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Wywiad z Radnym Rady Miejskiej
w Prabutach - Grzegorzem Kasprzkiem

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

Grzegorz Kasprzak – Do roli radnego w pośredni
sposób przygotowywałem się pełniąc wiele funkcji
społecznych. Radnym jestem pierwszą kadencję
i teraz dopiero widzę, iż jest to zbyt krótki okres
na zrealizowanie wszystkich pomysłów.
Praca jaką wykonuję jest grą zespołową i dzięki temu
możemy osiągnąć zamierzone cele dla Miasta
i Gminy Prabuty – takie miałem wyobrażenie
startując na radnego.
K.F. - Co udało się Panu zrealizować?
G.K. – Jest wiele rzeczy w tej kadencji, którymi
możemy się jako rada pochwalić, są to m.in.
dokończenie termomodernizacji obiektów
oświatowych, budowa Orlika, remont i rozbudowa
infrastruktury turystycznej w Julianowie,
a w niedługim czasie przebudowa ulicy Kuracyjnej,
która poprawi dojazd dla mieszkańców „Kolonii”, a
przede wszystkim „Sanatorium”
i szpitala.
K.F. - Z jakimi problemami borykają się
mieszkańcy w okręgu, który Pan reprezentuje?
G.K. – Podstawowym problemem zgłaszanym przez
mieszkańców mojego okręgu to drogi, a tak mówiąc
szczerze to ich brak. W ostatnim czasie zostało
odwodnionych kilka ulic Krańcowa, Cisowa,
Chopina, a w tym roku będą odwodnione kolejne,
m.in. ulica Akacjowa. Mam nadzieję, że w przyszłej
kadencji będziemy mogli pochwalić się tym, że parę
z tych wymienionych ulic doczeka się asfaltowej
nawierzchni.
Poza tym mieszkańcy mojego okręgu zgłaszają się
do mnie z różnymi problemami, które staram się
na bieżąco rozwiązywać, np. przy poprawie stanu
dróg, wycięciu starych drzew, czy stworzeniu boiska
dla młodzieży.
K.F. - Proszę o dokończenie zdania: Prabuty
to dla mnie...
G.K. – Prabuty to moja „Mała Ojczyzna”,
tu chodziłem do szkoły, tu pracuję jako nauczyciel,
tu czuję się bezpiecznie i tu spędzę starość
w poczuciu, iż mogłem coś dla tej „Małej Ojczyzny”
zrobić.

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

Waldemar Pułka – Moja praca jako radnego jest
zgodna z wcześniejszymi wyobrażeniami i wiedzą
na ten temat. Współpraca z urzędem miasta układa
się bardzo dobrze i zakładany budżet zawsze
wykorzystywany jest w pełni na to, aby
mieszkańcom Prabut i gminy żyło się lepiej. Podczas
mojej czteroletniej kadencji dużo się zmieniło.
Miasto jest coraz ładniejsze i widać to nawet po starej
części ulicy Ogrodowej, przy której obecnie
remontowane są kamienice. Jako radny pełnię
funkcję przewodniczącego komisji ds.
bezpieczeństwa. Dzięki pracy w komisji, ochotnicze
straże pożarne z terenu naszej gminy zostały
doposażone i strażakom łatwiej pracuje się
w warunkach bojowych.
K.F. – Co udało się Panu zrealizować?
W.P. - Przez cztery lata, w moim okręgu wyborczym,
udało się nam, jako radzie, wykonać drogę
wewnętrzną i chodniki przy tzw. „nowej”
Ogrodowej. Do mojego okręgu wyborczego należy
również sołectwo Raniewo/ Kleczewo. Dzięki
staraniom miasta i dofinansowaniu z Agencji
Nieruchomości Rolnych wybudowano sieć
kanalizacyjną do Raniewa i Kleczewa.
Po niedawnym przejęciu od starostwa ulic Polnej
i starej części ulicy Ogrodowej poprawiono bruk
przy ul. Polnej, a przy ul. Ogrodowej poprawiono
chodnik.
K.F. – Z jakimi problemami borykają się
mieszkańcy w okręgu, który Pan reprezentuje?
W.P. - Największym problemem mieszkańców
mojego okręgu, ale i nie tylko, to bezrobocie.
Prabuty są uzależnione od Kwidzyna pod względem
miejsc pracy. Jeśli w Kwidzynie jest więcej pracy
to automatycznie spada bezrobocie w Prabutach.
Powiatowy Urząd Pracy pomaga bezrobotnym
z naszej gminy, sam prowadzę działalność i z ochotą
przyjmuję stażystów, aby pomóc im w nabieraniu
doświadczenia w pracy.
K.F. – Proszę o dokończenie zdania: Prabuty
to dla mnie…
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W.P.- Prabuty to dla mnie taka miejscowość, której
w życiu nie zamienię na inną i nigdzie z niej
nie wyjadę. Większość prabucian ma swoje korzenie
na kresach. I ja również. Dlatego uważam, że tutaj
jest moje miejsce, trzeba dbać o Prabuty i pomagać
ludziom.

problematykę na linii Unia Europejska Rosja
w kontekście wydarzeń na Ukrainie oraz problemy
miasta, jakie pojawiły się przy realizacji
modernizacji linii kolejowej E65 i związane z tym
problemy drogowe. Tematem rozmów były także
środki finansowe dla Polski w nowej perspektywie
finansowej 2014 - 2020.
KF

Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej
w Prabutach
21 maja odbyła się sesja absolutoryjna Rady
Miejskiej. Podczas sesji Skarbnik Elżbieta Wykner
przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za
rok 2013. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wiesław Tomaszewski przedstawił pozytywną
opinię z wykonania budżetu Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku oraz wnioskował
w imieniu Komisji Rewizyjnej
o udzielenie przez radnych absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty
z wykonania budżetu za rok 2013.
Radni udzielili absolutorium jednomyślnie.
KF

Wizyta europosła Jarosława Wałęsy
w Prabutach

Wi z y t a w i c e m a r s z a ł k a Ry s z a r d a
Świlskiego w Prabutach
19 maja na zaproszenie przewodniczącego rady
miejskiej oraz burmistrza we wspólnym posiedzeniu
Komisji Stałych Rady Miejskiej, uczestniczył
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
Ryszard Świlski.
Marszałek Świlski przedstawił radnym oraz
zaproszonym gościom informacje na temat
planowanych remontów dróg wojewódzkich
na terenie Powiśla i gminy Prabuty. Szczegółowo
omówił modernizację dróg wojewódzkich nr 515,
nr 519, nr 522 w ramach projektu „Drogi dla
Powiśla”, ze szczególnym uwzględnieniem drogi
Prabuty – Mikołajki Pomorskie oraz projektowanej
modernizacji drogi nr 521 na odcinku Prabuty –
Kwidzyn. Poruszono również temat remontu ulicy
Kisielickiej oraz modernizacji ulicy Kuracyjnej.
KF

W dniu 12 maja w Prabutach odbyło się
spotkanie z europosłem Jarosławem Wałęsą.
Poseł spotkał się w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy w Prabutach z burmistrzem i jego
współpracownikami, radnymi, prezesami jednostek
organizacyjnych, dyrektorami szkół, sołtysami,
a następnie udał się do Prabuckiego Centrum
Kultury i Sportu na spotkanie z mieszkańcami naszej
gminy.
Podczas spotkania Jarosław Wałęsa przedstawił
sprawozdanie z działalności poselskiej
w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
Akcentował sprawy Morza Bałtyckiego
i rybołówstwa. W trakcie spotkania poruszono
Gazeta Prabucka
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VI Konferencja Popularno – Naukowa
„Świat Kresów”
W dniach 29 – 30 maja w Prabutach odbyła się
VI Konferencja Popularno – Naukowa. Tym razem
konferencji przyświecało hasło „Świat Kresów”
i poświęcona była, jak co roku, pamięci polskich
Kresów Wschodnich. Organizatorem konferencji
było Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków,
Urząd Miasta i Gminy Prabuty, Prabuckie Centrum
Kultury i Sportu, Związek Harcerstwa Polskiego –
Szczep Prabuty.
Pierwszy dzień konferencji rozpoczęto mszą
świętą w Konkatedrze pw. św. Wojciecha
w Prabutach koncelebrowaną w intencji ofiar
ludobójstwa dokonanego przez OUN – UPA
w czasie II wojny światowej, w trakcie której
homilię wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski.
Po mszy świętej złożono kwiaty pod pomnikiem
pomordowanych na Kresach Wschodnich.

W programie drugiego dnia konferencji, która
przeniosła się do Prabuckiego Centrum Kultury
i Sportu, znalazły się m.in. wykłady ks. Tadeusza
Isakowicza – Zaleskiego „70. Rocznica ludobójstwa
dokonanego przez UPA i SS Galizien w Małopolsce
Wschodniej i na Lubelszczyźnie” oraz Profesora
Michała Klimeckiego „Polsko – Ukraińska wojna
o Lwów i Galicję Wschodnią 1918 – 1919”.
Tomasz Kuba Kozłowski zaprezentował swoją
wystawę „Świat Kresów”, którą do 30 czerwca
można oglądać na placu przed Konkatedrą
św. Wojciecha w Prabutach.
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Konferencję uświetnił występ artystyczny Grupy
Jędrzeja z piosenkami lwowskimi. Podczas
konferencji zaprezentowano także film „Kościół
w Dąbrowicy”, poświęcony pamięci
przedwojennych mieszkańców Dąbrowicy.
KF

Przyznano kolejny tytuł Honorowego
Ambasadora Miasta i Gminy Prabuty
W uznaniu zasług dla miasta i gminy Prabuty
oraz jego mieszkańców Rada Miejska postanowiła
przyznać Ks. Tadeuszowi Isakowiczowi –
Zaleskiemu tytuł „ Honorowego Ambasadora
Miasta i Gminy Prabuty”. Uroczystość nadania
tytułu miała miejsce 29 maja w trakcie sesji Rady
Miejskiej w Prabutach.
Podczas sesji przyznano także Nagrody
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury w 2014 roku.
Zaszczytnymi laureatami zostali:
Ryszard Skowroński - za całokształt działalności
twórczej, w uznaniu dorobku poetyckiego.
Włodzimierz Wiśniewski - za działalność na rzecz
popularyzacji i zachowania historii Miasta i Gminy
Prabuty.
Bernard Reks - za działalność na rzecz
popularyzacji i zachowania historii Miasta i Gminy
Prabuty.
Grupa Teatralna ,,Super Nova" - za całokształt
działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji teatru
amatorskiego.
KF
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MGOPS

Partnerstwo MGOPS

Projekty MGOPS

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Prabutach współpracuje z wieloma instytucjami
oraz organizacjami pozarządowymi (Urząd Miasta
i Gminy Prabuty, Hala Sportowa w Prabutach,
Prabuckie Centrum Kultury i Sportu, placówki
oświatowe, Kościół Katolicki, Prabuckie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Ubogich,
Prabuckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych).

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Prabutach, realizując w latach 2009 - 2013
Projekt Łączmy Aktywnością korzystał ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu
była integracja społeczna oraz zwiększenie szans
na zatrudnienie klientów MGOPS Prabuty,
zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez
zwiększenie aktywności osobistej i zawodowej oraz
kwalifikacji zawodowych. W projekcie wzięło
udział 89 mieszkańców gminy Prabuty.

We współpracy z poszczególnymi jednostkami
powstały m.in. takie inicjatywy jak: wypoczynek
dzieci i młodzieży na koloniach letnich i obozach
socjoterapeutycznych. Zostało zorganizowanych
wiele konkursów profilaktycznych m.in. "to mnie
nie kręci", koncert profilaktyczny zespołu
„Na ostatnią chwilę“ – koncert wraz z programem
profilaktycznym miał na celu uświadomienie
młodym ludziom konsekwencji ze stosowania
wszelkiego rodzaju używek, w tym przede
wszystkim: alkoholu, narkotyków i dopalaczy.
Zrealizowano wiele wyjazdów integracyjnych dla
osób niepełnosprawnych do Siemian, Stegny.
Szeroka współpraca MGOPS Prabuty z innymi
jednostkami i organizacjami sprzyja integracji
społeczeństwa lokalnego.
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Aktualnie projekt „Wsparcie środowiska osób
niepełnosprawnych z terenów wiejskich
i małomiasteczkowych", realizowany jest przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Prabutach dzięki współfinansowaniu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w partnerstwie z Fundacją
Aktywizacja w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytetu I Zatrudnienie
i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie
programy integracji i aktywizacji zawodowej,
Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.
W trakcie realizacji projektu zostały
przeprowadzone warsztaty umiejętności
społecznych, warsztaty aktywności zawodowej,
warsztaty psychologiczno – prawne, szkolenia
z obsługi komputera i Internetu, szkolenia
zawodowe. Obecnie uczestnicy projektu są
na etapie podejmowania warsztatów zawodowych,
praktyk, staży, które mają ich doprowadzić
do podjęcia zatrudnienia.
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Działalność Prabuckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Ubogich
Prabuckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Ubogich rozpoczęło swoją działalność w 2008 r. Na swoim
koncie ma wiele sukcesów. Stowarzyszenie przy współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Prabutach wspiera osoby potrzebujące, poprzez dystrybucje żywności dla 1000 mieszkańców
naszej gminy w ilości ok. 280 ton produktów żywnościowych. Stowarzyszenie prowadziło wiele aukcji m.in.
zlicytowano koszulkę przekazaną przez Pana Jerzego Dudka z podpisami gwiazd Realu Madryt (Ronaldo, Sergio
Ramos, Marcelo i inni). Koszulkę zlicytowano za kwotę 1.500,00 złotych. Pieniądze przekazano dla dzieci
dotkniętych chorobą nowotworową. Stowarzyszenie z ostatnich aukcji (listopad 2013, styczeń 2014) uzyskało
kwotę 3.260,00 złotych. Powyższe środki w czasie wakacji zostaną przeznaczone na wypoczynek dzieci z rodzin
ubogich. Stowarzyszenie wraz z MGOPS sprzyja integracji środowiska lokalnego organizując festyny
świąteczne, bale charytatywne, w partnerstwie z Halą Sportową został zorganizowany turniej piłkarski „Wiele
drużyn, jeden cel”, nad którym honorowy patronat objął Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.
Prabuckie Stowarzyszenie Na rzecz Osób Ubogich za swoją działalność
zostało docenione
i uhonorowane nagrodą Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego dla instytucji, które pracuje
charytatywnie na rzecz osób potrzebujących.

Prabucki Klub Seniora
Klub Seniora w Prabutach działa od 23 maja 2012 r. Spotkania w Domu Nauczyciela przy ul. Brzozowej 1
w Prabutach odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 11.00 – 13.00. Obejmują one poczęstunek, część
kulturalną oraz rozrywkową. Członkowie Klubu Seniora stanowią zintegrowaną wspólnotę. Atmosfera spotkań
jest przyjemna i przepojona wzajemną życzliwością.
W czasie działalności Klubu Seniora zorganizowano wiele atrakcyjnych, wartościowych inicjatyw.
Uczestnicy Klubu Seniora mieli możliwość m.in. zwiedzania prabuckich zabytków. Członkowie regularnie
wyjeżdżają na wycieczki m.in. byli już w Stegnie, Gniewie, Gietrzwałdzie, Siemianach.
Uczestnicy biorą udział w spotkaniach okolicznościowych takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet,
Wigilia Bożego Narodzenia, Dzień Seniora. Członków Klubu Seniora odwiedzili m.in. ks. proboszcz Mariusz
Pietrzykowski, dzielnicowi KP w Prabutach Justyna Alicka i Radosław Markowski, pielęgniarka środowiskowa
Grażyna Banach, ks. Jan Nigbor, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Bogdan Pawłowski.
Seniorów, którzy aktywnie chcą spędzić czas wolny i integrować się ze społecznością lokalną serdecznie
zapraszamy do uczestnictwa w Klubie Seniora.
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Gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

MGOPS
kryzysowej diagnozę rodziny, na bazie której
stworzono szczegółowy plan pracy z rodziną.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zajmuje się
prowadzeniem rozmów interwencyjno –
motywacyjnych z osobami dotkniętymi problemem
alkoholowym, a także kierowaniem w/w osób na
badanie przez biegłego sądowego,
w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu
leczniczego. W ramach działalności GKds.RPA
w Prabutach prowadzone są 4 świetlice
środowiskowe, w tym jedna w Prabutach,
a pozostałe na terenach wiejskich.

21 września 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy
Prabuty powołał Zespół Interdyscyplinarny.
Przewodniczącą Zespołu została Wanda Angielska –
Koniszewska. W ramach Zespołu działają grupy
robocze, które rozwiązują trudne przypadki osób
dotkniętych przemocą domową.
Od lipca 2012 r. w naszej gminie
zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny.
Pod opieką asystentów rodziny znajduje się 20
rodzin, które objęte są kompleksową, profesjonalną
pomocą. Rodziny zostały wybrane
w oparciu o
wywiady środowiskowe
przeprowadzone przez pracowników socjalnych
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Prabutach. Przypadające 10 rodzin na jednego
asystenta rodziny pozwala na wnikliwe
i profesjonalne rozwiązywanie problemów każdej
z rodzin. Asystenci rodziny rozpoczęli swoją pracę
w oparciu o stworzoną wspólnie z pracownikami
socjalnymi i inspektorem ds. interwencji
4

Asystenci rodziny pomagają rodzinom w takich
czynnościach jak: rozwiązywanie problemów
opiekuńczo - wychowawczych: przekazywanie
właściwych wzorców zachowań, stałe podnoszenie
kompetencji rodzicielskich, stwarzanie małoletnim
dzieciom bezpiecznego i stabilnego środowiska
wychowawczego niezbędnego w procesie
wychowawczym;
pomoc w prowadzeniu
gospodarstwa domowego – pomoc
w gospodarowaniu zasobami finansowymi rodziny,
motywowanie do dbania o czystość mieszkania,
racjonalne zakupy; pomoc w podstawowych
czynnościach higienicznych osobom upośledzonym
intelektualnie i niewydolnym wychowawczo
rodzicom
oraz dzieciom; pomoc
w monitorowaniu sytuacji szkolnej małoletnich
dzieci – wsparcie w nauce oraz odrabianiu zadań
domowych. Asystenci mają regularny kontakt
z przedstawicielami Oświaty, Służby zdrowia,
Policji, Sądem Rodzinnym, terapeutami uzależnień,
psychologiem, pracownikami świetlic
środowiskowych, a także pracownikami socjalnymi.
Prace sekcji asystentów rodziny zostały
dostrzeżone w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.
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Działalność PCKiS
Dwa i pół roku istnienia Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu pokazało, że nie taki diabeł straszny
jak go malują. Obejmując funkcję dyrektora PCKiS wchodziłem w progi Domu Kultury z pewną dozą
niepewności. Przekonanie mieszkańców, że działalność kulturalna nie zniknie z Prabut zajęło trochę czasu (sic!)
ale w tej chwili nasza wspólna instytucja kultury funkcjonuje pełną parą, zyskując pozytywny odbiór wśród
prabucian. Wychodzimy z przekonania o konieczności kultywacji tego, co jest w naszym mieście wizytówką szachy, rzeźba, teatr i muzykalność mieszkańców muszą istnieć w pełnym blasku i to się udaje! Niebagatelną rolę
odgrywa w naszej codzienności opieka nad zabytkami, obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. Stresu jest
czasem sporo, bo dobrze Państwo wiedzą o fali wandalizmu, a i nam trudno się pogodzić z ogromnymi kwotami
przeznaczanymi na remonty tego, co ktoś umyślnie uszkodził. Z drugiej strony cieszymy się, że nasze obiekty
„kwitną”, są pełne uśmiechniętych ludzi, którzy lubią na nich wypoczywać. Jesteśmy na terenie powiatu
chwaleni za wzorowe utrzymanie Plaży Miejskiej. Wzrost zatrudnienia przełożył się właśnie na jakość
utrzymania naszych zasobów, ale przede wszystkim na liczbę i różnorodność imprez. Cały czas eksplorujemy
nowe obszary przepastnego pola zwanego kulturą, aby dać prabucianom możliwość zobaczenia i uczestniczenia
w czymś nowym. Festiwale tematyczne, happeningi, zawody i turnieje, teatry uliczne, pokazy filmowe,
spotkania autorskie i cykle koncertów to nasza codzienność. Imamy się także czegoś, co jeszcze parę lat temu
było nie do pomyślenia: staramy się wyciągać młodzież sprzed ekranów komputerów - taka dzisiejsza
rzeczywistość drodzy Państwo! Nie zaniedbujemy także seniorów - Uniwersytet III Wieku funkcjonuje prężnie
i ma się świetnie. Przeogromną cześć naszego czasu przeznaczamy na działania wraz z placówkami
oświatowymi, instytucjami, stowarzyszeniami z terenu Miasta i Gminy Prabuty oraz prabucką parafią.
Uroczystości, koncerty, spektakle w których pomagamy zyskują, mamy nadzieję nowego wymiaru. Planów
na przyszłość jest sporo, ale większość determinuje budżet. Ze spraw zupełnie przyziemnych chcielibyśmy
zmierzyć się z remontem sali Domu Kultury. Często podkreślacie Państwo jak miło byłoby uczestniczyć
w wydarzeniach kulturalnych w miłej, przytulnej i pozbawionej nieprzyjemnego pogłosu sali - my także o tym
marzymy. Pracujemy także nad imprezami, które mogą stać się wizytówką Prabut, a wśród nich można wymienić
festiwal folkowy - mam nadzieję, że już wkrótce. Jednak faktem najbardziej nas cieszącym jest to, że udało nam
się zachęcić Państwa - mieszkańców Prabut do dialogu. Wiele ciekawych przedsięwzięć narodziło się właśnie
z Waszego pomysłu, otwartości i szczerej rozmowy, która została przelana w czyn i sukces. Będziemy
to powtarzali w nieskończoność: jesteśmy dla Państwa i zapraszamy w nasze skromne progi z każdą inicjatywą!
Marcin Kruszyński

Gazeta Prabucka
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Zajęcia stałe w PCKiS
Prabuckie Centrum Kultury i Sportu w okresie
od października do końca maja prowadzi szereg
zajęć stałych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dzieci i młodzież podwyższają swoje umiejętności
podczas zajęć: wokalnych, teatralnych,
szachowo – warcabowych, rzeźbiarskich,
plastycznych,sztuki składania papieru, tanecznych,
rytmiki dla najmłodszych, nauki gry na gitarze
i nauki gry na perkusji. W ramach tych zajęć dzieci
i młodzież wyjeżdżają na konkursy, przeglądy oraz
warsztaty i z sukcesami reprezentują siebie,
Prabuckie Centrum Kultury i Sportu i nas prabucian.
Prowadzimy również zajęcia stałe w świetlicach
wiejskich w Obrzynowie, Jakubowie, Sypanicy,
Laskowicach, Szramowie i Trumiejkach. Zajęcia
mają charakter zajęć świetlicowych, podczas
których pod okiem instruktorów prowadzone
są zajęcia plastyczne i rytmiczne. Zajęcia
w świetlicach wiejskich cieszą się ogromną
popularnością wśród dzieci.
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Obiekty i zabytki PCKiS
Prabuckie Centrum Kultury i Sportu jest
administratorem kilku obiektów, znajdujących się na
terenie Miasta i Gminy Prabuty. Do naszych zadań
należy utrzymanie porządku, wykonywanie
zabiegów pielęgnacyjnych, roczne i pięcioletnie
przeglądy stanu technicznego, drobne remonty
i zabiegi konserwacyjne. Na wszystkich obiektach
dokonujemy częstych oględzin, by zapewnić
bezpieczeństwo podczas ich użytkowania.
Place zabaw, znajdujące się przy ul. B. Prusa,
Łąkowej, Chodkiewicza, Wojska Polskiego
podlegają kontroli podstawowej, funkcjonalnej
i oględzinom. W sezonie letnim wymieniamy
w nich piasek i na bieżąco konserwujemy
urządzenia. Prowadzimy nadzór nad plażą
w Julianowie, Stańkowie i Rodowie Małym, które
od czerwca przygotowujemy do rozpoczęcia sezonu.
Julianowo, jako miejsce wykorzystywane do kąpieli,
jest poddane szczegółowym zabiegom. Plaża jest
strzeżona przez ratowników WOPR-u
i znakowana według wytycznych. W tym okresie
wykonujemy dwukrotne badanie jakości wody.
Na terenie plaży miejskiej funkcjonuje
wypożyczalnia sprzętu wodnego, znajduje się
boisko do piłki plażowej i miejsce na ognisko.
Opiekujemy się również obiektami sportowymi,
stadionem sportowo – rekreacyjnym
przy ul. Sanatoryjnej i Polnej. Dla podwyższenia
funkcjonalności, udało się nam uzupełnić bieżnie
mączką ceglaną i szlaką. Na bieżąco wykonujemy
koszenia, oczyszczamy teren
i wymieniamy piasek w miejscach do skoku w dal.
Naszej administracji podlegają Skatepark
przy ul. Legionów i Dirt Park przy ul. Sportowej.
Zarządzanym przez nas miejscem jest także park
miejski, gdzie regularnie wykonujemy prace
pielęgnacyjne, dbamy o czystość.

Działalność społeczno - kulturalna
w gminie2012
Prabuty
Styczeń-Luty

Przez cały rok prowadzimy informację
turystyczną i każdy, kto chciałby zagłębić się
w historię naszego miasta, może zwiedzić nasze
zabytki. Na Bramie Kwidzyńskiej można zobaczyć
stałą ekspozycję pamiątek związanych
z przedwojennymi Prabutami zebranych przez
mieszkańca ówczesnego Riesenburga - Wernera
Zebrowskiego. Obecnie na „wieży” można obejrzeć
wystawę przygotowaną przez Piotra Pilewskiego
„Przeszłość na papierze zapisana. Dokumenty
związane z przedwojenną historią miasta Prabuty”.
Nie lada atrakcją jest spacer 3,5 metra pod rynkiem
naszego miasta, kanałami, zabytkowych XVIII
wiecznych wodociągów. Urokliwym miejscem
są ruiny Zamku Biskupów Pomezańskich,
na których można podziwiać sukcesywnie
rozbudowywaną makietę zamku i historycznych
budowli Prabut tworzonych przez Włodzimierza
Wiśniewskiego. W Kościołku Polskim turyści mogą
dowiedzieć się jak wyglądało codzienne życie
prabucian z przełomu XIX i XX w. oglądając
wystawę „Powracająca przeszłość Prabut”.
W kościółku znajduje się unikatowa barokowa
polichromia z najstarszymi na Pomorzu
fragmentami psalmów zapisanych w języku
polskim. Kościółek Polski służy także jako letnia
sala koncertowa. Od maja do końca września
w jego wnętrzu odbywają się liczne koncerty, a w
lipcu miłośnicy muzyki klasycznej uczestniczą w
festiwalu „Viva Musica”. Od dwóch lat, w połowie
maja, Prabuckie Centrum Kultury i Sportu
uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów”
podczas, której turyści mogą zwiedzać nocą
prabuckie zabytki i ekspozycje.

Prabuckie Centrum Kultury i Sportu opiekuje się
prabuckimi zabytkami: Bramą Kwidzyńską, XVIII
wiecznymi wodociągami, ruinami Zamku Biskupów
Pomezańskich oraz Kościółkiem Polskim.
Gazeta Prabucka
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Plan imprez letnich (sezon 2014)
Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu
- 27.06 - Pra-Prog-Rock Festiwal 2014 - skwer przy MGOPS
- 28.06 - Festiwal Kultury, Sportu i Piękna - skwer przy MGOPS
- 04.07 - Kino Letnie - skwer przy PCKiS
- 05.07 - Festyn sołecki w Trumiejkach
- 06.07 - Festiwal Viva Musica - Operus Arte - Kościółek Polski
- 11.07 - Kino Letnie - skwer przy PCKiS
- 12.07 - Festyn sołecki w Gdakowie
- 13.07 - Festiwal Viva Musica - Amadeus Art - Kościółek Polski
- 18.07 - Kino Letnie - skwer przy PCKiS
- 25.07 - Kino Letnie - skwer przy PCKiS
- 27.07 - Festiwal Viva Musica - Siergiej Wowkotrub Gypsy Swing Quartet - Kościółek Polski
- 01.08 - Kino Letnie - skwer przy PCKiS
- 03.08 - Pra-gnienie Muzyki - TripMusic - skwer przy MGOPS
- 10.08 - Pra-gnienie Muzyki- Last Ride - skwer przy MGOPS
- 17.08 - Pra-gnienie Muzyki - Teatr Hals „Świrowisko” - skwer przy MGOPS
- 22.08 - Kino Letnie - skwer przy PCKiS
- 24.08 - Pra-gnienie Muzyki - Bartek Dzikowski - skwer przy MGOPS
- 29.08 - Prabuckie Lato z Biesiadą - skwer przy MGOPS lub Plaża Miejska
- 31.08 - Dożynki Gminne - skwer przy MGOPS
- 14.09 - spektakl teatru ulicznego „3,5” - rynek przy Fontannie Rolanda
- 27.09 - Biegi Uliczne „Liwa Cup” - rynek przy Fontannie Rolanda

8
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Dzień Samorządu Terytorialnego
w Pałacu Prezydenckim

IX edycja Międzyszkolnych Potyczek
„Wawrzynek – ścieżka cudów”

27 maja na zaproszenie
Kancelarii Prezydenta RP
z wizytą w Warszawie
przebywał Burmistrz
Miasta i Gminy Prabuty
Bogdan Pawłowski.
Spotkanie w Pałacu
Prezydenckim miało
miejsce z okazji Dnia
Samorządu Terytorialnego.
Prezydent Komorowski
s p o t k a ł
s i ę
z samorządowcami
dla upamiętnienia
pierwszych wyborów samorządowych, które
odbyły się 27 maja 1990 roku. Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił
w 2000 roku tę datę jako święto samorządu
terytorialnego.
Spotkanie z Prezydentem było okazją
do rozmów, w czasie których, samorządowcy
przedstawili problemy, z którymi spotykają się
na co dzień w swojej pracy. Podczas spotkania
Prezydent RP Bronisław Komorowski podkreślał,
że polska samorządność jest jedną z dźwigni
rozwoju Ojczyzny i źródłem polskiego sukcesu.

Dnia 24 maja br. w Zespole Szkół w Rodowie
odbyła się IX edycja Międzyszkolnych Potyczek
Dzieci i Młodzieży „Wawrzynek – ścieżka cudów”.
W turnieju wzięły udział trzyosobowe drużyny
ze szkół Miasta i Gminy Prabuty, Szkoły
Podstawowej z Mikołajek Pomorskich oraz drużyna
VIP – ów - zaproszeni goście.
Przy pomocy mapki i oznakowania drużyny
musiały przebyć trasę tutejszej ścieżki przyrodniczej
liczącą 5 km. Podczas wędrówki uczestnicy zdawali
egzamin z wiedzy z dziedzin: matematyka,
przyroda, j. polski, historia, geografia, fizyka oraz
języki obce. Dodatkowo uczestnicy potyczek
sprawdzili się w strzelaniu z karabinku oraz grach
zręcznościowych.
Na zakończenie imprezy odbyło się ognisko.
Każdy mógł skosztować chleba ze smalcem.
Zwycięzcą wśród szkół podstawowych została
drużyna ze Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Prabut,
III – Szkoła Podstawowa z Rodowa.
I miejsce wśród gimnazjów zajęło Gimnazjum
z Rodowa, II – Gimnazjum z Trumiejek, III miejsce
Gimnazjum Prabuty.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe
koszulki i torby.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom:
Urzędowi Miasta i Gminy Prabuty oraz Fundacji
Filantropijnej Projekt z Kwidzyna. Serdecznie
dziękujemy organizacji LOK oraz dzielnicowemu
Justynie Alickiej, których działania uatrakcyjniły
turniej.

KF

Dr Freyberg z muzeum w Ellingen
z wizytą w Prabutach
28 maja z wizytą w Prabutach przebywał
dyrektor Centrum Kultury Prus Wschodnich
w Ellingen. Jest to kolejna wizyta dr. Freyberga
w Prabutach w celu ustalenia szczegółów
technicznych planowanej, wspólnie przygotowanej
przez bawarskie Ellingen oraz Miasto i Gminę
Prabuty, wystawy prezentującej historię
najważniejszych zabytków Prabut, której otwarcie
nastąpi w czerwcu przyszłego roku w Kościółku
Polskim w Prabutach.
KF

Gazeta Prabucka
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Dni Prabut 2014
Do bardzo udanych można zaliczyć tegoroczne
obchody święta naszego miasta. Tym razem Dni
Prabut obchodzone były przez trzy dni od 23 do 25
maja, a główne obchody i koncerty odbyły się
na stadionie przy ul. Polnej.
Dni Prabut były udane z dwóch powodów.
Po pierwsze w 80% dopisała pogoda po drugie
mieszkańcy Prabut sami wybrali w jesiennym forum
kulturalnym to, co chcieli usłyszeć i zobaczyć
na prabuckiej estradzie. I tak święto naszego miasta
podzielono na 3 tematyczne koncerty. Pierwszego
dnia licznie zgromadzona publiczność, w iście
gorącej atmosferze i przy tropikalnej pogodzie
bawiła się przy równie gorących rytmach reggae.
Na estradzie wystąpili rodzimy ZKS Squad oraz
gwiazdy - Etna Kontrabande i Tabu. Imprezę przy
karaoke do późnych godzin nocnych poprowadził
Artur Aful Grabara.
Drugi dzień Dni Prabut to coroczne zmagania
rycerzy w ramach Festiwalu Kultury
Średniowiecznej, który odbył się tradycyjnie na
placu przykatedralnym. Podczas festiwalu nie
zabrakło bohurtów, rzutów do saracena, biegu dam
oraz inscenizcji bitwy o Prabuty, pojawiły się
również pokazy ówczesnych rzemieślników
rymarza, garncarza czy płatnerza.
Festiwal został zorganizowany w ramach projektu
pn. Festiwal Kultury Średniowiecznej ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania 413
“Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
PROW na lata 2007-2013 oraz budżetu Miasta
i Gminy Prabuty.
Popołudnie przy ul. Polnej upłynęło pod znakiem
muzyki dance. Na scenie wystąpiły znane na polskiej
scenie Disco Polo zespoły Mejk oraz Skaner.
Frekwencja podczas koncertów była ogromna,
zważywszy na popołudniową potężną ulewę i burzę,
która przetoczyła się nad Prabutami. Po koncertach,
zabawę pod chmurką, poprowadził dobrze znany
w Prabutach Marian Dąbrowski i jego zespół Image.
Niedziela zarezerwowana była dla trzeciego bardzo
popularnego rodzaju muzyki wśród prabucian czyli
rapu. Na estradzie wystąpili Raggabang oraz Olsen
i Fu, a za dekami stał jeden z najlepszych
hip-hopowych DJ'ów w Polsce – DJ 600V.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Dni Prabut.
KF
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tegorocznego festynu, zespół De Luzers, hitami
muzyki rozrywkowej z ostatnich 30 lat, rozbawił
całą zgromadzoną publiczność, a do północy,
prabucianie bawili się przy rytmach dance,
w wykonaniu zespołu Image.
Podczas festynu została podpisana umowa
pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Prabuty,
a Prezesem Szpitala Specjalistycznego
w Prabutach, w sprawie przekazania dotacji
dla szpitala w wysokości 280 tys. złotych. Kwota
ta zostanie przeznaczona na zakup sprzętu
i aparatury medycznej oraz na modernizację
Centralnej Sterylizacji.

Międzynarodowy Dzień Rodziny
15 maja obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Rodzin ustanowiony przez Organizację
Narodów Zjednoczonych. Prabuckie Centrum
Kultury i Sportu wspólnie z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej odpowiedziało na
apel Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
który objął polskie obchody Dnia Rodziny
honorowym patronatem.
Tego dnia instruktorzy kół zainteresowań,
działających przy PCKiS, przeprowadzili zajęcia
otwarte dla rodzin na skwerze przed Domem
Kultury. Uczestnicy pikniku mogli zaprezentować
umiejętności wokalne, plastyczne oraz rzeźbiarskie.
Wśród piknikowych atrakcji znalazły się również
turniej szachowy, zabawa z bańkami mydlanymi
i wykonanie kolorowego obrazu na parkingu przed
PCKiS. Dodatkową atrakcją, jaką zaproponował
MGOPS był wyjazd dzieci na basen.
KF

XII Festyn Rodzinny
Sportowo - Rekreacyjny
7 czerwca na stadionie przy ul. Polnej odbył się
XII Wojewódzki Festyn Rodzinny Pielęgniarek
i Położnych Województwa Pomorskiego. Festyn
obfitował w wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak
i dorosłych. Na scenie zaprezentowała się grupa
wokalna działająca przy PCKiS -Sparks, karaoke
przygotował Artur Aful Grabara, gwiazda

KF

Wyniki gminnych zawodów
lekkoatletycznych szkół gimnazjalnych
Poniżej przedstawiamy wyniki mityngu
lekkoatletycznego dla szkół gimnazjalnych, który
odbył się 7 maja na stadionie przy ul. Kuracyjnej.
Kategoria dziewcząt: 100 m.: 1)Patrycja Żurawska ;
2) Milena Jabłońska ; 3) Patrycja Gabrychowicz
(wszystkie Prabuty); 300 m.: 1) Dominika Marczyk
(Prabuty); 2) Kinga Felczak (Rodowo); 3) Paulina
Gajewska (Trumiejki); 600 m.: 1) Zuzanna
Pytlarczyk; 2) Natalia Boguszewicz; 3) Natalia
Przybysz (wszystkie Rodowo); 1000 m.: 1) Sylwia
Grębowska(Rodowo); 2) Maria Tomaszewska
(Prabuty); 3) Wiktoria Langmesser (Rodowo); skok
w dal: 1)Kinga Felczak (Rodowo); 2) Oliwia
Jałoszyńska; 3) Patrycja Żurawska (obie Prabuty);
pchnięcie kulą: 1)Dominika Marczyk; 2) Milena
Jabłońska; 3) Agnieszka Kosiba (wszystkie Prabuty);
skok wzwyż: 1) Marta Rebeszko (Prabuty); 2)
Paulina Gajewska (Trumiejki); 3) Agata Wasilak
(Prabuty). Kategoria chłopców: 100 m.: 1) Patryk
Kozioł (Prabuty); 2) Dominik Głowacki; 3) Dawid
Goriński (obaj Trumiejki); 300 m.: 1) Dariusz
Warzecha (Rodowo); 2) Eliasz Kwiatkowski
(Trumiejki); 3) Patryk Piotrowski (Rodowo); 600 m.:
1) Sebastian Rakoczy (Trumiejki); 2) Mateusz
Koniszewski (Prabuty); 3) Dawid Deorocki
(Rodowo); 1000 m.: 1) Stanisław Dąbrowski; 2)
Bartłomiej Wajs (obaj Rodowo); 3) Mateusz
Skrzypek (Trumiejki); 2000 m.: 1) Damian
Lewandowski (Trumiejki); 2) Daniel Masny
(Rodowo); 3) Marcin Traszkiewicz (Prabuty); skok w
dal: 1) Patryk Kozioł (Prabuty); 2) Michał Głowacki
(Trumiejki); 3) Dariusz Warzecha (Rodowo);
pchnięcie kulą: 1) Patryk Piotrowski (Rodowo); 2)
Tomasz Kryszkiewicz (Prabuty); 3) Patryk Lipiński
(Rodowo); skok wzwyż: 1) Dawid Deorocki; 2)
Daniel Masny (obaj Rodowo); Szymon Ostrowski.
KF
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Rodowscy uczniowie z kolejnymi
lekkoatletycznymi sukcesami
Po raz kolejny uczniowie z Zespołu Szkół
w Rodowie, dali się poznać z jak najlepszej strony
na sportowych arenach wojewódzkich
i międzywojewódzkich.
W Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików w Biegach Przełajowych
(woj. pomorskie i kujawsko - pomorskie),
które odbyły się 22 marca w Ciechocinku, Stanisław
Dąbrowski zdobył brązowy medal w biegu na 3000
metrów, w tych samych zawodach Sylwia
Grębowska była VII, a Kinga Felczak XII, co dało
uczniom z Rodowa III miejsce drużynowo.
W Mistrzostwach Powiatu w Biegach
Przełajowych, które odbyły się 4 kwietnia, na
stadionie w prabuckim Sanatorium, Sylwia
Grębowska i Stanisław Dąbrowski zdobyli srebrne
medale, a Kinga Felczak brązowy. Wszyscy
zawodnicy uzyskali awans do finału
wojewódzkiego.
14 maja odbyła się pierwsza odsłona tegorocznej
Lekkoatletycznej Ligi Młodzików w Gdańsku.
Znakomicie zaprezentował się Stanisław Dąbrowski
w biegu na 1000 m, zdobywając brązowy medal,
Sylwia Grębowska, na tym samym dystansie, zajęła
V miejsce, a Kinga Felczak, w biegu na 300 metrów,
była VII.
Powiatowa Gimnazjada w Lekkiej Atletyce
odbyła się 21 maja w Kwidzynie. Jak co roku
rodowscy zawodnicy przywieźli z niej worek
medali. Złote krążki zdobyli: Stanisław Dąbrowski
i Sylwia Grębowska w biegu na 1000 m, srebrne
Zuzia Pytlarczyk w biegu na 600 m, Kinga Felczak
w skoku w dal i sztafecie dziewcząt
4 x 100 m, brązowe medale zdobyli Patryk
Piotrowski w pchnięciu kulą i Daniel Masny w biegu
na 2000 m.
W dniu 11 maja w Kwidzynie na placu
katedralnym odbył się XI Ogólnopolski Bieg
Unijny. W kategorii gimnazjalistów Stasiu
Dąbrowski oraz Sylwia Grębowska zdobyli II
miejsca. Kinga Felczak zajęła V miejsce, a Zuzia
Pytlarczyk VI.
KF
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Sukcesy Dominiki Marczyk
Nie tylko rodowscy uczniowie dzielnie radzą
sobie na arenach lekkoatletycznych, również
uczennica prabuckiego gimnazjum, Dominika
Marczyk, w ostatnim czasie odniosła znaczące
sukcesy sportowe.
28 maja w Słupsku Dominika, podczas XV
Wojewódzkiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej
w Indywidualnej Lekkiej Atletyce, zdobyła dwa
srebrne medale w pchnięciu kulą oraz biegu
na dystansie 300 metrów.
Zaledwie 3 dni później, 31 maja, młoda, zdolna
lekkoatletka
zaliczyła bardzo udany start
w Mistrzostwach Okręgu w LA w Gdańsku.
Dominika tym razem wystartowała aż w trzech
konkurencjach. W biegu na 100 metrów wywalczyła
srebrny medal, w pchnięciu kulą stanęła na 3 miejscu
podium, natomiast w biegu na 200 metrów zdobyła
IV miejsce.
Redakcja GP gratuluje sukcesów i życzy
kolejnych na stadionach lekkoatletycznych.
KF

Pogoń Prabuty żegna się z V ligą
Niestety drużyna seniorów Pogoni Prabuty
nie zdołała utrzymać się w pomorskiej piątej lidze.
Podopieczni Piotra Tatary na dwie kolejki przed
zakończeniem sezonu, zgromadzili 17 punktów
i zamykają tabelę rozgrywek piątoligowych.
Maj i początek czerwca dla seniorów układał się
ze zmiennym szczęściem. Pogoń Prabuty rozegrała
5 spotkań. W dwóch z nich odniosła przekonywujące
zwycięstwa 4:0, 18 maja, na wyjeździe
z Chojniczanką II Chojnice oraz 5:1 przed własną
publicznością, 7 czerwca, z Błękitnymi Stare Pole.
Oprócz dwóch zwycięstw Pogoń doznała 3 porażek.
Każda z nich była pechowa, mecze kończyły się
jednobramkową porażką, a o wynikach spotkań
decydowały ostatnie minuty meczów. 10 maja
pogoń przed własną publicznością uległa Centrum
Pelplin 2:3, tym samym wynikiem zakończył się
mecz z Radunią Stężyca, a 31 maja pogoń uległa
w derbowym spotkaniu Relaxowi Ryjewo 2:1.
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