dużo 
komunikacyjne po wyburzeniu kładki. Będzie to poświęceń, rozsądku i dyplomacji. Dzięki wzorowej 
jedno z najważniejszych zadań w przyszłej kadencji współpracy burmistrzem oraz radnymi, udało nam 
rady. W ubiegłym roku dużo kontrowersji wśród się stworzyć kolektyw do działania i pracy na rzecz 
m i e s z k a ń c ó w  m o j e g o  o k r ę g u  b u d z i ł o  poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy. 
wprowadzenie ustawy o zagospodarowaniu Częsty kontakt z mieszkańcami i przedsiębiorcami, 
odpadów komunalnych, jednak obawy te okazały się ich prośby, sugestie i zwykłe rozmowy, są bodźcem 
płonne i obecnie wszystko działa w należytym do wzmożonej pracy i realizacji wielu zadań
porządku.w naszej „Małej Ojczyźnie”. 
K.F. - Proszę o dokończenie zdania: Prabuty to K.F. – Co udało się Panu zrealizować?
dla mnie…H.F. - Nie sposób jest wszystkiego wymienić.
H.F. - Prabuty to dla mnie miasto dużych W obecnej kadencji najważniejszymi inwestycjami 
możliwości. Tutaj się urodziłem, wychowałem, w Mieście i Gminie Prabuty były: budowa 
założyłem rodzinę, doczekałem się dwóch synów, kanalizacji sanitarnej w Prabutach, rozbudowa 
którzy mieszkają w Prabutach. Jestem również Stacji Uzdatniania Wody, budowa wodociągów 
szczęśliwym dziadkiem dwóch wnuków. Doskonale Julianowo – Gąski, Prabuty – Kołodzieje, budowa 
wiem jak zmieniły się Prabuty w przeciągu 60 latkanalizacji sanitarnej do Raniewa i Kleczewa, 
i uważam, że ostatnie 12 lat to wielka zmianatermomodernizacja budynków oświatowych, 
na korzyść rozwoju i rozpoznawalności Prabutbudowy wielu chodników i przebudowy dróg
w regionie. Byli mieszkańcy Prabut, powracający w całym mieście, budowa sali sportowej przy 
tutaj po wielu latach nieobecności, widzą zmianyZespole Szkół w Trumiejkach, budowa boiska 
i dobry kurs na rozwój naszego miasta.wielofunkcyjnego ORLIK, to tylko część 

Krzysztof Fedoruk - Jak wygląda 
Pana praca jako radnego?
C z y  j e s t  o n a  z g o d n a
z wyobrażeniami w momencie 
objęcia tej funkcji?
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Wywiad z Wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej w Prabutach - Piotrem 
Janiewiczem

uznaliśmy, że należy się naszym młodym i tym 
milusińskim mieszkańcom stworzenie przestrzeni 
do ich aktywności i jednocześnie zadbać
o prawidłowe kształtowanie ich postaw 
obywatelskich. Od wielu lat obserwuję coraz 
większą obojętność młodych ludzi wobec spraw 
społecznych i publicznych. U nas dzięki 
„sprzyjającej atmosferze” wychowawczej 
wspieranej przez cały samorząd, udaje się coraz 
bardziej angażować naszą młodzież do uczestnictwa 
w uroczystościach państwowych.  Idąc dalej tym 
torem. Powstają nowe obiekty sportowe, zaczynając 

Piotr Janiewicz - Może zacznijmy od definicji od tych przyosiedlowych (np. plac przy Pogoni),
pojęcia radnego. Radny staropolskie słowo radźca, a kończąc na sali gimnastycznej w Trumiejkach
później określony jako rajca, czyli członek rady.  czy Orliku. Nie zapomnieliśmy też o milusińskich:  
Osoba, której wiedza i doświadczenie ma służyć przyosiedlowe czy gminne place zabaw, a już 
całej społeczności lokalnej, kierować się jej dobrem. niedługo profesjonalny plac przy Szkole 
Bycie radnym to utrzymywanie kontaktu ze swoimi Podstawowej nr 2. Osobiście jestem dumny i cieszę 
wyborcami i oczywiście uczestnictwo w pracach się, że moje pomysły znalazły przychylne uznanie
organów jednostek samorządu terytorialnego. w oczach naszego samorządu i udało się je 
Czynny udział oznacza zabieranie głosu w dyskusji, zrealizować dla naszych najmłodszych obywateli.  
zgłaszanie inicjatyw i wniosków, monitorowanie K.F. - Z jakimi problemami borykają się 
spraw, a w przypadku kierowania pracami komisji, mieszkańcy w okręgu, który Pan reprezentuje?
organizację jej pracy. I  właśnie, pojęcie „udziału” P.J. - Jestem radnym, ponieważ mam jasną wizję 
często wśród moich kolegów i koleżanek naszego miasta, naszej gminy. Pragnę aby gmina
sprowadzała  się właściwie tylko do uczestnictwa w perspektywie najbliższych lat stała się przede 
w pracach rady czy komisji. Oczywiście można wszystkim gminą bardziej przyjazną dla swoich 
przez całą kadencję nie odezwać się, wystarczy być, mieszkańców. Gminą gdzie myślą przewodnią jest 
ale czy tego oczekiwali od nas wyborcy? I tu czuję zrównoważony rozwój całego obszaru miejskiego
rozczarowanie pracą tej rady. Dlatego nie ukrywam, i wiejskiego, a nie polityka typu ,,growth machine'', 
że były to lata niełatwych decyzji, forsowania w której to podstawowym kryterium wydatkowania 
pomysłów, które nie zawsze uzyskały aprobatę przy środków jest public relations i personalna polityka 
milczącym udziale innych radnych. Ja mogę radnych.  Przez te cztery lata swojej kadencji 
odważnie spojrzeć w oczy moich wyborców i jestem wnioskowałem i głosowałem nad uchwałami, które 
przekonany, że dobrze wykorzystałem ten czas dążyły do zrównoważonego rozwoju całego obszaru 
dla dobra naszych mieszkańców. gminy. Niestety wiele spraw mojego okręgu jest 
K.F. - Co udało się Panu zrealizować? wciąż  n iezała twionych,  wie le  bolączek 
P.J. - Tak jak wspomniałem wcześniej. Radny służy mieszkańców wciąż jest aktualna. Najważniejsza
całej społeczności lokalnej.  We wszystkim z nich to kładka kolejowa, która niestety zostanie 
co robię jako radny, staram się zawsze pamiętać rozebrana. Mimo naszych wielokrotnych rozmów
o tym że zostałem wybrany po to, żeby i interpelacji, PKP nie zgodziła się oddać nam tej 
reprezentować wszystkich mieszkańców Gminy kładki i podjęła decyzję o jej rozbiórce. Wierzę, 
Prabuty, dbać o ich interesy i służyć im pomocą. że uda nam się znaleźć kompromis, który choć
Co do inwestycji. Zapewne można by wymieniać ich po części zrekompensuje tą niedogodność
wiele, ale do sukcesów naszej rady na pewno można dla naszych mieszkańców. Myślę tu o dalszym 
zaliczyć: Rozbudowa stacji uzdatniania wody etapie chodnika na ulicy Jagiełły, tudzież 
w Prabutach wraz z wymianą technologii modernizacja chodnika przy ulicy Daszyńskiego. 
uzdatniania wody; modernizacja ulicy Wojska Inny drażniący problem to ciągłe monity, które 
Polskiego i skrzyżowania z ulicą Rypińską oraz otrzymuję od mieszkańców ulicy Niepodległości
budowa chodnika łączącego miasto z dzielnicą i Łuckiej. Naprawa nawierzchni, a przede wszystkim 
Zatorze (koszary), modernizacja ulicy i chodnika zamontowanie progów zwalniających z uwagi
przy ulicy Jagiełły,  czy teraz modernizacja ulicy na bardzo nasilony ruch na tych ulicach, staje się 
Kuracyjnej. Jednak dla mnie największą satysfakcją kolejną sprawą priorytetową. Oczywiście nie można 
jest to, że idąc za myślą Jana Zamoyskiego - ,,takie zapomnieć o małej ilości miejsc parkingowych
będą Rzeczypospolite jak ich młodzieży chowanie” 
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z wyobrażeniami w momencie 
objęcia tej funkcji?
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na naszym osiedlu, ale tutaj jestem optymistą
i myślę, że wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową, 
która zarządza powyższym terenem, uda się ten 
problem w najbliższym czasie rozwiązać. 
K.F. - Proszę o dokończenie zdania: Prabuty
to dla mnie…
P.J. - Hm, i tu Panie Krzyśku mam pewien dylemat. 
Najchętniej powtórzyłbym hasło ze swojej ulotki 
wyborczej, że Prabuty to Moja Mała Ojczyzna. 
Niestety lub stety, na łamach tej publikacji moje 
hasło w oryginale lub w różnych kompilacjach 
zostało wykorzystane przez moich poprzedników. 
Nie ukrywam, że to mnie bardzo cieszy, że stało się 
ono inspiracją dla moich kolegów i koleżanek. 
Wierzę również, że tak jak ja, oni również 
utożsamiają się z Naszą Małą Ojczyzną, bo nigdzie 
tak jak tu nie czuję się tak dobrze. To wszystko za 
sprawą cudownej atmosfery, którą tak naprawdę 
tworzymy My Wszyscy… Prabuty to naprawdę 
Moja Mała Ojczyzna... 
Pozdrawiam wszystkich mieszkańców naszej 
Gminy. Piotr A. Janiewicz.

Wywiad z Wiceprzewodniczącą Rady 
Miejskiej w Prabutach - Grażyną Banach

K.F. – Co udało się Pani zrealizować?
G.B. - Wraz  z ogromnym zaangażowaniem całej 
Rady, udało nam się doprowadzić do realizacji 
licznych inwestycji na terenie Miasta i Gminy.
Nie byłoby to możliwe bez indywidualnego 
zaangażowania, a w wielu przypadkach,
bez dofinansowania ze środków unijnych. Uważam,
iż w przyszłości należy zwiększyć wysiłki 
zmierza jące  do  rea l izowania  projektów 
dofinansowanych z Unii Europejskiej. Na terenie 
mojego okręgu udało się zrealizować bardzo istotną 
z punktu widzenia mieszkańców budowę kanalizacji
sanitarnej na ulicach Mazurskiej, Podgórnej
i Zielnej. Ponadto na ulicy Kraszewskiego
i Bolesława Prusa zostały wymienione nawierzchnie 
chodników oraz przebudowano ulicę Miłą.
Na terenie Miasta i Gminy jak już wspomniałam przy 
zaangażowaniu całej Rady i dofinansowaniu z Unii 
Europejskiej udało się zrealizować między innymi: 
termomodernizację budynków oświatowych, 
wybudowanie boiska wielofunkcyjnego Orlik, 
przebudowanie  s tadionu w Sanator ium,  
wybudowanie sali sportowej w Trumiejkach.
K.F. – Z jakimi problemami borykają się 
mieszkańcy okręgu, który Pani reprezentuje?
G.B. - Na pewno dużym problemem mieszkańców 
mojego okręgu jak i innych jest bezrobocie. Niestety 
Prabuty nie są dużym miastem produkcyjnym, 
jesteśmy trochę uzależnieni od Kwidzyna, duża 
część mieszkańców dojeżdża tam do pracy. 
Mieszkańcy narzekają na zły stan dróg i niektórych 
chodników. Problemy są zawsze, ale staramy się je
rozwiązywać na bieżąco.
K.F. – Proszę o dokończenie zdania: Prabuty
to dla mnie…
G.B. - Prabuty to dla mnie moje miejsce na Ziemi, 

Grażyna Banach - W chwili obecnej jest to już moja mój dom, moja rodzina i przyjaciele. Tu też podjęłam 
3 kadencja jako radnej w Radzie Miasta i Gminy. swoje kroki zawodowe jako pielęgniarka
Przez te wszystkie lata starałam się być aktywną i nawiązałam pierwsze znajomości trwające do dziś. 
członkinią Komisji Zdrowia, Opieki Socjalnej Jestem spełnioną i szczęśliwą mieszkanką Prabut
i Mieszkaniowej oraz Komisji Oświaty Kultury od 33 lat. Nie wyobrażam sobie również innego 
i Sportu. Staram się wykonywać swoje obowiązki miejsca do życia, mam tu wszystko, czego 
najrzetelniej jak potrafię. Cechuje mnie dobra potrzebuję. Jako mieszkance i radnej leży mi
współpraca z pozostałymi radnymi. W czasie 12 lat na sercu los naszej społeczności.
wiele zmieniło się na terenie Miasta i Gminy. 
Prabuty są coraz ładniejszym wizualnie miastem, 
zarówno pod względem infrastruktury i walorów 
turystycznych. Część starego miasta jest nadal 
modernizowana, odrestaurowana została fontanna 
Rolanda, Kościółek Polski jak i fasady kamienic. 
Trwają również prace nad uatrakcyjnieniem bazy 
turystycznej nad jeziorem Dzierzgoń. Moja praca 
jako radnej pokrywa się z moimi wcześniejszymi 
wyobrażeniami na jej temat.
.
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Kładka przechodzi do historii Spotkanie z  Zarządem Fundacji  
Wspierania Społeczności Lokalnych 

        Wraz z rozpoczęciem remontu linii kolejowej „ S a p e r e  A u d e ”  w  K w i d z y n i e
E65 Gdynia – Warszawa wiadomo było, że losy 
kładki łączącej Zatorze z resztą miasta są policzone.         8 lipca 2014 r. Burmistrz Bogdan Pawłowski 
Rozbiórka kładki była nieunikniona ze względów g o ś c i ł  I l o n ę  M i k l e w i c z  i  M a g d a l e n ę  
projektowych przebudowy linii kolejowej oraz Szachmytowską  z  Fundacj i  Wspierania  
pogarszającym się z roku na rok stanem Społeczności  Lokalnych , ,Sapere aude”
technicznym kładki, której właścicielem jest PKP. w Kwidzynie, z którą Miasto i Gmina Prabuty
   W piątek 25 lipca przed południem   od kilku lat współpracuje w zakresie edukacji dzieci 
samorządowcy Prabut dowiedzieli się, że o godzinie niepełnosprawnych.
14:00 rozpocznie się demontaż kładki nad torami.        Efektem owocnej współpracy będzie otwarcie 
Zgodnie z zapewnieniami Dyrektora PKP PLK S.A. pod koniec 2014 roku nowej, niepublicznej 
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni Juliana p l a c ó w k i  e d u k a c y j n e j  d l a  d z i e c i  
Skrochockiego likwidacja kładki miała nastąpić niepełnosprawnych, w obiekcie tzw. ,,Kossakówki”. 
po wybudowaniu przejścia pod torami na stacji Należącej wcześniej do Gimnazjum im. Marii Curie 
Prabuty. – Skłodowskiej w Prabutach.
        W związku z powyższym burmistrz zaprosił        Aktualnie w ,,Kossakówce” trwają intensywne 
przedstawicieli wykonawcy firmy Trakcja oraz prace remontowe. W wyniku podpisanego 
radnych miejskich i powiatowych na spotkanie porozumienia, samorząd, jako właściciel budynku, 
do urzędu miasta w celu rozwiązania problemu. sfinansuje zakup materiałów remontowych 
Po dwugodzinnych pertraktacjach Kierownik niezbędnych do przystosowania obiektu
Kontraktu „Modernizacja linii kolejowej E65/CE65 do bezpiecznego funkcjonowania: ognioodporne 
na odcinku Warszawa-Gdynia” Marek Plis zażądał drzwi wejściowe i płyty ścienne oraz instalację 
bezwzględnego zatrzymania prac rozbiórkowych przeciw pożarową. Przeprowadzona zostanie 
i tym samym życie prabuckiej kładki przedłużyło się również niezbędna naprawa dachu.
o dwa tygodnie.         Łączna kwota wydatków ze strony samorządu 

planowana jest na kwotę około 130 tys. zł. 
Gruntowny remont pomieszczeń, węzła sanitarnego 
oraz prace wykończeniowe łącznie z wyposażeniem 
placówki wykona dzierżawca obiektu, czyli 
Fundacja ,,Sapere aude”.

        6 sierpnia do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty 
wpłynęło pismo w sprawie udostępnienia przejścia 
podziemnego na stacji w Prabutach dla ruchu 
pieszego. Od 11 sierpnia wygrodzony i oznakowany 
ciąg pieszy na budowanym przejściu podziemnym
w Prabutach zostało uruchomione co wiąże się Podczas spotkania ustalono wstępnie, że prabucki 
z zamknięciem kładki. Również 11 sierpnia Oddział Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 
rozpoczęły się wstępne prace nad rozbiórką kładki. Wychowawczego w Okrągłej Łące rozpocznie 

swoje funkcjonowanie na przełomie listopada
i grudnia 2014 r.KF

KF



UWAGA PRODUCENCIE ROLNY! OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy Prabuty, informuje,Urząd Miasta i Gminy Prabuty przypomina
że ze względu na dużą liczbę nadesłanych o terminie zwrotu podatku akcyzowego
propozycji na hasło promocyjne miasta, ogłasza zawartego w cenie oleju napędowego
plebiscyt na wybór najlepszego hasła promocyjnego do produkcji rolnej w 2014 r.
miasta.
Wybrane hasło z listy, która umieszczona jestTermin składania wniosków:
na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Od 1 sierpnia do 1 września 2014 r.
Prabuty, na stronie internetowej  oraz Do wniosków należy przedłożyć faktury
w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu, wystarczy za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc 
w y s ł a ć  d r o g ą  e l e k t r o n i c z n ą  n a  a d r e s  złożenia wniosku.

 lub zagłosować 
tradycyjnie i wrzucić propozycję hasła do puszki Druki wniosku o zwrot podatku akcyzowego 
umieszczonej w Biurze Obsługi Ludności Urzędu można pobrać 
Miasta i Gminy Prabuty oraz w Prabuckim Centrum w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach 
Kultury i Sportu.w pokoju Zespołu ds. Podatków i Opłat Lokalnych.

Zapraszamy do głosowania na promocyjne hasło 
Prabut!

www.prabuty.pl

marta.panasiuk@prabuty.pl
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List otwarty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach

        
dotyczących trybu przyznawania, jak też samego tytułu Honorowy Ambasador Miasta i Gminy Prabuty. Według 
opinii p. Szulca gmina Prabuty jest tak mało znaczącą „strukturą samorządową”, że może przyznawać,
co najwyżej, tytuły honorowego obywatela. Wymienił przy okazji nazwy kilku gmin, które tak jak Prabuty
nie znają swojego miejsca w szeregu oraz powiat, który na swojego honorowego ambasadora zasługuje. Poza tym 
nie podoba mu się zwyczaj podejmowania uchwały, tuż przed wręczeniem tytułów, a także twierdzi, że możemy 
narazić kolejnych kandydatów na stres i śmieszność zapraszając na uroczystość, a następnie nie podejmując 
uchwały. Pojawił się również zarzut braku zaufania do radnych.
       Przypomnę, że 28 kwietnia Rada Miejska, na wniosek burmistrza Bogdana Pawłowskiego, przyznała tytuły 
Honorowy Ambasador Miasta i Gminy Prabuty dla byłego marszałka województwa pomorskiego i europosła 
Jana Kozłowskiego orz obecnego ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego. Natomiast 29 maja, na wniosek 
Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków, tytuł otrzymał ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski. Wnioski
o nadanie tytułów zostały przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej, omówione
i zaopiniowane pozytywnie, co jest zwyczajem przyjętym przez Radę od trzech kadencji i dotyczy wszystkich 
podejmowanych uchwał. Dodam przy tym, że zaopiniowane jednomyślnie. W związku z tym nie było żadnych 
przeszkód, żeby zaprosić kandydatów do tytułu, jeszcze przed podjęciem uchwał. Zapewniam, że dopóki jestem 
Przewodniczącym Rady Miejskiej, nikt „nerwowo palców w poczekalni zaciskać” nie będzie. Wbrew temu,
co p. Szulc napisał, mam zaufanie do radnych, wiem że traktują swoje posłannictwo poważnie. Poza tym, żadna
z osób nie odmówiła przyjęcia tytułu, a swoje zadowolenie z uhonorowania Jana Kozłowskiego i Marka 
Biernackiego wyraził poseł i wiceminister sprawiedliwości Jerzy Kozdroń, podkreślając przy tym ich zasługi
dla rozwoju powiatu kwidzyńskiego. Nie uważam również, jak sugeruje autor artykułu, że gmina Prabuty,
a przede wszystkim jej mieszkańcy, są obywatelami niższej kategorii, jakąś głęboką prowincją, żeby ich 
przedstawiciele, Radni Rady Miejskiej w Prabutach, nie mogli ustanowić tytułu Honorowy Ambasador Miasta
i Gminy Prabuty. Ponadto deprecjonowanie przyznanego wyróżnienia dla ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego 
wywołało, delikatnie mówiąc, nieprzychylne reakcje wśród osób należących do Prabuckiego Stowarzyszenia 
Kresowiaków, w którym pełnię funkcję członka zarządu. Zarzutów co do nazewnictwa Prabuckiego Centrum 
Kultury i Sportu nie będę komentował, bo rozumiem przywiązanie autora tekstu do poprzedniej nazwy. Jednak 
nigdy nie słyszałem, żeby salę gimnastyczną w Trumiejkach nazywano halą sportową.
„Zaklinanie rzeczywistości”, jak pisze p. Szulc, jest faktem. Tyle tylko, że nie w wykonaniu Rady Miejskiej
w Prabutach. Zaklinaczem jest Marek Szulc, który jeszcze przed ogłoszeniem terminu wyborów, przeniósł się
w rzeczywistość kampanii wyborczej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk

Na łamach wydanej przez siebie gazety „Prabuckie Wieści”, Marek Szulc napisał kilka krytycznych uwag 

http://www.prabuty.pl
mailto:marta.panasiuk@prabuty.pl
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    R o d o w s k i  p l e n e r  p o  r a z  

dwudziesty czwarty!

        Dnia 7 lipca odbyło się oficjalne rozpoczęcie 
XXIV Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarsko-
Malarskiego " Pole sztuk" w Rodowie. Honorowy 
Patronat nad tegorocznym Plenerem objął 
Marsza ł ek  Wojewódz twa  Pomorsk iego .
Jeszcze przed oficjalnym otwarciem pleneru
w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu odbyła się 
konferencja "Las w sztuce, sztuka w lesie" swoje 
prelekcje wygłosili: Jerzy Krefft – Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku,    Tegoroczny plener trwał dwa tygodnie
prof. Mariusz Białecki, prof. nadzwyczajny Maciej i w sobotnie popołudnie 19 lipca odbyło się oficjalne 
Aleksandrowicz oraz prezes Gdańskie Towarzystwo zakończenie XXIV Międzynarodowego Pleneru 
Fotograficzne Adam Fleks. Rzeźbiarsko-Malarskiego. Gośćmi specjalnymi 
        Drugim punktem rozpoczęcia pleneru było podczas zakończenia pleneru byli Wiceminister 
otwarcie w Kościółku Polskim wystawy projektów Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski oraz była 
Parkowego Pawilonu Wystawowego w Prabutach Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall.
oraz prezentacja projektów Krzysztofa Ludki Organizatorem pleneru było Stowarzyszenie 
i Macieja Świtały pracowników Akademii Sztuk Rozwoju Wsi Rodowo i Wydział Rzeźby Akademii 
Pięknych w Gdańsku. Oficjalnego otwarcia XXIV Sztuk Pięknych w Gdańsku, a Komisarzem pleneru 
Pleneru dokonali prof. Mariusz Białecki i Burmistrz Mariusz Białecki. Wszelkie działania podczas 
Miasta i Gminy Prabuty Bogdan Pawłowski. tegorocznego pleneru zrealizowane zostały dzięki 

dotacjom Samorządu Województwa Pomorskiego
w Gdańsku, Miastu i Gminie Prabuty, Starostwu 
Powiatowemu w Kwidzynie oraz Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Gdańsku.

Nowe plaże nad jeziorem Dzierzgoń

   Do końca  l ipca  t rwały  prace  nad  
zagospodarowaniem dwóch plaż nad jeziorem 
Dzierzgoń.
    Zagospodarowanie miejsc wypoczynku nad 
jeziorem Dzierzgoń w miejscowościach Rodowo 
Małe i Jakubowo polegało na utwardzeniu terenu, 
służącego jako miejsca parkingowe i droga 
dojazdowa do plaż. Same plaże wyposażono

        Podczas pleneru odbywały się warsztaty  
w miejsca odpoczynku, boisko do gry w siatkówkę

ceramiczne, rzeźbiarskie, malarskie jak i warsztaty 
oraz ustawiono lampy solarowe.

tworzenia masek teatralnych. Artyści tworzyli wiele 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok 139 tys. zł,

prac zarówno rzeźbiarskich,  malarskich
z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej

i ceramicznych, które można podziwiać w „wiosce
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

cudów”.
uzyskano w wysokości ok 91 tys. zł.
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Super Nova Zmiany w parafii w Obrzynowie

   27 l ipca  swoją  posługę kapłańską
        Potrzeba działania na niwie kultury, 

w obrzynowskiej parafii pw. Matki Bożej Anielskiej 
współtworzenia, wywoływania pozytywnych 

zakończył ks. Kanonik Leon Hendzelewski, który 
emocji w ludziach spowodowała powstanie

był proboszczem w Obrzynowie 21 lat. Parafianie 
z inicjatywy nauczycielek Szkoły Podstawowej

tłumnie przybyli na pożegnalną mszę proboszcza 
w Obrzynowie Agnieszki Suwińskiej i Doroty 

dziękując mu za ponad dwadzieścia lat pięknej 
Mosakowskiej Obrzynowskiego Stowarzyszenia 

duszpasterskiej posługi.
Kulturalnego. 
     W ramach stowarzyszenia rozpoczęła działalność  
grupa teatralna Super Nova , w skład której wchodzą 
mieszkańcy Obrzynowa, Prabut i okolic.
Są to osoby w żaden sposób niezwiązane z teatrem, 
za to kochające teatr, rozumiejące ten rodzaj sztuki
i –co bardzo ważne- chcące pracować w amatorskim 
zespole nie tylko dla zaspokojenia własnych 
przyjemności, ale także chcące dzielić się tą 
przyjemnością z innymi.

        Wraz z początkiem sierpnia swoją pracę 
    W dorobku grupy znajdują się dwie baśnie:

rozpoczął nowy proboszcz obrzynowskiej parafii – 
„O rybaku i złotej rybce” oraz „Kot w butach”, dwa 

ks. Robert Gubernat. Jest to jego pierwsze 
przedstawienia Jasełkowe,   dwa lekkie 

probostwo, pochodzi z Krakowa, a seminarium 
przedstawienia komediowe: „Bieda z nędzą”, 

duchowne ukończył Elblągu. Zanim przyszedł
„Igraszki z diabłem” oraz jednoaktówka Antoniego 

na probostwo do Obrzynowa pracował m.in.
Czechowa pt.” Jubileusz”.

w Elblągu oraz w „Białym Kościele” w Iławie.

Wakacyjne kolonie dla dzieci z terenu 
Miasta i Gminy Prabuty

             Sztuki wystawiane są z wielkim rozmachem        Tegoroczne wakacje obfitują w oferty 
i niezwykłą oprawą. Oglądających zachwyca nie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Miasta
tylko gra aktorów, ale także piękne, bogate kostiumy i Gminy Prabuty. W dniu 29 czerwca 2014 r., 19 dzieci 
i doskonała pod każdym względem scenografia. z terenu naszej gminy, wyjechało na obóz 
            Grupa teatralna chwali się swoim dorobkiem socjoterapeutyczny do Siemian. Dwa dni później,
artystycznym nie tylko we własnej wsi, ale również 1 lipca 2014 r., 11 dzieci z terenów wiejskich udało się 
w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu, jest do Lęborka. Na kolejnej kolonii od 15 sierpnia
zapraszana do innych miejscowości, także poza w Muszynie wypoczywa 12 dzieci z terenu 
granicami naszego województwa. miejskiego. Na zakończenie wakacji, 24 sierpnia, 
Każdy spektakl to piękne i niezapomniane przeżycie zostanie zorganizowany tygodniowy wypoczynek dla 
dla oglądających. 7 dzieci w Mikoszewie. Środki finansowe na ten cel 
Największą radością dla aktorów – amatorów są zostały zebrane m.in. podczas aukcji w czasie Balu 
zawsze gromkie brawa, głosy zachwytu, Charytatywnego w 2013 r. Bal i aukcje organizowało 
podziękowania i …niedosyt wrażeń widzów. Prabuckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Ubogich. 

W tym roku w koloniach uczestniczyć będzie w sumie  
49 dzieci z terenu Miasta i Gminy Prabuty.Dorota Mosakowska

KF
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Kolejny sukces festiwalu Viva Musica Badania archeologiczne na ruinach 
zamku w Prabutach

        Największym wydarzeniem kulturalnym lipca 
od kilku lat jest festiwal Viva Musica.       W lipcu trwały prace badawcze na terenie ruin 
W nastrojowym wnętrzu Kościółka Polskiego Zamku Biskupów Pomezańskich w Prabutach.
można wsłuchać się w brzmienia muzyki klasycznej, Jest to kontynuacja wieloletnich już prac 
ale i nie tylko. archeologicznych prowadzonych na ruinach zamku. 
    6 lipca w Kościółku Polskim rozpoczęła się Prace wykopaliskowe na zlecenie Miasta i Gminy 
kolejna edycja festiwalu Viva Musica. W świat Prabuty prowadzi archeolog Grażyna Nawrolska.
operetki prabucką publiczność wprowadziła       Tegoroczne prace archeologiczne polegały na: 
poznańska grupa Operus Arte, która zachwyciła dokończeniu prac w obrębie południowo-
widzów zarówno śpiewem sopranistki Doroty zachodniego narożnika zespołu, założeniu dwóch 
Makulec i tenoru Pawła Wytrążka jak i grą aktorską. wykopów usytuowanych prostopadle do muru 

południowego, eksploracji, w rejonie północnego 
dziedzińca zamku, poziomu nowożytnego bruku,
a następnie odsłonięciu poziomu średniowiecznego 
bruku, który był warstwą użytkową związaną
z funkcjonowaniem założenia zamkowego, 
odgruzowaniem gotyckich piwnic zamkowych
w celu udostępnienia ich zwiedzającym (wiąże się to 
z zabezpieczeniem konserwatorskim i osuszeniem 
murów o raz  f i l a rów wewną t r z  p iwn ic
jak i przygotowaniem warunków do poruszania się 
w ich  obrębie  osobom zwiedzającym),  
zabezpieczeniu konserwatorskim i uzupełnieniu 
istniejących ubytków w zachodnim murze 

        Drugi koncert w ramach festiwalu Viva Musica zamkowego założenia, wykonaniu pełnej naukowej 
odbył się 13 lipca tuż po spotkaniu z podróżnikiem dokumentacji archeologicznej z prowadzonych prac 
Tomaszem Kozakiewiczem. Zespół Amadeus Art wykopaliskowych – opisowa, fotograficzna, 
zaprezentował utwory najwybitniejszych twórców naukowa,  uporządkowaniu  pozyskanego 
z okresu baroku Jana Sebastiana Bacha oraz Antonio ruchomego materiału archeologicznego - umyciu, 
Vivaldiego. opisaniu, spakowaniu zabytków – ceramika, kości 
        Ostatni koncert z cyklu Viva Musica odbył się z w i e r z ę c e ,  t z w.  z a b y t k i  w y d z i e l o n e :  
27 lipca. Koncert zespołu Siergiej Wowkotrup zadokumentowaniu ich w inwentarzu zabytków.
Gypsy Swing Quartet wprowadził prabucką 
publiczność w świat swingu i jazzu, w których OGŁOSZENIE
tematy wplatały się nuty muzyki cygańskiej. Ponownie informujemy o możliwości ubiegania się 
        Koncerty Viva Musica cieszą się niesłabnącą o  dodatek energetyczny !
popularnością wśród słuchaczy. Podczas każdego 
koncertu wnętrze Kościółka Polskiego jest  Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii 
wypełnione do ostatniego miejsca co cieszy elektrycznej  przysługuje zryczałtowany dodatek 
zarówno wykonawców jak i organizatorów. energetyczny. Zryczałtowany dodatek energetyczny 

jest formą pomocy mającą na celu częściową 
rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej  
przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek 
mieszkaniowy.
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania
i  wypłacania  z rycza ł towanego dodatku  
energetycznego, a także druki wniosków
o przyznanie  z rycza ł towanego dodatku  
energetycznego można uzyskać w Miejsko - 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Prabutach przy ul.  Łąkowej 24, Dział: Dodatki 
Mieszkaniowe,  pokój  nr 10.  
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Festyny sołeckie w gminie Prabuty Lipiec z kinem pod chmurką

        Okres wakacyjny, to okres w którym czas         W lipcu Prabuckie Centrum Kultury i Sportu 
wolniej płynie, ludzie wypoczywają nad jeziorami, zaproponowało mieszkańcom Prabut kino letnie.
wyjeżdżają na urlopy i spędzają dużo czasu Od czwartego lipca przez 5 kolejnych tygodni można 
w plenerze. W naszej gminie okres wakacyjny jest było oglądać znakomite filmy, wygodnie 
okresem, w którym sołectwa organizują imprezy rozkładając się na kocu lub zasiadając na krześle, na 
plenerowe dla swoich mieszkańców. Jeszcze kilka skwerze przy Prabuckim Centrum Kultury i Sportu. 
lat temu festyny sołeckie, bo o nich mowa, było Propozycja kina letniego cieszyła się umiarkowaną 
swoistym „Tour de gmina Prabuty”. Bywało tak, frekwencją, lecz Ci co przychodzili doceniali fakt, że 
że dwa festyny w sołectwach leżących na końcach w Prabutach coś się dzieje i można w piątkowy 
gminy odbywały się jednego dnia. W tym roku wieczór wyjść  i obejrzeć znakomite „oskarowe 
festyny sołeckie zorganizowały sołectwa Trumiejki, kino”. Wśród wyświetlanych filmów można było 
Gdakowo, Gilwa, Obrzynowo i Stańkowo. Podczas zobaczyć: „Skyfall”, „Nietykalnych”, „Spacer po 
festynów rozgrywano turnieje piłkarskie, linie” czy „Poradnik Pozytywnego Myślenia”. 
przeprowadzano zabawy dla dzieci i dorosłych, Ostatnia odsłona kina letniego z PCKiS odbędzie się 
a do późnych godzin wieczornych uczestnicy 22 sierpnia. Wszystkich miłośników kina serdecznie 
festynów bawili się przy muzyce na żywo. zapraszamy.

IX Maraton Wędkarski

        W weekend 11 – 13 lipca nad Jeziorem Sowica 
Zabawa emerytów i rencistów w Prabutach odbył się IX Maraton Spławikowo 

Gruntowy organizowany przez Koło Polskiego 
         26 lipca na plaży miejskiej nad jeziorem Związku Wędkarskiego w Prabutach. Maraton 
Dzierzgoń Związek Emerytów, Rencistów cieszy się coraz większa popularnością wśród 
i Inwalidów zorganizował festyn, podczas którego wędkarzy i turniej ten nabiera charakteru 
około 100 seniorów z Prabut bawiło się przy ogólnopolskiego. W tegorocznym maratonie 
największych przebojach dancingowych. startowały 23 drużyny m.in. z Iławy, Kwidzyna, 

Lubawy, Olsztyna, Elbląga, Brodnicy oraz 
gospodarze z Prabut. Każda drużyna składała się
z 3 osób. Podczas trzydniowych zawodów złowiono 
ponad 680 kg ryb!
     Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Kwidzyna, 
natomiast na dwóch kolejnych uplasowały się dwie 
drużyny z Prabut.
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Meteor Pinczyn.Przygotowania Pogoni do ligi

Poniżej prezentujemy terminarz spotkań Pogoni    Piłkarze Pogoni Prabuty kończą okres 
Prabuty w rundzie jesiennej:przygotowawczy do sezonu 2014/2015.

W nadchodzącym sezonie Pogoniści po spadku
24.08. - Świt Radostowo – POGOŃ PRABUTYz piątej ligi zagrają w A – klasie, czyli w siódmej 
27.08. – POGOŃ PRABUTY – Meteor Pinczynklasie rozgrywkowej polskiej piłki nożnej. 
30.08. – Pogoń Smętowo – POGOŃ PRABUTYPodopieczni Piotra Tatary mają ogromną ambicję 
06.09. – Wisła Korzeniewo – POGOŃ PRABUTYszybkiego powrotu do 5 ligi i nie ukrywają, że będą 
13.09. – POGOŃ PRABUTY – Rodło II Kwidzynwalczyć o każdy punkt przybliżający ich do awansu. 
20.09. – Relax Ryjewo – POGOŃ PRABUTYPiotr Tatara podczas gier kontrolnych i treningów 
27.09. – POGOŃ PRABUTY – Weber Szprudowomiał do dyspozycji około 20 zawodników, 
04.10. – Sokół Lubichowo – POGOŃ PRABUTYwychowanków Pogoni. W kadrze znaleźli się 
11.10. – POGOŃ PRABUTY – Błękitni Kmiecinzarówno doświadczeni piłkarze, jak i młodzieżowcy, 
18.10. – LKS Waplewo – POGOŃ PRABUTYktórzy będą próbować swoich sił w lidze, która 
25.10. – POGOŃ PRABUTY – Orzeł II Subkowycharakteryzuje się przede wszystkim siłowym 
08.11. – Korona Rywałd – POGOŃ PRABUTYstylem gry.
15.11. – POGOŃ PRABUTY – Rodło Trzciano       Podczas okresu przygotowawczego seniorzy 

Pogoni rozegrali szereg gier kontrolnych, które 
        Do swoich rozgrywek przygotowują się rozpoczęli turniejem w Suszu z udziałem 8 drużyn. 
również młodzieżowe drużyny Pogoni Prabuty. Pogoń zajęła w tym turnieju 2 miejsce,
Junior A w swojej lidze będzie miał zaledwietuż za gospodarzami turnieju Unią Susz, która ma 
5 rywali. Ligę rozpoczną 24 sierpnia przed własną ambicje awansu do czwartej ligi w okręgu 
publicznością meczem z Olimpią Sztum. warmińsko – mazurskim. Kolejny sparing odbył się 
Junior B rozpocznie rywalizację w lidze w ostatni na stadionie w Sanatorium z zespołem beniaminka
weekend wakacji na wyjeździe z Powiślem V ligi – Spójnią Sadlinki. Sparing ten zakończył się 
Dzierzgoń. Na jesień Junior B rozegra 9 spotkań.porażką Pogoni 2:3. Dzień później Pogoń rozegrała 
Najmłodsza drużyna Pogoni, Junior C2, podobnie sparing w młodzieżowym składzie z A-klasowym 
jak Junior A rozpocznie ligę 24 sierpnia przed własną zespołem Czarni Rudzienice i ulegli zespołowi spod 
publicznością z zespołem GTS Przywidz. Najmłodsi Iławy 2:0. Ostatnie dwa sparingi z Ewingami 
adepci piłki nożnej na jesień rozegrają najwięcej Zalewo i Powiślem Pawlice – Rakowiec zakończyły 
spośród drużyn młodzieżowych, bo 11 meczów.się przekonywującymi zwycięstwami Pogoni. 
         Gazeta Prabucka życzy wszystkim drużynom Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 7:3 drugi 
Pogoni samych sukcesów w nadchodzącym sezonie natomiast 6:0. 
2014/2015.       Pierwszy mecz o stawkę Pogoń rozegra już 20 

sierpnia w pierwszej rundzie Pucharu Tysiąca 
Drużyn czyli Pucharze Polski. Podopieczni Piotra 
Tatary będą walczyć na wyjeździe o kolejną rundę 
Pucharu Polski z B-klasowym zespołem znad morza 
– Morzem Stegna. Cztery dni później, również
na wyjeździe, Pogoń rozpocznie batalię o powrót
do V ligi meczem ze Świtem Radostowo. Swój 
pierwszy mecz przed własną publicznością Pogoń 
rozegra 27 sierpnia (środa) z Meteorem Pinczyn. 
       Czwarta grupa A – klasy, w której w tym sezonie 
grać będzie Pogoń liczy 14 drużyn. Pogoń
do czerwca przyszłego roku rozegra 26 spotkań 
ligowych, zarówno z doskonale znanymi rywalami 
jak i drużynami, z którymi Pogoń zmierzy się po raz 
pierwszy w historii klubu. Rywalami Pogoni będą: 
Wisła Korzeniewo, Relax Ryjewo, Rodło II 
Kwidzyn, Rodło Trzciano, Weber Szprudowo, 
Pogoń Smętowo Graniczne, Orzeł II Subkowy, LKS 
Waplewo Wielkie, Błękitni Kmiecin, Korona 
Rywałd, Sokół Lubichowo, Świt Radostowo, 

KF
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