ISSN 1505-599x

Gazeta
PRABUCKA
UKAZUJE SIĘ OD 1992r.

Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Prabuty

Maj 2014

10 lat Prabut w UE
- dodatek

Nadanie tytułów
Honorowych
Ambasadorów Prabut
str.4

Majówka z PCKiS
str. 7

Fotorelacja
Gminny Stół Wielkanocny
str. 6-7

WYWIAD

Maj 2014

Wywiad z radnym Rady Miejskiej
w Prabutach - Piotrem Wieliczko
Krzysztof Fedoruk - Jak
wygląda Pana praca jako
radnego? Czy jest ona
zgodna z wyobrażeniami
w momencie objęcia tej
funkcji?

Piotr Wieliczko – Jestem radnym pierwszą
kadencję, więc o moich wyobrażeniach pracy jako
radnego ciężko mówić. Po czterech latach pracy jako
radnego wiem, że podstawą pracy
w samorządzie jest praca w zgranej grupie,
a za taką uważam naszą radę i stawianie celów
wspólnie z innymi radnymi. Nigdy nie można
myśleć jednostkowo. Podstawą do działania radnego
jest budżet i tak naprawdę to na nim wszystko się
opiera.
K.F. - Co udało się Panu zrealizować?
P.W. – Do mojego okręgu wyborczego należą:
Rodowo, Rodowo Małe, Gdakowo, Antonin,
Kamienna, Górowychy i Górowychy Małe.
Jest to duży okręg wyborczy i dużo rzeczy jest
do zrobienia. Jednym z większych przedsięwzięć,
które udało się zrealizować, były remonty kościołów
w Gdakowie i Rodowie. Powstały również zatoczki
dla autobusów dowożących dzieci z okolicznych
wiosek do szkoły w Rodowie.
K.F. - Z jakimi problemami borykają się
mieszkańcy w okręgu, który Pan reprezentuje?
P.W. – Największym problemem, który zgłaszają
mieszkańcy z mojego okręgu jest zły stan dróg
lokalnych i dojazdowych. Prowadzona jest
modernizacja trasy kolejowej E-65 budowane są
dwa wiadukty w Gdakowie i Gontach, z tego
powodu ciężki ruch kołowy prowadzony jest
drogami gruntowymi, które są niedostosowane
do takiego natężenia ruchu i ciężaru. Najbardziej
zniszczone drogi to Górowychy – Rodowo, Gonty –
Gdakowo oraz Gdakowo – Kamienna. Mieszkańcy
Rodowa, Kamiennej, Antonina,
czy też Gdakowa mają utrudniony dojazd
do Prabut, a stan dróg lokalnych nie pomaga
w dostaniu się do miasta. W związku z bardzo złym
stanem dróg uczestniczyłem w spotkaniu
z inwestorem kolejowym, który obiecał,
że po zakończeniu prac związanych z modernizacją
linii kolejowej, drogi zostaną przywrócone
do stanu pierwotnego.

K.F. - Proszę o dokończenie zdania: Prabuty
to dla mnie…
P.W. – Prabuty, a w zasadzie Gdakowo, to dla mnie
życie. Tu się wychowałem, tu mam swoją rodzinę,
przyjaciół. Tutaj czuję się dobrze.

Wywiad z radnym Rady Miejskiej
w Prabutach - Markiem Królem
Krzysztof Fedoruk - Jak
wygląda Pana praca jako
radnego? Czy jest ona
zgodna z wyobrażeniami
w momencie objęcia tej
funkcji?

Marek Król – Moja praca jako radnego jest zgodna
z moimi wyobrażeniami. Jestem w radzie już16 lat.
Dużo przez okres mojej pracy jako radnego
zrobiłem, ale jeszcze dużo jest do zrobienia. Zawsze
powtarzam, że praca radnego
to praca dla społeczeństwa i praca nie jednego
radnego, lecz całej piętnastki, jak to jest
w przypadku prabuckiej rady.
K.F. - Co udało się Panu zrealizować?
M.K. – Udało się dużo zrealizować. Przede
wszystkim to drogi: droga Orkusz – Laskowice,
Laskowice – Szramowo, udało się wyremontować
świetlice wiejskie, boiska wiejskie, zbudowaliśmy
place zabaw. Jestem również strażakiem i dzięki
pracy w radzie miasta, udało się wymienić
w 100% sprzęt strażacki, włącznie z wymianą wozu
bojowego w Sypanicy.
K.F. - Z jakimi problemami borykają się
mieszkańcy w okręgu, który Pan reprezentuje?
M.K. – Mieszkańcy z mojego okręgu przede
wszystkim narzekają jeszcze na drogi, choć patrząc
16 lat wstecz było o wiele gorzej. Mieszkańcy
zwracają uwagę, że brakuje
w wioskach chodników, słabo rozwinięta jest
komunikacja publiczna, czy też brakuje
w wioskach kanalizacji.
K.F. - Proszę o dokończenie zdania: Prabuty
to dla mnie…
M.K. – Prabuty to dla mnie centrum gminy. Jestem
radnym z terenu wiejskiego i modyfikując zdanie, to
w Laskowicach się urodziłem i mieszkałem tam 20
lat. Od 30 lat mieszkam w Sypanicy
i przyzwyczaiłem się do tego miejsca.
Nie przeprowadziłbym się do miasta.

Redakcja: Prabuckie Centrum Kultury i Sportu. Redaktor wydania: Krzysztof Fedoruk . Skład i grafika:
Adrian Sobieraj. Adres redakcji: 82-550 Prabuty, ulica Łąkowa 22. tel: 55 278 23 19, e-mail: gazetaprabucka@pckis.pl
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Wywiad z radnym Rady Miejskiej
w Prabutach - Stanisławem Tadeuszem
Andersem
Krzysztof Fedoruk - Jak
wygląda Pana praca jako
radnego? Czy jest ona
zgodna z wyobrażeniami
w momencie objęcia tej
funkcji?

Stanisław Tadeusz Anders – Początkowo przeraził
mnie trochę podział polityczny w tak małej
społeczności jaką są Prabuty i samorząd prabucki.
Polityka powinna pojawić się dopiero na wyższych
szczeblach: powiatowym, wojewódzkim
czy krajowym. Praca jako radnego jest zgodna
z moimi wyobrażeniami i na dzień dzisiejszy
wszyscy prabuccy radni zgodnie ze sobą
współpracują i nie ma podziałów między nami,
co było moim odczuciem na początku pracy jako
radnego w tej kadencji. Staramy się wspólnie
realizować cele, które były postawione przed
objęciem funkcji jako radnego przez każdego z nas.
K.F. - Co udało się Panu zrealizować?
S.T.A. – Przede wszystkim udało się zrobić drogę
prowadzącą nad jezioro Grażymowskie.
Nad jeziorem zrobiliśmy plażę, z której bardzo
licznie korzystają mieszkańcy osiedla Sanatorium,
Kolonii czy Starego Kamienia. Wybudowaliśmy
wodociąg do Kołodziej. Budżet gminy
wykorzystywany jest w stu procentach i gdyby
miasto pozyskało jeszcze więcej środków z Unii
Europejskiej, to można byłoby zdziałać jeszcze
więcej.
K.F. - Z jakimi problemami borykają się
mieszkańcy w okręgu, który Pan reprezentuje?
S.T.A. – Największym problemem z okręgu Kolonii
i Sanatorium, który reprezentuję, to przede
wszystkim drogi. Niestety dużo dróg na terenie
naszego miasta jest lub było drogami powiatowymi.
W sumie około 8 km dróg z terenu miasta były
w gestii starosty i takie ulice jak Wołyńska
czy Chopina nie doczekały się do dnia dzisiejszego
remontu. Ale miejmy nadzieję, że w przyszłym
rozdaniu rada będzie mogła pochylić się nad tą
sprawą i modernizować ulice na Kolonii, co uważam
jest podstawą w tej części miasta. Stan dróg
w naszym mieście i gminie niestety cierpi na zbyt
dużych podziałach pomiędzy poszczególnymi
szczeblami samorządów. Gmina nic nie może zrobić
na drodze powiatowej czy wojewódzkiej, dopóki
właściciel drogi nie wyrazi na to zgody.
Gazeta Prabucka
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O innych problemach wśród mieszkańców mojego
okręgu nie słyszałem.
K.F. - Proszę o dokończenie zdania: Prabuty to
dla mnie…
S.T.A. – Odpowiem trochę inaczej. Jestem bardzo
przywiązany do Prabut. Jestem rodowitym
prabucianinem i klimat do mieszkania w Prabutach
jest dobry. Jednak czuję niedosyt w tym, że jest
za mało patriotyzmu zarówno narodowego jak
i lokalnego w naszym mieście. Zniknęło dużo
symboli naszego miasta jak np. napis z byłego już
„Kina Mazowsze”, brakuje neonu „Restauracja
Jarzębina” czy też „Pod Jeleniem”. Wiem,
że te miejsca już nie istnieją, ale to były symbole
Prabut i brakuje takich symboli w naszym mieście,
z którymi Prabuty były niegdyś utożsamiane.

Zawody lekkoatletyczne w Prabutach
8 maja odbyły się zawody lekkoatletyczne młodzieży
gimnazjalnej miasta i gminy Prabuty. Organizatorem
zawodów był Urząd Miasta i Gminy w Prabutach,
Prabuckie Centrum Kultury i Sportu, Szkolny Związek
Sportowy oraz Miejska Hala Sportowa .
Zawody odbyły się na stadionie w Sanatorium.
Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach biegowych
(100 m, 300 m, 600 m, 1000 m i 2000 m) i technicznych
(pchnięcie kulą, skok w dal oraz skok wzwyż).
Najlepsi zawodnicy otrzymali medale i nagrody.
W następnym numerze GP przedstawimy wyniki
poszczególnych konkurencji.
9 maja, ze względu na opady deszczu, zawody
dla dzieci ze szkół podstawowych zostały odwołane.
Termin zawodów został przełożony na czerwiec.
Już teraz zapraszamy wszystkich dorosłych, którzy
biegają i uprawiają szeroko pojętą lekkoatletykę na
otwarte zawody lekkoatletyczne, połączone z piknikiem
rodzinnym, 14 czerwca na stadionie w Sanatorium.
KF
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Nadano pierwsze tytuły Honorowego
Ambasadora Miasta i Gminy Prabuty
28 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy Prabuty odbyła się XXXIX sesja Rady
Miejskiej, podczas której wręczono tytuły Honorowych
Ambasadorów Miasta i Gminy Prabuty. Tytuły otrzymali
Jan Kozłowski – marszałek województwa pomorskiego
dwóch kadencji, obecny europoseł oraz były
wicemarszałek województwa pomorskiego,
a obecny minister sprawiedliwości, Marek Biernacki.
W uroczystej sesji udział wzięli również, wiceminister
sprawiedliwości Jerzy Kozdroń, wójtowie powiatu
kwidzyńskiego, radni, sołtysi gminy Prabuty
i kierownicy jednostek organizacyjnych miasta i gminy
Prabuty.
Tytuły Honorowych Ambasadorów Miasta i Gminy
Prabuty Jan Kozłowski oraz Marek Biernacki otrzymali
za zasługi, które przyczyniły się do rozwoju miasta
i gminy Prabuty.

Władze samorządowe oraz mieszkańcy naszej
gminy mogli zawsze liczyć na przychylność Jana
Kozłowskiego w okresie pełnienia przez niego funkcji
marszałka województwa pomorskiego. W tym czasie
dzięki wsparciu marszałka, dokonano wielu remontów
dróg wojewódzkich, wyremontowano również wiele
świetlic wiejskich, zbudowano halę sportową
w Prabutach, salę gimnastyczną w Trumiejkach,
zmodernizowano plażę nad jeziorem Dzierzgoń,
zbudowano kilometry sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych.
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W okresie aktywności europoselskiej utrzymywał więź
z mieszkańcami Prabut, odwiedzając nasze miasto
wielokrotnie. Współpracował z władzami naszej gminy
przy rozwiązywaniu problemów związanych z budową
linii kolejowej E-65. Współpracował aktywnie
z seniorami Uniwersytetu III Wieku. Wspierał
wielokrotnie plener malarsko – rzeźbiarski w Rodowie
i obejmował jako marszałek corocznie honorowy
patronat nad tą międzynarodową imprezą kulturalną.
W okresie pełnienia funkcji wicemarszałka
województwa pomorskiego odpowiedzialnego
za infrastrukturę drogową województwa Marek
Biernacki wielokrotnie spotykał się z przedstawicielami
samorządu lokalnego Prabut. Owocem tych spotkań
i przychylności Marka Biernackiego było podjęcie
decyzji o przebudowie ulicy Rypińskiej w ciągu drogi
wojewódzkiej oraz remontu drogi 521 w kierunku
granicy województwa warmińsko – mazurskiego.
W tym okresie prowadzone były zaawansowane
rozmowy dotyczące budowy ronda w Prabutach i dzięki
bezpośredniemu zaangażowaniu Marka Biernackiego
i Jana Kozłowskiego podpisany został w lipcu 2005 roku
list intencyjny pomiędzy samorządem województwa,
a samorządami powiatu sztumskiego
i kwidzyńskiego, w sprawie przygotowania
dokumentacji projektowej modernizacji dróg
wojewódzkich 522 i 523. Nie bez znaczenia były
działania promocyjne Miasta i Gminy Prabuty. Dzięki
staraniom Marka Biernackiego, Prabuty odwiedził
premier Jerzy Buzek.
Po uroczystej sesji Rady Miasta europoseł oraz
minister sprawiedliwości spotkali się z mieszkańcami
Prabut w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu. Podczas
spotkania poruszono tematy związane z deregulacją
zawodów, którą wprowadził poprzednik ministra
Biernackiego, Jarosław Gowin, sankcjami Unii
Europejskiej wobec Rosji w związku z aneksją Krymu,
zwalczaniu chuligaństwa na stadionach, pracami
rządowymi nad ustawą o niekonwencjonalnych źródłach
energii czyli tzw. „ustawą łupkową”.
KF
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10 lat Prabut
w Unii Europejskiej
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Prabutach
Inwestycję zrealizowano w 2010 roku. Przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Wartość inwestycji wyniosła blisko 4 000 000 zł, w tym dofinansowanie z RPOWP około 1 300 000 zł, z WFOŚ
około 1 000 000.
W wyniku realizacji projektu rozbudowano stację uzdatniania wody w Prabutach oraz wymieniono technologię
uzdatniania wody. Ujęcie w Prabutach jest największym eksploatowanym ujęciem na terenie gminy, które zaopatruje w wodę
blisko 11 tys. mieszkańców. Wdrożony projekt inwestycyjny znacząco wpłynął na poprawę jakości wody pitnej oraz
zabezpieczenia odpowiedniej retencji. Gmina Prabuty ma dzięki stacji jedną z najlepszych parametrów jakości wody
w województwie pomorskim.
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10 lat Prabut w Unii Europejskiej
Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Prabuty
Projekt polegał na termomodernizacji placówek oświatowych na terenie gminy Prabuty. W ramach inwestycji
i wykonano termomodernizację Zespołu Szkół w Rodowie, Gimnazjum w Prabutach, Szkoły Podstawowej
w Obrzynowie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach, Przedszkola „Bratek” oraz Przedszkola „Miś Uszatek”
Całkowita wartość projektu wyniosła około 3 mln zł, współfinansowany w 50 % z funduszy unijnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie w wysokości około 1,5 mln zł pochodziło z Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

Termomodernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Prabutach polegała na dociepleniu ścian i dachu,
wymianie okien oraz instalacji CO w budynkach szkoły. Inwestycję zrealizowano w roku 2008.
Zakres robót w przedszkolu „Bratek” przy ul. Mickiewicza obejmował docieplenie ścian zewnętrznych budynku, remont
dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż solarów oraz modernizację CO. Zakres robót w przedszkolu
„Miś Uszatek” przy ul. Kopernika obejmował docieplenie ścian zewn. Budynku, remont dachu, wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej, remont tarasów i balustrad oraz modernizację CO. Inwestycje zrealizowano w roku 2009.
Zespół Szkół w Rodowie - docieplenie ścian budynku, remont dachu, wymiana stolarki okiennej, montaż solarów.
Gimnazjum w Prabutach - docieplenie ścian budynku i dachu trzech budynków gimnazjum, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, remont części instalacji c.o..
Szkoła Podstawowa w Obrzynowie - docieplenie dachu i budynku szkoły, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

2

Styczeń-Luty 2012

10 lat Prabut w Unii Europejskiej
Budowa kanalizacji sanitarnej
w Prabutach – etap I
W 2010 roku rozpoczęto etap I budowy kanalizacji
sanitarnej w Prabutach. Wybudowane kolektory
grawitacyjne i tłoczne o długości 9,34 km przebiegają
ulicami Zielną, Podgórną, Parkową, Wojska Polskiego,
Koszarową, Górną i Rypińską. Inwestycja była
realizowana w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007 – 2013, Oś 8.2 lokalna infrastruktura ochrony
środowiska.
Całkowity koszt projektu wynosił około 4 000 000 zł,
wartość dofinansowania około 1 200 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej –
etap II wraz z przebudową
kanalizacji burzowej w Prabutach
Ważną dla miasta inwestycją był drugi etap budowy
kanalizacji sanitarnej w Prabutach w ulicach
Mickiewicza, Mazurskiej, Okrężnej, Zamkowej oraz
nieskanalizowanych części ulicy Rypińskiej wraz
z przebudową kanalizacji deszczowej (ulice Mazurska,
Jagotty, Zamkowa) w Prabutach.
Wartość inwestycji wyniosła około 1 500 000 zł.
Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.
Dofinansowanie stanowiło 70% kosztów
kwalifikowanych inwestycji i wyniosło 1 050 000 zł.
W ramach projektu wybudowanych zostało około 3 km
sieci kanalizacji sanitarnej. Celem budowy kanalizacji
było zmniejszenie dysproporcji w zakresie wyposażenia
w infrastrukturę odbioru i oczyszczania ścieków,
co wpłynie na poprawę standardów życia mieszkańców
Prabut. Do wybudowanej kanalizacji podłączonych
zostanie 425 mieszkańców. Ilość ścieków odebranych
wyniesie 16 300 m3 /rok.

Przebudowa systemu odbioru
ścieków w Grodźcu
Budowa kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków
w miejscowości Grodziec polegała na likwidacji
istniejących nieszczelnych szamb, budowie sieci
kanalizacji odprowadzającej ścieki z istniejących
budynków mieszkalnych. Wybudowano rurociąg
o długości 1,3 km, przepompownię ścieków. Ścieki
oczyszczane są w kontenerowej oczyszczalni
i odprowadzane do rowu melioracyjnego.
Koszt inwestycji wyniósł około 950 000 zł,
dofinansowanie około 500 000 zł otrzymano z Agencji
Nieruchomości Rolnych w Gdańsku z Programu Pomocy
Środowiskom Popegeerowskim.
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10 lat Prabut w Unii Europejskiej
Budowa kanalizacji sanitarnej
Raniewo – Kleczewo
Gmina Prabuty na przebudowę systemu odbioru
i zagospodarowania ścieków w miejscowości
popegeerowskiej
pomoc otrzymała od Agencji
Nieruchomości Rolnych kwotę około 450 000 zł. Wartość
całej inwestycji to kwota około 830 000 zł.
Przedsięwzięcie polegało na likwidacji istniejącego
systemu i budowie grawitacyjnej i tłocznej sieci
kanalizacyjnej oraz przepompowni odprowadzających
ścieki do sieci miejskiej. Łączna długość kolektorów
wyniosła 4600 m, w tym około 2950 m w obrębie
miejscowości Kleczewo oraz około 1650 m w obrębie
miejscowości Raniewo. W ramach przedsięwzięcia
wybudowana została jedna przepompownia
w Kleczewie oraz trzy przepompownie w Raniewie
i jedna w Prabutach.

Modernizacja centrów wsi
Gdakowo i Rodowo
W roku 2010 została zrealizowana inwestycja
w miejscowościach Rodowo i Gdakowo polegająca
na budowie chodników, zjazdów i parkingów. Koszt
inwestycji, która została dofinansowana ze środków
unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich wyniósł ok. 300 000 zł, dofinansowanie około
130 000 zł.

Budowa sali sportowej
w Trumiejkach
W ramach inwestycji w Trumiejkach powstał
budynek sali gimnastycznej z płytą boiska o wymiarach
12x24 mb wraz z zapleczem socjalnym. Zakres prac
obejmował także wykonanie drogi dojazdowej
do budynku wraz placem manewrowym.
Całkowita wartość robót wyniosła około1 300 000 zł
z tego 460 000 zł pochodziło z Ministerstwa Sportu
i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej.

Modernizacja świetlicy wiejskiej
w Laskowicach
Zakres remontu obejmował wymianę posadzki,
remont ścian sufitu, wymianę instalacji elektrycznej,
budowę węzła sanitarnego i kuchennego, wykonanie
odwadniania i budowę szamba.
Prace wykonano ze środków gminy oraz ze środków
unijnych w ramach Programu Odnowa i Rozwój
Obszarów Wiejskich. Wartość około 130 tys. zł
Inwestycję zrealizowano w 2011 roku.
4
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Wyposażenie świetlic wiejskich –
jako sposób integracji społeczności
w gminie Prabuty
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa
i Rozwój Wsi” na lata 2007-2013.
W ramach projektu doposażonych zostało 10 świetlic
wiejskich. Głównym celem projektu jest aktywizacja
mieszkańców, rozbudowa oferty spędzania wolnego
czasu oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb
społeczno-kulturalnych.
Wartość projektu wyniosła około 55 000 zł, z czego
dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości około
36 000 zł.

Wyrównywanie szans
edukacyjno – rozwojowych dzieci
klas I – III szkół podstawowych
Gminy Prabuty
Zajęcia dla dzieci w ramach projektu finansowane
są przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wartość projektu wyniosła 155 tys. zł, w 100% pokryło
dofinansowanie z POKL
Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej
w Rodowie, w Trumiejkach, w Obrzynowie oraz Szkole
Podstawowej Nr 2 w Prabutach.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach: ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych
dysleksją, gimnastyce korekcyjnej, zajęciach
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych, zajęciach logopedycznych, zajęciach
terapeutycznych,
zajęciach rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinach
matematyczno – przyrodniczych, zajęciach
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia z języka
obcego – angielskiego.

Modernizacja plaży miejskiej
w Julianowie
W ramach inwestycji modernizacji plaży wykonano plac
festynowy i plac pod muszelkę koncertową,
wybudowano parking dla samochodów, chodnik oraz
ścieżkę rowerową. Zakupiono pomost pływający.
Koszt przebudowy plaży wyniósł około 550 000 zł,
w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 416 000 zł.
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Remont i rozbudowa infrastruktury
turystycznej w Julianowie
Inwestycja polegała na remoncie budynku wraz
z dobudową wiaty stalowej, utwardzeniem terenu oraz
budową małej architektury na plaży miejskiej nad
Jeziorem Dzierzgońskim. W ramach inwestycji
zakupiono sprzęt wodny (kajaki, rowery wodne,
przyczepę do transportu kajaków, slipy do łodzi
i k a j a k ó w, k a m i z e l k i r a t u n k o w e , w i o s ł a ) .
Inwestycję zrealizowano w 2013 roku. Jej wartość
wyniosła około 350 000 zł czego 80 % stanowiło
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Wartość dofinansowania to kwota około 230 000 zł.

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich
na Powiślu -budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku
z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego,
sztumskiego oraz kwidzyńskiego
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013,
Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działanie 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny.
Projekt został zrealizowany w partnerstwie siedmiu gmin powiatu sztumskiego, malborskiego
i kwidzyńskiego: Miasto i Gmina Prabuty, Miasto i Gmina Sztum, Gmina Mikołajki Pomorskie, Gmina Stary Targ, Gmina
Stary Dzierzgoń, Gmina Dzierzgoń, Gmina Malbork.

Rowerowy Szlak Zamków Gotyckich na Powiślu stwarza wyjątkową możliwość poznania historycznych budowli
oraz krajobrazów Powiśla. Trasy rowerowa łączy zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego,
sztumskiego, kwidzyńskiego. W ramach projektu przebudowano 153,10 kilometrów szlaku rowerowego oraz
wybudowano 3,9 kilometra nowej trasy rowerowej. Trasa została połączona z istniejącym systemem tras rowerowych na
Powiślu, w tym ze szlakiem rowerowym R1, co umożliwia turystom poruszanie się po 240 km tras rowerowych pomiędzy
zamkami w Malborku, Sztumie, Kwidzynie, Gniewie i innymi atrakcjami Powiśla. We wszystkich gminach wzdłuż tras
rowerowych powstały lub zostały przebudowane miejsca wypoczynkowe oraz miejsca rekreacji. Projekt budowa oraz
modernizacja Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu był współfinansowany ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 18,5 mln złotych.
W Gminie Prabuty ramach projektu w roku 2009 Kościółek Polski w Prabutach. W roku 2010 gminie wyznaczono
i oznakowano trasę rowerową. Trasa rowerowa biegnie od jeziora Sowica do miejscowości Jakubowo, długość trasy
9 km. Powstały 2 punkty wypoczynkowe: nad Jeziorem Sowica i w Jakubowie.
Koszt remontu Kościółka Polskiego wyniósł 400 000 zł
Koszt budowy trasy rowerowej wyniósł około 75 000 zł
Pozostałe koszty: dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski, oznakowanie trasy rowerowej.
6
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Rozwój usług elektronicznych
w obszarze administracji publicznej
i zdrowia dla mieszkańców powiatu
kwidzyńskiego
Projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013.
Działanie: 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy
społeczeństwa informacyjnego,Poddziałanie: 2.2.2.
Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.
Beneficjentem projektu jest Starostwo Powiatowe
w Kwidzynie, partnerami Urząd Miasta i Gminy Prabuty
oraz Szpital Specjalistyczny w Prabutach.
Celem projektu jest rozwój e-usług w powiecie
kwidzyńskim w obszarze administracji publicznej
i zdrowia poprzez dosprzętowienie i wyposażenie
3 podmiotów z terenu powiatu działających w tych
obszarach w sposób umożliwiający wprowadzenie dotąd
nie występujących w powiecie usług on-line
na poziomie interakcji, rozwój usług i informacji,
funkcjonowanie elektronicznych systemów obiegu
d o k u m e n t ó w, p l a t f o r m e l e k t r o n i c z n y c h
dla wspomagania zarządzania i systemów poprawy
bezpieczeństwa sieci.
Łączna wartość całego projektu wynosi: 1.302.447,94
w tym Prabuty otrzymały dofinansowanie z EFRR
w kwocie około 450 tys. zł, natomiast wkład własny
wyniósł około 150 tys. zł.
W ramach realizacji projektu zakupiono specjalistyczny
sprzęt oraz przeszkolono pracowników urzędu
i szpitala.

Tworzenie ogólnodostępnych miejsc
wypoczynku w Kołodziejach
i Stańkowie oraz budowa placów
zabaw dla dzieci w Trumiejkach
i Pilichowie
W miejscowościach Trumiejki, Pilichowo, Kołodzieje,
Stańkowo stanęły nowe place zabaw dla dzieci oraz
dodatkowo w Stańkowie oddano do użytku boisko
sportowe.
Inwestycje zrealizowane zostały w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
Finansowane w ramach Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestuje w obszary wiejskie.
Wartość inwestycji wyniosła blisko 130 000zł, z czego
dofinansowanie około 67 000zł.
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„Zakute Łby” – Turniej Rycerski
o Pierścień Biskupa Pomezańskiego
Jest to cykliczna impreza, która odbyła się w naszym mieście już czterokrotnie. W tym roku rozszerzono jej formułę
i impreza nosić będzie nazwę „Festiwal Kultury Średniowiecznej”.
Turniej rycerski nawiązuje do średniowiecznej historii miasta, kiedy Prabuty były siedzibą Biskupa Pomezańskiego.
Ich celem jest zainteresowanie mieszkańców i turystów historią, zwyczajami, warunkami życia oraz przede wszystkim
sposobem uzbrojenia i walki średniowiecznych rycerzy.
Rycerze zmagają się w trakcie turniejów bojowych na miecze jednoręczne, w rzucie toporem do saracena, bohurcie– walki
drużynowe, inscenizacji bitwy. Atrakcją turnieju jest występ zespołu muzycznego grającego średniowieczną muzykę dawną
oraz pokazy tańca z ogniem.
Turniej organizowany jest ze środków Unii Europejskiejz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Koszt organizacji czterech edycji turnieju rycerskiegow Prabutach wyniósł 89 tys. zł, z czego dofinansowanie w wysokości
53 tys. zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego „ORLIK” w Prabutach
Inwestycja została sfinansowana ze środków: Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej około 500
000 zł; Urzędu Marszałkowskiego około 250 000 zł oraz z budżetu Gminy Prabuty około 200 000 zł.
W ramach inwestycji powstało: boisko do piłki nożnej, z nawierzchnią ze sztucznej trawy; boisko wielofunkcyjne
(koszykówka, tenis ziemny, siatkówka), z nawierzchnią sportową; budynek sportowo – szatniowy z zapleczem sanitarnym;
oświetlenie oraz ogrodzenie.
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Spotkanie z Prezydentem RP
Bronisławem Komorowskim

Obchody Dnia Strażaka
10 maja w Jakubowie odbyły się uroczystości
z okazji Dnia Strażaka. Obchody rozpoczęły się
uroczystym apelem oraz Mszą Świętą w intencji
strażaków. W uroczystościach brali udział strażacy
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy
Prabuty, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Bogdan
Pawłowski, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Prabutach Henryk Fedoruk oraz zaproszeni goście.
Organizatorami obchodów Dnia Strażaka byli Zarząd
OSP w Jakubowie oraz Rada Sołecka w Jakubowie.
KF

29 kwietnia Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski
odwiedził powiaty
malborski i sztumski.
W Malborku prezydent
powitał eskadrę myśliwców
francuskich, które
przyleciały na wspólne
ćwiczenia do Polski.
W Sztumie natomiast złożył
kwiaty pod pomnikiem
„Rodła” , spotkał się
z mieszkańcami Sztumu oraz
uczestniczył w spotkaniu
z przedstawicielami
samorządów, w którym
udział wzięli marszałek województwa pomorskiego
Mieczysław Struk, wicewojewoda pomorski Michał
Owczarczak, europosłowie, senatorowie i samorządowcy
powiatu sztumskiego.
Na zaproszenie starosty sztumskiego i burmistrza Sztumu
Leszka Tabora w spotkaniu wziął udział burmistrz Prabut.
KF

Kompleksowy remont prowadzony przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Uroczystości 223 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
W dniu 3 maja w Prabutach odbyły się
uroczystości związane z 223 rocznicą uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Mieszkańcy Prabut licznie
uczestniczyli w obchodach jednego z najważniejszych
świąt państwowych.
Uroczystości rozpoczęły się przy pomniku poświęconym
pamięci Kresowian. Po złożeniu kwiatów pod
pomnikiem, barwny korowód przemaszerował ulicami
miasta pod pomnik pamięci przy ul. Kwidzyńskiej, gdzie
rozbrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. Obchody
3 majowe zakończyła Msza Święta w intencji Ojczyzny.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Prabutach
rozpoczął kompleksowy remont budynku przy ulicy
Ogrodowej 8. Remont polega na dociepleniu ścian
budynku, wymianie pokrycia dachu, malowaniu klatki
schodowej orz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
Wykonawcą robót jest P.P.H.U. DAW-MAR
z Kwidzyna, natomiast inwestorem Wspólnota
Mieszkaniowa przy ul. Ogrodowej 8 w Prabutach.
Koszt zadania wynosi 147 365,26 zł. Wkład finansowy
miasta i gminy Prabuty wynosi połowę kosztów remontu
czyli 73 682,63 zł.
KF

KF
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Gminny Stół Wielkanocny
W Niedzielę Palmową 13 kwietnia
w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu odbył się Gminny
S t ó ł Wi e l k a n o c n y. P o d c z a s i m p r e z y
z kulinarnymi specjałami zaprezentowało się 12 drużyn:
Obrzynowo, Jakubowo, Kołodzieje, Trumiejki, Rodowo,
Julianowo, Sypanica, Gonty, Laskowice, Szramowo,
Kresowiacy oraz gościnnie uczniowie
z Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej z Susza.
KF

KF
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to jednak wiele wskazywało na to, że prabucka zabawa
pod chmurką upłynie we względnie przyjemnej aurze.
Pogoda zagrała nam jednak na nosie i chłodnymi,
momentami porywistymi podmuchami wiatru, a nawet
nieśmiałymi kroplami deszczu, skutecznie zniechęciła
mieszkańców Prabut, by tego dnia wychylili nosy
z domów i pojawili się na parkingu przed MiejskoGminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Prabutach, gdzie odbył się kolejny festyn majówkowy,
organizowany przez Prabuckie Centrum Kultury
i Sportu.
Był to już trzeci festyn organizowany przez PCKiS.
W tym roku, podczas imprezy, nie zapomniano
o obchodzonej 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Z tej też okazji prabucki chłopek, stojący
na skwerze nieopodal, zamienił się w międzynarodowy
totem, na którego torsie zobaczyć można było flagi
państw członkowskich. Miał się odbyć również unijny
konkurs wiedzy, ale chętnych do sprawdzenia swojej
wiedzy niestety zabrakło. Majówka to jednak przede
wszystkim muzyka.
Na scenie zaprezentowali się młodzi soliści PCKiS,
prabucka grupa Trio de Janeiro, Innowcje, Ewelina
Korczyc oraz gwiazda wieczoru, czyli grupa Czaqu
z Torunia.
Poza atrakcjami na scenie, dzieci mogły uczestniczyć
w otwartych zajęciach rzeźbiarskich, szachowych
czy puszczać bańki mydlane.
Do zobaczenia na Dniach Prabut. Oby wtedy pogoda
była dla nas łaskawsza!
KF

Misterium Męki Pańskiej

Majówka z PCKiS
Majówkowe festyny to dla wielu z nas pierwsze
jaskółki wyczekiwanego z utęsknieniem letniego
wypoczynku. Historia zna przecież przypadki,
że to właśnie w tym miesiącu słupki termometrów
wskazywały iście letnie temperatury, a żar lał się
z nieba. I choć 1 maja nie rozpoczął się zbyt upalnie,
Gazeta Prabucka

Tuż przed świętami Wielkiej Nocy, we Wtorek
15 kwietnia, po raz pierwszy odbyła się inscenizacja
męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Pomysłodawcą
ogromnego widowiska był ks. Rafał Giedrojc.
W przygotowanie Misterium Męki Pańskiej
zaangażowanych było wielu mieszkańców, a w samej
inscenizacji zagrało ponad 40 aktorów amatorów
z Prabut. W główną rolę Jezusa wcielił się Tomasz
Kryszkiewicz.
Z pewnością można stwierdzić, że fantastyczna
gra aktorska, rozmach i ogrom pracy włożonej
w przygotowanie i przedstawienie ostatnich chwil życia
Jezusa Chrystusa na długo zapadnie w pamięć prabucian.
KF
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Ciężkie chwile seniorów, fantastyczni
juniorzy
Drużynie seniorów Pogoni Prabuty nie najlepiej
układa się runda wiosenna. Podopieczni Piotra Tatary
zajmują ostatnią pozycję w tabeli i mają już tylko nikłe
szanse na utrzymanie się w V lidze. Wizja spadku do
A-klasy wydaje się nieubłagalna, gdyż po zakończeniu
tego sezonu, Polski Związek Piłki Nożnej przeprowadzi
reorganizację II ligi, a co za tym idzie
i niższych klas rozgrywkowych. Od nowego sezonu
zamiast dwóch II lig będziemy mieć jedną, a z tym wiążą
się spadki dużej ilości klubów w niższych klasach
rozgrywkowych.
Nie inaczej będzie w naszej piątej lidze. Widmem spadku
zagrożonych jest nawet połowa klubów z ligi i każdy mecz
dla drużyn poniżej piątego miejsca w tabeli jest meczem,
co najmniej o przysłowiowe „mistrzostwo świata”.
W takich przypadkach niestety ciężko przełamać obrony
przeciwników i zamazać koszmarne wspomnienia
z rundy jesiennej.
12 kwietnia po remisowych derbach
z Korzeniewem, pogoniści rozegrali mecz przed własną
publicznością z Borowiakiem Czersk. To bardzo
niewygodny i walczący o utrzymanie w lidze rywal. Mecz
był niezwykle zacięty, piłkarze zarówno Pogoni jak
i Borowiaka stanęli na wysokości zadania i pokazali
ciekawe widowisko piłkarskie, na stadionie przy
ul. Jagiełły. Niestety nie można tego powiedzieć
o arbitrze, który wypaczył wynik spotkania. Doszukiwał
się wątpliwych fuli na zawodnikach Borowiaka,
nie widział rąk w polu karnym przeciwników,
w końcu puszczał ewidentne spalone, gdzie
po jednym z nich Pogoń straciła bramkę. Niestety wynik
spotkania zadowolił tylko przyjezdnych z Czerska.
Pogoń przegrała 1:2.
Cztery dni później w środę poprzedzającą Święta
Wielkanocne Pogoń rozegrała mecz na trudnym terenie
w Nowym Stawie. Gospodarze z Nowego Stawu okazali
się nieugięci i wygrali to spotkanie zdecydowanie 5:0.
Ostatni weekend kwietnia to elektryzujące cały powiat
i nie tylko, derby Pogoń – Rodło. Obawy przed tym
meczem były na tyle duże, że na trybunach mogli pojawić
się tylko kibice Pogoni i to w liczbie 200 osób
ze względów bezpieczeństwa. Jednakże kibice gości
pojawili się pod stadionem Pogoni i zza obiektu
dopingowali swoją drużynę. Grupa kibiców Pogoni
w pewnym stopniu solidaryzowała się z kibicami Rodła
i w ramach sloganu „Piłka nożna dla kibiców” również
dopingowała naszą drużynę zza ogrodzenia stadionu.
Doping najwyraźniej pomógł piłkarzom Rodła. Piłkarze
z powiatu byli lepsi w tym spotkaniu - strzelili 4 bramki
przy zerowej celności z naszej strony.
Długi weekend majowy to mecz wyjazdowy z Deltą
Miłoradz. 4 maja, w niedzielę, w Miłoradzu, pogoniści
rozegrali zacięty pojedynek z miejscową Deltą, ale to
gospodarze tego meczu schodzili z boiska zwycięsko
z dwiema strzelonymi bramkami i czystym kontem
bramkarza.
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Seniorzy Pogoni po 23 kolejkach zajmują ostatnie miejsce
w tabeli z 11 punktami na koncie i bilansem bramek 32-73.
Ta b e l a V l i g i g r u p y I I p o 2 3 k o l e j k a c h .
pkt.
1. KP Starogard Gdański
60
2. Centrum Pelplin
54
3. Radunia Stężyca
48
4. Rodło Kwidzyn
47
5. Grom Nowy Staw
41
6. Orzeł Subkowy
40
7.Błękitni Stare Pole
37
8. Chojniczanka II Chojnice
33
9. Borowiak Czersk
27
10. Delta Miłoradz
24
11. Kornowscy Szarża Krojanty 24
12. Sokół Zblewo
22
13.Wda Lipusz
22
14. Wisła Korzeniewo
21
15. Relax Ryjewo
13
16. POGOŃ PRABUTY
11

bramki
77-24
78-21
57-31
50-25
63-41
49-38
43-37
60-57
33-50
24-47
26-40
41-50
33-58
37-60
26-77
32-73

źródło: www.pomorskifutbol.pl

W zgoła odmiennych nastrojach są nasi
młodzieżowcy. Zarówno junior B jak i junior C2 bardzo
dobrze radzą sobie w lidze.
Aktualnie junior B zajmuje znakomitą 2 pozycję
w tabeli, ustępując tylko piłkarzom z Nowego Dworu
Gdańskiego. Na wiosnę młodzi piłkarze Pogoni rozegrali
6 spotkań, z czego wygrali 4 spotkania, jedno zremisowali
i doznali jednej porażki. W pokonanym polu młodzi
adepci piłki nożnej zostawili Pomezanię Malbork (1:0),
Olimpię Sztum (3:1), Grom Nowy Staw (2:1) oraz Balaton
Klasztorek (6:0). Jedyny remis po niezwykle zaciętym
spotkaniu pogoniści uzyskali z AP Malbork, natomiast
porażki doznali w wyjazdowym meczu w Postolinie
z miejscową Błyskawicą.
Junior młodszy równie dobrze radzi sobie
w lidze. Na wiosnę rozegrali 5 spotkań. Cztery
z nich wygrali i doznali jednej porażki. Obecnie
po rozegranych 15 spotkaniach młodszy junior zajmuje 5
miejsce w lidze z dorobkiem 27 punktów. Jedyną porażkę
Pogoń doznała w Starogardzie Gdańskim 4:2, natomiast
zwycięsko schodzili z boiska po meczach z Czarnymi
Przemysław (3:1), Bałtykiem Sztutowo (6:1), AP Malbork
(5:2) oraz Sokołem Zblewo (3:0).
KF

Styczeń-Luty
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