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Wywiad z Radnym Rady Miejskiej
w Prabutach - Krzysztofem Papisem

Krzysztof Fedoruk - Jak wygląda
Pana praca jako radnego? Czy jest
ona zgodna z wyobrażeniami
w momencie objęcia tej funkcji?
Krzysztof Papis - W Radzie Miejskiej pełnię
funkcję Przewodniczącego Komisji Zdrowia,
Opieki Socjalnej i Mieszkaniowej oraz jestem
szefem klubu OPS (Obywatelskie Porozumienie
Samorządowe). Wbrew pozorom nie jest to wcale
„łatwy kawałek chleba”. Pełnienie tych funkcji,
wymaga dużo dyplomacji, rozsądku, a czasami
i wielkiej odwagi. Mimo wszystko jest to praca,
która sprawia mi dużo satysfakcji. Częsty kontakt
z mieszkańcami, borykającymi się z problemami
mieszkaniowo-socjalnymi, pomoc
w rozwiązywaniu problemów i choćby zwykła
rozmowa, to wielki bodziec, który daje mnóstwo
energii w tej pracy.
Zawsze chciałem pracować w radzie, która jest
spójna, która podejmuje dobre decyzje, która broni
interesów naszych mieszkańców i takie miałem
wyobrażenia. W perspektywie mijającej kadencji,
mogę śmiało powiedzieć, że wyobrażenia się
spełniły.
K. F. - Co udało się Panu zrealizować?
K. P. - Tak jak wcześniej wspomniałem, tylko dzięki
wspólnemu zaangażowaniu całej rady mogliśmy
wykonać szereg inwestycji na terenie miasta i naszej
gminy m.in.: budowa kanalizacji sanitarnej,
oczyszczalni ścieków, termomodernizacja
budynków oświatowych, przebudowa boiska
sportowego w Sanatorium, budowa boiska
wielofunkcyjnego „Orlik”, budowa hali sportowej
w Trumiejkach, remonty i wymiany nawierzchni
ulic i chodników (Ogrodowa, Długa, Bolesława
Prusa, Miła czy Kraszewskiego), to tylko niektóre
inwestycje, nie sposób tu wszystkiego wymienić.
K.F. - Z jakimi problemami borykają się
mieszkańcy okręgu, który Pan reprezentuje?
K.P. - Mieszkańcy zgłaszają przede wszystkim
potrzeby remontów nawierzchni chodników i dróg,
takich ulic jak: Barczewskiego, Jagotty czy
Kopernika. Nasi mieszkańcy sygnalizowali,
że w okresie wiosenno-letnim pojawiają się
problemy z bezpieczeństwem mieszkańców (częste

hałasy dochodzące ze skweru im. Jana Pawła II,
niebezpieczna, szybka jazda samochodów
w centrum miasta).
Młodzi mieszkańcy okręgu zwracali uwagę, aby
popracować nad poprawą bazy rekreacyjnosportowo-turystycznej.
K.F. - Proszę o dokończenie zdania: Prabuty
to dla mnie …
K.P. - Prabuty to „Moja Mała Ojczyzna”, Prabuty
to moja Rodzina, Prabuty to wspaniali mieszkańcy,
Prabuty to dla mnie wszystko.

Wywiad z Radną Rady Miejskiej
w Prabutach - Moniką Jabłońską
Krzysztof Fedoruk - Jak wygląda
Pani praca jako radnej? Czy jest
ona zgodna z wyobrażeniami
w momencie objęcia tej funkcji?
Monika Jabłońska - Funkcję radnej pełnię od około
roku czasu. Jest to dla mnie na pewno duże
wyzwanie, ponieważ obdarzyło mnie zaufaniem
bardzo dużo ludzi. Wiadomo, iż jest to dla mnie
„coś” nowego i potrzebowałam pewnego okresu,
aby zaznajomić się z obowiązkami radnej.
K.F. - Co udało się Pani zrealizować?
M.J. - W momencie objęcia funkcji większość
projektów było już stanie realizacji. Priorytetem dla
mnie jest jak najlepszy kontakt z mieszkańcami,
aby móc przedstawić ich potrzeby i oczekiwania
przed członkami Rady Miasta. Biorąc pod uwagę
mój niedługi staż i czas do kolejnych wyborów,
myślę, że pozytywnie reprezentowałam swój okręg.
K.F. - Z jakimi problemami borykają się
mieszkańcy okręgu, który Pani reprezentuje?
M.J. - Problemy oczywiście są mniejsze i większe,
ale staramy się rozwiązywać je na bieżąco. Zapewne
głównym jest stan drogi wojewódzkiej nr 522,
ale jak już powszechnie wiadomo zostanie ona
w najbliższym czasie zmodernizowana.
K.F. - Proszę o dokończenie zdania: Prabuty
to dla mnie...
M.J. - Prabuty to dla mnie miasto z bardzo dużym
potencjałem, które w ostatnim czasie prawidłowo
wykorzystuje swoje możliwości.

Redakcja: Prabuckie Centrum Kultury i Sportu. Redaktor wydania, skład: Krzysztof Fedoruk. grafika:
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Wywiad z Radnym Rady Miejskiej
w Prabutach - Wiesławem Tomaszewskim
Krzysztof Fedoruk - Jak wygląda
Pana praca jako radnego? Czy jest
ona zgodna z wyobrażeniami
w momencie objęcia tej funkcji?
Wiesław Tomaszewski – Jestem radnym już
czwartą kadencję i miałem różne momenty pracy
w Radzie Miejskiej. Ta kadencja jest jedną
ze spokojniejszych, może dlatego, że wielu z nas zna
dobrze realia i możliwości budżetowe naszej gminy.
Moim zdaniem, w tej kadencji, dobrze
zagospodarowano pieniędzmi, zrealizowano wiele
inwestycji przy wykorzystaniu dofinansowań z Unii
Europejskiej czy też Urzędu Marszałkowskiego.
K.F. - Co udało się Panu zrealizować?
W.T. – Zrealizowano budowę drogi osiedlowej wraz
z chodnikami przy ul. Ogrodowej, poprawiono
ogrodzenie boiska sportowego przy ul. Polnej,
wykonano dużą inwestycję budowy sieci
kanalizacyjnej do Raniewa i Kleczewa, częściowo
został poprawiony bruk na ul. Polnej, a obecnie trwa
wymiana pokrycia dachowego na budynku
gimnazjum.
K.F. - Z jakimi problemami borykają się
mieszkańcy w okręgu, który Pan reprezentuje?
W.T. – Jednym z większych problemów
mieszkańców mojego okręgu jest brak chodnika
do Raniewa. Jest jednak światełko w tunelu, gdyż
w niedalekiej przyszłości droga Prabuty - Kwidzyn
doczeka się gruntownej modernizacji i chodnik
do Raniewa zostanie wybudowany. Myślę również,
że zostanie dokończony remont ul. Polnej łącznie
z chodnikiem.
K.F. - Proszę o dokończenie zdania: Prabuty
to dla mnie…
W.T. – Prabuty to moje miasto. Miasto przyjaznych
ludzi i przyjazne ludziom. Miasto, z którym
związałem się w 1980 roku, w którym spędziłem
swoje życie zawodowe i rodzinne. Myślę, że nie
rozstanę się z nim do końca życia.

W zawiązku z remontem 11 czerwca
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty podpisał umowę
na remont dachu na budynku Gimnazjum
w Prabutach. Wykonawcą robót jest firma KASBUD Marek Kasiewicz ze Ślesina, która została
wyłoniona w drodze postępowania przetargowego.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 225 421,47 zł.
KF

Podpisanie umowy i remont ulicy
Kuracyjnej
W dniu 24 czerwca Burmistrz Miasta i Gminy
Prabuty podpisał umowę na remont ulicy Kuracyjnej
w Prabutach. Wykonawcą robót jest Zakład Usług
Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk z Prabut,
wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.
Wartość inwestycji wynosi 2 384 500,00 zł. Projekt
jest realizowany w ramach programu
pn.: „Narodowy program przebudowy dróg
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój“. Partnerem projektu jest Starostwo
Powiatowe, Szpital Specjalistyczny oraz Centrum
Psychiatrii w Prabutach.
Prace remontowe rozpoczęły się na początku
lipca i obejmują one wymianę nawierzchni ulicy
Kuracyjnej oraz istniejących zjazdów i chodników.
W ramach tego zadania zostanie również
przebudowane skrzyżowanie ulic Kuracyjnej,
Chodkiewicza, Obrońców Westerplatte i Brzozowej
na skrzyżowanie z ruchem okrężnym, co rozwiąże
problemy komunikacyjne w tym miejscu. Remont
ulicy Kuracyjnej potrwa do października.

Remont dachu na budynku gimnazjum
w Prabutach
Wraz z rozpoczęciem wakacji, budynek
prabuckiego gimnazjum, przechodzi modernizację
pokrycia dachowego. Modernizacja polega
na naprawie konstrukcji dachu, wymianie dachówki
oraz wykonaniu obróbek blacharskich. Prace
związane z remontem dachu potrwają
do końca sierpnia.
Gazeta Prabucka
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Najlepsi absolwenci szkół podstawowych
i gimnazjalnych nagrodzeni
1 lipca 2014 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
w Prabutach odbyła się uroczystość wręczenia nagród
najlepszym absolwentom szkół podstawowych
i gimnazjalnych prowadzonych przez Miasto i Gminę
Prabuty. Nagrody i listy gratulacyjne wręczali Burmistrz
Bogdan Pawłowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Fedoruk w towarzystwie członków Komisji
O ś w i a t y
R a d y
M i e j s k i e j .
W tym roku wyróżnieni zostali:
Marlena Janczuk z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
w Trumiejkach oraz Państwo Nina i Andrzej
Janczukowie, Agata Wasilak z Gimnazjum im. Marii
Curie – Skłodowskiej w Prabutach oraz Państwo Bożena
Wasilak i Adam Wasilak, Anna Jurek z Gimnazjum
w Rodowie oraz Państwo Elżbieta i Władysław Jurkowie,
Nikola Krauze ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Obrońców Westerplatte w Prabutach oraz Państwo
Beata Piskorska i Leszek Krauze, Marlena Wajs
ze Szkoły Podstawowej w Obrzynowie oraz Państwo
Mariola i Janusz Wajsowie, Magda Lenartowicz
ze Szkoły Podstawowej w Rodowie oraz Państwo
Henryka i Stanisław Lenartowiczowie, Daniel Pełka
ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Trumiejkach oraz Państwo Katarzyna i Stanisław
Pełkowie.
Rodzice nagrodzonych uczniów otrzymali z rąk
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty listy gratulacyjne
za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu oraz
szczególne osiągnięcia w pracy społecznej swoich dzieci.
Nagrodzonym absolwentom towarzyszyli również
dyrektorzy szkół.
KF
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Stowarzyszenia w Mieście i Gminie Prabuty

Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków
Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków zostało
założone 24 września 2004 roku. W zebraniu
założycielskim wzięło udział 27 osób, a w chwili
obecnej liczy 105 członków. Od początku istnienia
prezesem stowarzyszenia jest Andrzej Mosiejczyk.
Organizacja zajmuje się pielęgnowaniem tradycji,
kultury i historii Kresów Wschodnich dawnej
Rzeczpospolitej. Od 2009 roku organizuje
konferencje popularno – naukowe, na których
wykładowcami i prelegentami byli wybitni
naukowcy: profesor Michał Klimecki
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
dr Leon Popek pracownik Instytutu Pamięci
Narodowej w Lublinie, dr Lucyna Kulińska
z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz
Ewa Siemaszko autorka ważnego dla Kresowian
dzieła, dokumentującego zbrodnie ukraińskich
nacjonalistów na ludności polskiej. Honorowym
gościem w 2009 roku był gen. Mirosław
Hermaszewski jedyny polski kosmonauta, urodzony
w Lipnikach na Wołyniu i cudem ocalony z zagłady.
Konferencja gromadzi liczne grono słuchaczy i jest
poważnym uzupełnieniem edukacji historycznej dla
młodzieży. Gościem i prelegentem konferencji jest
ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski, duszpasterz
Kresowian, przyjaciel i popularyzator Prabut.
Na wniosek stowarzyszenia Rada Miejska przyznała
księdzu tytuł „Honorowy Ambasador Miasta
i Gminy Prabuty”.

Ważnym elementem działalności jest organizacja
wyjazdów na Kresy. Dla wielu członków
stowarzyszenia, są to podróże do miejsc urodzenia,
dzieciństwa, młodości. Bardzo sentymentalny
charakter miała wycieczka – pielgrzymka na Wołyń,
która odbyła się pod hasłem „Śladami Ojców
naszych”. Ponadto zorganizowane zostały
wycieczki do Wilna oraz na Wołyń i Podole.
Stowarzyszenie opiekuje się cmentarzami polskimi
na Kresach. W tym celu nawiązało kontakt
2

z Harcerstwem Polskim na Ukrainie Hufiec
„Wołyń”, którego członkowie uporządkowali
i odnowili
3 cmentarze między innymi
w miejscowości Płoskie. Również staraniem
stowarzyszenia ustawiony został krzyż z tablicą
pamiątkową, na zbiorowej mogile pomordowanych
mieszkańców wsi Ugły.

W 2013 roku przypadła 70 rocznica ludobójstwa
dokonanego na ludności polskiej przez
nacjonalistów ukraińskich. Tragedię tę upamiętnia
tablica oraz potężny krzyż dębowy na cmentarzu
komunalnym w Prabutach. Ponadto ustawiona
została tablica z nazwami miejscowości,
w ogromnej większości nieistniejących, z których
pochodzą mieszkańcy gminy Prabuty wysiedleni
z Kresów.
W obecnej chwili trwają intensywne prace nad
wydaniem książki, pod roboczym tytułem:
„Wspomnienia Prabuckich Kresowian”. Zbierane są
relacje najstarszych żyjących mieszkańców gminy
pochodzących z Kresów. Stowarzyszenie zbiera
pieniądze na stworzenie repliki obrazu NMP
w Kazimierce, który ma zostać zawieszony
w Konkatedrze. W trakcie organizacji jest
wycieczka do Krakowa i Wadowic, która odbędzie
się we wrześniu.
Tak szeroko zakrojona działalność nie byłaby
możliwa bez życzliwości różnych instytucji, czy też
osób prywatnych. Ogromne wsparcie i zrozumienie
stowarzyszenie otrzymuje od gminy Prabuty, za co
w tym miejscu wypada podziękować Burmistrzowi
Bogdanowi Pawłowskiemu. Sponsorem jest firma
„Lotos – Kolej” za co należą się szczególne
podziękowania Andrzejowi Cenacewiczowi.
Stowarzyszeniu udzielają pomocy przedsiębiorcy
i osoby prywatne, za co również serdecznie
dziękujemy.
Styczeń-Luty 2012
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Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne
„Prabuty – Riesenburg”
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne „Prabuty
– Riesenburg” powstało w grudniu 2007 roku. Zostało
wpisane do KRS pod numerem 0000304744. Obecnie
swoją siedzibę ma przy ul. Kwidzyńskiej 2 w Prabutach.
Na początku Stowarzyszenie skupiało 17 członków.
Obecnie jest ich ponad 20. Zarząd Stowarzyszenia
stanowią: Krzysztof Niziałek – Prezes, Piotr Pilewski –
Zastępca Prezesa oraz Aneta Lenartowicz-Pilewska –
Skarbnik.
Stowarzyszenie zajmuje się głównie
pielęgnowaniem dziedzictwa kulturowego, lokalnych
tradycji i utrwalaniem tożsamości regionalnej. Jego
członkowie zajmują się również upowszechnianiem
wiedzy o gminie i regionie. Utożsamiane jest
z popularyzacją historyczno-kulturową spuścizny
regionu. Działalność stowarzyszenia prowadzona jest
wyłącznie ze składek członkowskich i wsparcia
życzliwych ludzi.
Stowarzyszenie posiada swój „znak firmowy”:

W ramach swojej działalności stowarzyszenie
organizuje wykłady historyczne w latach 2009 – 2014
poruszono następujące tematy: „Osadnictwo w okolicy
Prabut we wczesnym średniowieczu” – Seweryn
Szczepański, „Sieć hydrograficzna Prabut w czasach
nowożytnych” – Bernard Reks, „Prabuty w czasie
plebiscytu w 1920 roku” – Piotr Pilewski, „Znaleziska
na Zamku Biskupim w Prabutach” – Grażyna Nawrolska,
„Las Pruski historia i dzień obecny” – Dariusz
Przechadzki,
„Niezwykła historia Prabut według
dr K. I. Kaufmann'a” – Bernard Reks
Zorganizowano też wieczory autorskie dla poetów
i pisarzy z Prabut i okolic, byli to: Ryszard Skowroński,
Agnieszka Korol i Michał Młotek.
Stowarzyszenie ma na swoim koncie wydanie
pierwszej powojennej monety okolicznościowej
związanej z Prabutami o nominale 1 olbrzyma. Przedmiot
ten nawiązuje do dawnych tradycji miasta i monet
zastępczych z lat 1917 – 1920. Oprócz monety
zapoczątkowaliśmy wydawanie serii widokówek
z zabytkami Prabut. Do dziś ukazało się ich 5.
Przedstawiają one następujące obiekty: Bramę
Kwidzyńską, Fontannę Rolanda, Zamek Biskupów
Pomezańskich, Kościółek Polski i wodociągi miejskie.
Mamy też w swojej ofercie propozycje dla najmłodszych.
Są to kolorowanki z zabytkami Prabut oraz z zabytkami
gminy Prabuty wydane w 2012 i 2013 roku.
Oprócz kolorowanek stowarzyszenie wydaje
Gazeta Prabucka

od 2010 rok biuletyn w formie rocznika dotyczący
historii miasta i gminy Prabuty oraz osób z nimi
związanych pt. Kronikarskim Piórem Prabuty –
Riesenburg, dotychczas ukazały się 3 numery. W tym
roku wydaliśmy pierwszy z serii magnesów na lodówkę
z widokiem miasta. Ponadto stowarzyszenie aktywnie
współpracuje w realizowaniu swoich celów statutowych
z władzami miasta, bibliotekami, szkołami z terenu
miasta i gminy Prabuty oraz innymi stowarzyszeniami.
Każdy z numerów naszego biuletynu trafia bezpłatnie
do wszystkich bibliotek na terenie gminy Prabuty, a obie
kolorowanki zostały bezpłatnie rozdane dla wszystkich
uczniów klas I szkół podstawowych z terenu gminy
Prabuty. Jesteśmy też obecni podczas imprez
organizowanych przez miasto, takich jak Dni Prabut,
turnieje rycerskie czy imprezy plenerowe, a nasze stoisko
zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Także
organizowane konkursy dla dzieci przyciągają rzesze
chętnych. W 2014 roku rozpoczęliśmy społeczną zbiórkę
pieniędzy na renowację fontanny Rolanda w tym celu
ustawiliśmy na prabuckim rynku specjalną skrzynkę
ze stosowną informacją gdzie chętni mogą wrzucać datki
na ten cel. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był
członek stowarzyszenia Włodzimierz Wiśniewski.
W tym roku dwóch członków stowarzyszenia :
Bernard Reks i Włodzimierz Wiśniewski otrzymało
nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
Jednym z naszych ostatnich pomysłów jeszcze
w fazie realizacji jest nawiązanie współpracy razem
z Burmistrzem Miasta i Gminy Prabuty, Prabuckim
Centrum Kultury i Sportu z Centrum Kultury Prus
Wschodnich w Ellingen w celu zorganizowania wystawy
dotyczącej historii miasta i wydania publikacji
książkowej. Zakończenie tego projektu planowane jest
w 2015 roku.
W następnych latach stowarzyszenie ma zamiar
dalej aktywnie działać, wydawać widokówki
i wydawnictwa dotyczące dziejów miasta oraz
organizować wykłady i spotkania autorskie.
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Rodowo”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ,,Rodowo"
istnieje formalnie od 2002 r. i powstało
z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły oraz
mieszkańców Rodowa, w tym mieszkających
we wsi artystów. Obecnie Stowarzyszenie liczy 17
członków. Funkcję Prezesa pełni prof. Mariusz
Białecki. Działalność Stowarzyszenia skupia się
na organizacji Międzynarodowych Plenerów
Rzeźbiarsko-Malarskich.
Mieszkańcy Rodowa
integrują się z uczestnikami plenerów zarówno
poprzez wspólne działania artystyczne, ale także
poprzez wykonywanie prac usługowych na rzecz
pleneru. Działalność Stowarzyszenia oparta jest
na ścisłej współpracy z Zespołem Szkół
w Rodowie. Międzynarodowy Plener RzeźbiarskoMalarski „Pole Sztuk” w Rodowie to cykliczna
impreza (w tym roku odbywa się XXIV edycja
pleneru), która na stałe wpisała się
w kalendarz kulturalny naszego regionu. Plener ma
charakter integracyjny. Zaproszeni zostają studenci
i pedagodzy wydziałów rzeźby z wielu Akademii:
gdańskiej, warszawskiej, krakowskiej, lwowskiej,
łódzkiej oraz studenci z Pracowni Malarstwa

Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych w Prabutach
Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych sekcja Prabuty liczy 27 członków.
W skład zarządu wchodzą prezes Andrzej Buszko,
sekretarz Jerzy Gusztyn, skarbnik Zenon Komar.
Najstarszym członkiem sekcji Prabuty jest
Stanisław Kowalski. Sekcja posiada Punkt Składań
Gołębi przy ul. Koszarowej. Loty gołębi dorosłych
zaczynają się od 1 maja i trwają do końca lipca.
Łącznie jest ich 14. Najkrótszy lot odbywa się na
dystansie o średniej odległości 110 km z Człuchowa.
Najdłuższy lot tzw. maraton odbywa się na dystansie
o średniej odległości 760 km z Bramsche
w Niemczech. W sierpniu i wrześniu organizowane
4

Ściennego i Witrażu Wydziału Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wspólnie tworzymy
rodzaj żywej galerii zewnętrznej. Nowe prace
niejednokrotnie korzystają z fundamentów
nieistniejących już rzeźb. Te uległe czasowi zostają
nie tylko w dokumentacji, ale i w pamięci. Plener stał
się miejscem konfrontacji wielu akademii
artystycznych oraz artystów ze Szwecji, Niemiec,
Ukrainy, Rosji, Czech, Białorusi. W czasie trwania
pleneru odbywają się: Warsztaty ceramiczne,
wypały w piecu raku i węgierskim, warsztaty
plastyczne dla dzieci, prowadzone przez
plenerowiczów, wystawa i rozstrzygnięcie
Konkursu Malarsko - Fotograficznego „Barwy
Lasu” rozpisanego przez RDLP w Gdańsku
(Kościółek Polski w Prabutach). Plener kończy się
cyklem wystaw i pokazów podsumowujących
dokonania artystów. Razem z mieszkańcami
Rodowa pracujemy nad otwartym projektem
„Lapidarium Cmentarza Ewangelickiego
w Rodowie”, gdzie odkrywamy i zapisujemy
przeszłość.
Prezes Stowarzyszenia
Mariusz Białecki

są loty gołębi młodych. W sumie jest 5 lotów
na dystansach od 100 do 300 km.
Co roku organizowane są loty z okazji dni Prabut,
a nagrody i puchary za loty są ufundowane
i uroczyście wręczane podczas Dni Prabut przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach oraz
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.
W tym roku zwycięzcami byli Jerzy Strzelczyk,
Andrzej Chrostek, Mariusz Bednarski, Paweł
Buszko oraz tandem lotowy Andrzej i Michał
Buszko.
Tradycyjnie na zakończenie sezonu na przełomie
października i listopada organizowane jest oficjalne
zakończenie z wręczeniem pucharów i dyplomów
mistrzowskich.
PZHGP
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Związek Harcerstwa Polskiego Szczep
Prabuty
Szczep Prabuty działa od wielu lat w Związku
Harcerstwa Polskiego. Należy on do Hufca ZHP
w Kwidzynie.
W skład szczepu wchodzą: 8 Prabucka Drużyna
Harcerska „Nietykalni” – drużynowy ćw. Radosław
Kaniecki, 17 Drużyna Harcerska „Niepotrzebni” –
drużynowa phm. Jadwiga Ludwiczak, 2 Gromada
Zuchowa „Leśne Skrzaty” – drużynowa pwd.
Elżbieta Jurek. Drużyny „Leśne Skrzaty” oraz
„Niepotrzebni” działają przy Szkole Podstawowej
w Obrzynowie. Obecnie szczep liczy 66 harcerzy
i zuchów.

Celem naszych działań jest uczenie młodych
ludzi samodzielności i zaradności oraz
kształtowanie ich w duchu patriotyzmu i bycia
przydatnym ludziom. Szczep Prabuty stara się
osiągnąć te cele przez aktywne uczestnictwo
w organizacji obchodów świąt państwowych
na terenie miasta i gminy Prabuty oraz współpracę
z organizacjami pozarządowymi m.in.
w Konferencji Popularno – Naukowej
organizowanej przez Stowarzyszenie Kresowiaków,
w akcji „cmentarz”, czyli porządkowaniu
zapomnianych grobów na prabuckich nekropoliach,
„Betlejemskim Światełku Pokoju”, obsługi bazy
podczas Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Poezji
Śpiewanej „Szałamaja” w Kwidzynie. Szczep
Prabuty bierze udział w zadaniach hufcowych
i chorągwianych m.in. „Rajd Rodła”, „Dzień Myśli
Braterskiej”, „Wieczór Kolęd i Pastorałek”.
Organizuje również ciekawe formy wypoczynku:
złaz andrzejkowo – mikołajkowy, biwaki, warsztaty
rzeźbiarskie, spływy kajakowe, ogniska oraz
spotkania z ciekawymi ludźmi.
Szczep Prabuty gorąco zaprasza dzieci i młodzież
w swoje szeregi.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
Komendantka szczepu
phm. Jadwiga Ludwiczak

Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów oddział Prabuty
Działalność ZERiI w Prabutach rozpoczęła się
w 1992 roku. Do tego czasu zadania związku
polegały głównie na sprzedaży ulg dla emerytów
i rencistów na bilety kolejowe. Pod koniec roku 1992
zaczęto przyjmować nowych członków i w roku
1993 powołane zostało koło liczące około 15
członków, spośród których wybrano trzyosobowy
zarząd: Tadeusz Kucharski, Mikołaj Oporski
i Henryk Kuś. Zarząd w powyższym składzie
przystąpił do działalności i tak już w roku 1995
związek liczył ponad 120 osób. Obecnie związek
liczy ponad 240 osób. W skład zarządu wchodzą:
Tadeusz Kucharski – prezes, Barbara Kuś – z-ca
prezesa, Edyta Grabara – sekretarz, Leokadia
Badzińska – skarbnik oraz członkowie zarządu
Barbara Kubic, Jan Ciesiński
i Antoni Rebeszko. Do podstawowej działalności
zarządu należy maksymalna integracja osób
mających prawa emeryckie, grupę inwalidzką lub
posiadających rentę. Szczególnie dużą
popularnością wśród emerytów cieszą się takie
Gazeta Prabucka

formy działania jak spotkania – zabawy, wycieczki
oraz inne formy aktywności. W roku 2014 związek
przewidział co najmniej 5 zabaw w tym 2 w plenerze
– spotkanie w lesie kwidzyńskim oraz nad jeziorem
Dzierzgoń. Bardzo ważną działalnością zarządu jest
przygotowywanie i realizacja wycieczek
krajoznawczych. W bieżącym roku zaplanowano
3 wycieczki w tym dwie wycieczki dwudniowe.
Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są
ze środków własnych i pomocy ze strony sponsorów.
Szczególną pomoc uzyskujemy ze strony
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, PCKiS oraz
dotacji z terenu władz powiatowych.
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Liga Obrony Kraju oddział Prabuty
Liga Obrony Kraju jest ogólnopolskim,
patriotycznym stowarzyszeniem, skupiającym
w swoich szeregach ludzi dążących do umocnienia
obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz
gotowych do jej obrony.
Prabucki oddział Ligi Obrony Kraju kultywuje
tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego,
współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz
wychowania patriotycznego i przygotowania
obronnego społeczeństwa. Od 30 lat prezesem tej
organizacji jest Józef Okorski, który od 54 lat działa
w LOK-u. W pracy wspomagają go Tomasz
Sadowski i Paweł Kazimierczak.
Prezesem Klubu Żołnierzy Rezerwy, który należy do
LOK, od 7 lat jest Franciszek Kasicki, a wice
p r e z e s e m j e s t Wo j c i e c h M i k o ł a j k ó w.
W 2014 roku nasza organizacja skupiła się
na szkoleniu strzeleckim młodzieży szkolnej.
Braliśmy udział w szkoleniu młodzieży w Rodowie
podczas imprezy „Wawrzynek – ścieżka cudów”.
Organizowaliśmy zawody strzeleckie podczas
„Dni Prabut”. W czasie wakacji organizujemy
„Dni otwartej strzelnicy”, aby zainteresować
młodzież szkolną spędzającą wolny czas w domu.
Nasza młodzież brała udział w zawodach
organizowanych na strzelnicy w Prabutach oraz

Polski Związek Wędkarski Koło Prabuty
Od kilkudziesięciu lat, na terenie Prabut, działa
koło nr 16 Polskiego Związku Wędkarskiego.
Od kilku lat można zauważyć wzmożoną aktywność
koła nad jeziorem Sowica, którego jest
gospodarzem. Na koniec 2013 roku koło liczyło 192
członków.
Dzięki dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Prabuty
koło zbudowało 23 kładki wędkarskie. Jedną z nich
przystosowano w tym roku dla osób
niepełnosprawnych. Ze składek członkowskich
wędkarzy oraz przy ich zaangażowaniu, powstała
wiata i ławki, utwardzono drogę dojazdową
do miejsca użytkowanego przez wędkarzy.
Związkowcy dbają również o regularne zarybianie
jeziora oraz o porządek nad jeziorem Sowica.
16 Koło Polskiego Związku Wędkarskiego
organizuje corocznie zawody spinningowo –
żywcowe i spławikowo – gruntowe. Każdego roku
z okazji Dnia Dziecka organizowany jest Otwarty
Dzień Dziecka, podczas którego organizowane są
zawody wędkarskie połączone
z pokazami strażackimi i piknikiem rodzinnym.
Najważniejszym wydarzeniem jest coroczny
6

w Kwidzynie zajmując czołowe miejsca.
Szczególnie należy wyróżnić Weronikę Dziubę,
Klaudię Ferenc i Patrycję Dąbrowską.
Honorowym członkiem naszego stowarzyszenia jest
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty Bogdan
Pawłowski, który wspiera nasz związek. Budżet
stowarzyszenia opiera się na dotacji z Urzędu Miasta
i Gminy Prabuty. Również pomocą w organizacji
zawodów służy Prabuckie Centrum Kultury
i Sportu, które dodatkowo w okresie zimowym
udostępnia nam salę widowiskową do ćwiczeń
strzeleckich.
LOK oddział Prabuty

3 dniowy Maraton Wędkarski organizowany przez
Zarząd Koła PZW, przy wsparciu z Urzędu Miasta
i Gminy Prabuty oraz Prabuckiego Centrum Kultury
i Sportu. Maraton Wędkarski cieszy się coraz
większą popularnością i nabiera charakter
ogólnopolski.
Zarząd Koła PZW otrzymuje wiele pochlebnych
opinii na temat zagospodarowania i utrzymania
jeziora.
Zarząd PZW
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Motocross Team Prabuty
Stowarzyszenie powstało w 2009 r., dzięki uprzejmości Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty użyczono nam
teren pod budowę toru na „Zatorzu”. Działamy pod nazwą MTP (Motocross Team Prabuty), skupiamy około 30
członków (motocyklistów jak i sympatyków). Na początku istnienia stowarzyszenia powstał projekt toru, który
z roku na rok przybierał bardziej zawansowanych elementów. Pomoc Urzędu Miasta i Gminy Prabuty oraz
innych sponsorów prywatnych pomaga nam utrzymać obiekt.
W ostatnich czasach mieliśmy spore kłopoty z aktami złodziejstwa, ginęły wszelkie metalowe rzeczy.
Jesteśmy organizatorem kilku imprez sportowych na szczeblu okręgowym (cykl zawodów o Puchar Burmistrza
Prabut). Imprezy te gromadziły, wokół prabuckiego toru, rzesze kibiców. Mamy nadzieję, że i w tym roku kibice
dopiszą, gdyż przygotowujemy się do kolejnych zawodów Motocrossowych o Puchar Burmistrza Prabut, które
planowane są na początku jesieni.
Z tego miejsca zarząd MTP pragnie wyrazić swoją wdzięczność Burmistrzowi Bogdanowi Pawłowskiemu oraz
Urzędowi Miasta i Gminy Prabuty za nieocenioną pomoc w kultywowaniu i propagowaniu sportów motorowych.
Wyrazy podziękowania chcielibyśmy również złożyć wszystkim sponsorom prywatnym, którzy są z nami
od początku lecz pragną pozostać anonimowi.
Pozdrawiamy wszystkich sympatyków Motocrossu. Do zobaczenia na zawodach.
Stowarzyszenie MTP

Prabuckie Towarzystwo Rozwoju Sportu Szkolnego
Nasze stowarzyszenie działa od 2009 roku. Powstało na bazie Szkolnego Związku Sportowego.
Członkami stowarzyszenia są nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół Miasta i Gminy Prabuty oraz inni
członkowie. Zarząd stowarzyszenia tworzą; Mirosław Papis - prezes, Agnieszka Stachyra - skarbnik, Marcin
Kłosiński - sekretarz. Celem stowarzyszenia jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych, kształtowanie wartości moralnych, wyrównanie szans poprzez uczestnictwo dzieci i
młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej. Nasze stowarzyszenie organizuje zajęcia treningowe w
różnych dyscyplinach sportowych, zajmuje się organizacją zawodów sportowych na szczeblu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, w różnych dyscyplinach sportowych. Przygotowujemy
młodzież szkolną do zawodów, zapewniamy bazę,(sale gimnastyczne, halę sportową, boiska sportowe) oraz
zapewniamy dowóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe na każdym szczeblu. Współpracujemy ze
szkołami i samorządami naszego powiatu oraz z organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Członkowie
stowarzyszenia opłacają składki członkowskie, a wszystkie dochody przeznaczone są na realizację zadań.
Wspólnie z UMiG Prabuty, Halą Sportową oraz z PCKiS, organizujemy wiele imprez o charakterze sportowokulturalnym takich jak biegi uliczne "Liwa Cup", część rekreacyjno - sportową obchodów "Dni Prabut",
turniej piłki siatkowej im. Leopolda Stępnia oraz inne imprezy sportowe, turnieje i zawody. Członkowie
naszego stowarzyszenia pracują w formie wolontariatu.
Zarząd PTRSS

Gazeta Prabucka
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MKS Pogoń Prabuty
Historia MKS Pogoń Prabuty sięga 1947 roku.
Pogoń jest najstarszym sportowym
stowarzyszeniem działającym w Prabutach.
Na początku 2014 roku na zebraniu sprawozdawczo
– wyborczym wybrano nowy Zarząd
Stowarzyszenia MKS Pogoń Prabuty
w następującym składzie: Ireneusz Ćwiek – prezes
zarządu, Piotr Tatara – wiceprezes zarządu, Andrzej
Tołstik – wiceprezes zarządu, członkowie: Michał
Tatara, Stanisław Zdrzalik, Jan Bożek, Andrzej
Ochał. Komisja Rewizyjna: Przemysław Dłużeń,
Marek Kowalski, Przemysław Promiński.
W styczniu klub zorganizował Turniej na Rzecz
Osób Ubogich, w którym zebrano ok. 150kg
żywności. W turnieju tym wystartowało 8 zespołów
Pogoń Prabuty (senior), Pogoń (junior), Futsal
Prabuty, Powiśle Rakowiec, Olimpia Sztum, Wisła
Korzeniewo, Jeziorak Iława, Rodło Global
Kwidzyn. 22 lutego odbył się III Halowy Turniej
Kibiców Pogoni Prabuty, w którym uczestniczyło 14
drużyn. 22 marca przy współpracy
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Ubogich
zorganizowano wycieczkę na Mistrzostwa Świata
we Freestyle Motocross „Night of the Jump”
w Gdańsku. W wycieczce uczestniczyło 10 dzieci.
Ostatnią imprezą sportową organizowaną przez
Pogoń był Turniej im. Sebastiana Jarzynki, który
odbył się 5 lipca. W turnieju grali chłopcy z rocznika
2001 i młodsi i wzięło w nim udział 5 zespołów:
Pogoń - Prabuty, Jeziorak, Powiśle Rakowiec,
Powiśle Dzierzgoń, Huragan Morąg.

Pogoń Prabuty dotychczas posiadała 3 drużyny
piłkarskie: Seniorów, których trenerem od rundy
wiosennej sezonu 2013/2014 został Piotr Tatara.
Przejął on rozbitą drużynę, posiadającą małą liczbę
zawodników i 6 punktów w tabeli. Mimo ciężkiej
pracy, odzyskaniu wielu zawodników z Prabut,
nie udało się uzyskać satysfakcjonujących wyników
i w nowym sezonie drużyna seniorów wystąpi
w A-klasie. Drugą drużyną występującą na boiskach
ligowych jest Junior B, którego trenerem jest
Przemysław Promiński. Zespół posiada wielu
zawodników przyszłościowych i w swojej klasie
rozgrywkowej zajęli wysokie, 3 miejsce.
Najmłodszą drużyną piłkarską Pogoni jest Junior C,
którego trenerem był Andrzej Tołstik. W swojej
klasie rozgrywkowej zespół zajął 5 miejsce.
Chcąc poprawić sytuację piłkarską klubu,
stworzono radę trenerów, która opracowuje szerszy
system szkoleniowy, mający na celu stworzenie jak
największej liczby grup młodzieżowych, dodatkowo
kładąc nacisk na lepszy rozwój fizyczny
zawodników.
W sezonie 2014/2015 klub będzie posiadał łącznie 5
zespołów: Młodzik – rocznik 2003/2004 trener
Michał Tatara; Junior C – rocznik 2001/2002 trener
Michał Tatara, Junior B – rocznik 1998/2000 trener
Przemysław Promiński; Junior A – rocznik
1996/1997 trener Andrzej Tołstik oraz Senior –
trener Piotr Tatara.
Zarząd ma wielką nadzieję, że tworząc tak dużą
ilość grup młodzieżowych oraz płynne ich
przechodzenie w starsze roczniki, w ciągu dwóch lat
uda się odzyskać dawną formę piłkarską klubu.
Wierzymy również w to, że uda nam się odzyskać
zaufanie mieszkańców Prabut, których wsparcie
w każdej formie jest nam bezwzględnie potrzebne.
Wierzymy również w to, iż uda nam się spłacić
zadłużenie klubu, co solidnie realizujemy, płynnie
prowadząc rachunkowość bieżącą.
Z piłkarskim i szachowym pozdrowieniem
Zarząd MKS Pogoń Prabuty

Pogoń Prabuty to nie tylko piłka nożna. Również
sekcja szachowa Pogoni, którą opiekuje się Jan
Bożek, coraz lepiej radzi sobie na wielu
regionalnych turniejach i wychowuje kolejnych
znakomitych szachistów. Sekcja szachowa
organizuje podczas ferii zimowych i z okazji dnia
dziecka turnieje szachowe dla dzieci i młodzieży.
W maju od kilkunastu lat odbywa się memoriał
szachowy im. Leona Jaworskiego. Turniej ten
ponownie powraca do turniejów szachowych rangi
regionalnej.
8
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IX Gminne Spotkania Teatralne
Już po raz dziewiąty w Obrzynowie odbyły się
Gminne Spotkania Teatralne. Gości przywitał
dyrektor Szkoły Podstawowej w Obrzynowie
Stanisław Gostomczyk, a całą imprezę
poprowadziły organizatorki Agnieszka Suwińska
i Dorota Mosakowska.
Na początek dużych wrażeń i wzruszeń
dostarczyły dzieci z przedszkola „Miś Uszatek”.
Występowały śmiało, a większą tremę na pewno
przeżywały panie przygotowujące najmniejszych
aktorów do „Baśni o małej żabce”. Klasa III d
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach udzieliła
wszystkim podczas przedstawienia wielu cennych
i potrzebnych przestróg dotyczących zagrożeń,
związanych z letnim wypoczynkiem.
Grupa teatralna z Prabuckiego Centrum Kultury
i Sportu wystawiła „Przygody Kubusia Puchatka”,
a uczniowie Szkoły Podstawowej w Obrzynowie
przedstawili „Calineczkę”. Oba przedstawienia
oglądane były z wielkim zainteresowaniem
i skupieniem.

Po zaprezentowaniu się na scenie wszystkie
grupy teatralne otrzymały pamiątkową statuetkę.
Impreza odbyła się dzięki dofinansowaniu
ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności przy Akademii Rozwoju Filantropii
w Polsce i Lokalnej Fundacji Filantropijnej Projekt
oraz Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.
KF
Gazeta Prabucka
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Obchody 25 rocznicy pierwszych wolnych
wyborów
Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Marii
Curie-Skłodowskiej zorganizował obchody 25
rocznicy pierwszych wolnych wyborów, które
odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Obchody były
podsumowaniem projektu realizowanego w szkole
pod hasłem „Teraz nie wolno nam milczeć” (Radio
Solidarność), który był odpowiedzią na program
Solidarna Szkoła w Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Celem programu było
zaangażowanie całej społeczności uczniowskiej
w edukację solidarnościową.
Projekt rozpoczęto apelem „13 grudnia 1981 wprowadzenie stanu wojennego w Polsce”.
Uczniowie przeprowadzili godziny wychowawcze
„Człowiek jest solidarny z kimś i dla kogoś.”
Systematycznie na tablicy w holu szkoły
prezentowane były informacje o najnowszej historii,
daty, zdjęcia, dokumenty, ulotki dotyczące okresu
PRL-u.
Z okazji rocznicy przeprowadzono szereg
konkursów: Gminny Konkurs Historyczny
„Od Solidarności do wolności” obejmujący
zagadnienia z najnowszej historii. W konkursie
wzięły udział wszystkie szkoły z naszej gminy oraz
szkolne literacki – „Moja solidarność” i plastyczny –
„25 lat wolności”. Przygotowano wystawę „Trudna
droga Polaków do wolności 1945 -1989”, którą
można było oglądać do końca czerwca w PCKiS.
Na świętowanie zaproszono władze samorządowe,
radnych miejskich i powiatowych. Przygotowano
krótką historię tych czasów i prezentację słownomuzyczną „Z niewydrukowanych stronic bibuły”.
Przedstawione zostały wyniki ankiety „25 lat
wolności”. Dla mieszkańców przygotowano wlepki
i kwiaty z informacją z jakiej okazji są rozdawane,
można było ponownie zagłosować tak jak
głosowano 4 czerwca 1989 roku, czy zrobić zdjęcie
na tle historycznego plakatu z kowbojem.
Za realizację projektu odpowiedzialni byli:
koordynatorzy Mariola Romel-Kosiedowska i
Maciej Śmieszniak. Realizatorzy projektu: Izabela
Pudlak, Joanna Łukowa, Paweł Pudlak (dekoracje i
oprawa muzyczna), wychowawcy klas, uczniowie
klas I a, I b, I c, I d, II b, II c, III c.
W przededniu uroczystego apelu, w wykonaniu
uczniów gimnazjum, 3 czerwca, w Kościółku
Polskim w Prabutach odbył się koncert
upamiętniający 25 rocznicę pierwszych wolnych
wyborów w Polsce, w wykonaniu Klubu Dobrej
Piosenki z Kwidzyna przy akompaniamencie
Marcina Sawickiego.
KF
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Pra-Prog-Rock po raz trzeci
Trzecia odsłona Festiwalu Pra-Prog-Rock 2014
odbyła się 27 czerwca w Prabutach.
Po rocznej przerwie organizatorzy, czyli ekipa
Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu, po raz
kolejny zaprezentowała bogatą mieszankę nurtów
powiązanych z szeroko pojętym rockiem
progresywnym. Zamysłem twórców festiwalu jest
bowiem propagowanie muzyki bogatej w formę,
nietuzinkowej i trudnej do jednoznacznego
sklasyfikowania. Takie były gwiazdy tegorocznej
edycji. Muzyczną podróż otworzył zespół coraz
prężniej poruszający się po polskich wodach postrocka i sceny progressive - kwidzyńska formacja
UnderFate. Po nich na scenie zaprezentował się
zespół, który w przeciągu ostatnich lat przeszedł
niebywałą, stylistyczną drogę. Zaczynali
od instrumentalnego prog-metalu spod znaku
klasyków gatunku, mieli romans z melodyjnym
metalem okraszonym jak zwykle w ich wykonaniu,
mistrzowską wirtuozerią. Dziś Animations to już
zespół twardo stąpający po metalowej scenie Polski,
świetnie radzący sobie u boku światowych gwiazd,
ale przede wszystkim grający sobie tylko właściwe
połączenie metalu, hard-core'a, djent i właśnie
smaków post-progresywnych. Na koniec
prabuckiego spotkania wystąpił zespół, który cały
czas dorasta - Disperse. Dorasta nieuchronnie
do miana bandu światowego formatu. Ich świeżość,
młodość, ale przede wszystkim szczerość z jaką
prezentują swoje prog-metalowe kompozycje,
sprawia, że zjednują sobie fanów w porażającym
tempie.
KF

6 Gazeta Prabucka

WYDARZENIA

Festiwal Kultury, Sportu i Piękna
W sobotę 28 czerwca na skwerze przy MGOPS
w Prabutach odbył się II Festiwal Kultury, Sportu
i Piękna. Organizatorami było Prabuckie Centrum
Kultury i Sportu oraz Be Active – Rafał Grabara.
Podczas imprezy swój pokaz zaprezentowała grupa
tańca nowoczesnego PCKiS. Pokaz sportów
siłowych zdobywających coraz więcej adeptów
zaprezentowała grupa Street Workout Kwidzyn.
Koncert zagrały zespoły THE GOODIES, DRIQ,
PAS DE NOM. Gościnnie wystąpił jeden
z najlepszych zawodników kulturystyki na świecie,
prabucianin, Tomasz Lech. Głównym punktem
festiwalu były zawody trójboju siłowego.
Uczestnikom festiwalu towarzyszyły dodatkowe
atrakcje: prezentacja wozu opancerzonego
BRDM-2 oraz wystawa broni kolekcjonerskiej
Kwidzyńskiego Stowarzyszenia SportowoKolekcjonerskiego „GWARD.
KF
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Postaw na pracę – Korzyści
z zatrudniania osób niepełnosprawnych
W dniu 17 czerwca 2014 r. w Prabuckim
Centrum Kultury i Sportu odbyło się Spotkanie
z pracodawcami pt. Postaw na pracę – Korzyści
z zatrudniania osób niepełnosprawnych,
realizowane w ramach projektu pt. „Wsparcie
środowiska osób niepełnosprawnych z terenów
wiejskich i małomiasteczkowych”.
Celem spotkania była promocja zatrudnienia osób
niepełnosprawnych oraz przekazania pracodawcom
korzyści, jakie płyną z zatrudniania osób
niepełnosprawnych. Zostały zaprezentowane dobre
praktyki oraz wskazano korzyści wynikające
z zarządzania różnorodnością.
Projekt jest realizowany 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.
KF
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Zawody sportowo - pożarnicze
W dniu 15 czerwca na stadionie przy ul. Polnej
w Prabutach odbyły się Zawody Sportowo –
Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zawody zostały zorganizowane przez Miejsko –
Gminny Zarząd OSP oraz Burmistrza Miasta
i Gminy Prabuty. W zawodach uczestniczyło
12 drużyn w różnych kategoriach wiekowych.
Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów:
Kategoria dziewcząt 12-15 lat: 1. OSP Kołodzieje;
Kategoria chłopców 12-15 lat: 1. OSP Kołodzieje;
2. OSP Sypanica;
Kategoria chłopców 16-18 lat: 1. OSP Trumiejki;
2. OSP Kołodzieje
Kategoria kobiet: 1. OSP Kołodzieje;
Kategoria mężczyzn:1. OSP Sypanica; 2. OSP
Kołodzieje; 3. OSP Szramowo; 4. OSP Jakubowo;
5. OSP Obrzynowo; 6. OSP Trumiejki
KF

Uczniowie z Rodowa uczestniczyli
w o b o z i e ż e g l a r s k i m
Szkoła Podstawowa w Rodowie po raz drugi
wzięła udział w PROJEKCIE EDUKACJI
MORSKIEJ „ZŁAP WIATR W POMORSKIE
ŻAGLE WIEDZY”. 16 czerwca, w Gdańsku,
Marszałek Województwa Pomorskiego oraz
Mateusz Kusznierewicz dokonali podsumowania
Projektu. Do projektu
przystąpiło 269 szkół
podstawowych, zgłoszonych zostało 431 grup
projektowych. W drodze konkursowej zostało
wyłonionych 69 grup, czyli 500 uczniów, którzy
w nagrodę uczestniczyli w wakacyjnym obozie
żeglarskim. Uczniowie rodowskiej Szkoły
Podstawowej już po raz drugi zostali laureatami
Projektu Edukacji Morskiej. Siedmioro uczniów
klasy V wzięło udział w obozie żeglarskim w dniach
28 czerwca do 5 lipca.
KF
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Kolarskie Szosowe Mistrzostwa Polski
w Sobótce
Miło jest nam poinformować, że mieszkaniec
Prabut, Piotr Urbanowicz, z sukcesami uczestniczył
w organizowanych w Sobótce – Zawonii Szosowych
Mistrzostwach Polski, które odbyły się w dniach
25 – 29 czerwca.
Piotr Urbanowicz startował w tandemach w kategorii
Niewidomych i Niedowidzących Mężczyzn w trzech
konkurencjach. W indywidualnej jeździe na czas
na dystansie 20 km Piotr Urbanowicz wraz z klubowym
partnerem Michałem Wyżlicem zdobył srebro.
W głównym starcie na dystansie 88 km Piotr Urbanowicz
oraz Michał Wyżlic przyjechali na najbardziej
nielubianym przez sportowców IV miejscu. Start
w jeździe drużynowej na czas z mistrzem olimpijskim
Piotrem Kołodziejczukiem oraz z Arturem Korc
i Radosławem Syrojć przyniósł II miejsce i srebro.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Turniej został rozegrany systemem każdy z każdym i po
rozegraniu łącznie 10 meczów zwycięzcą turnieju
okazali się młodzi piłkarze Jezioraka Iława. Drugie
miejsce zdobyła Pogoń Prabuty, a na najniższym stopniu
podium stanęli młodzicy Huraganu Morąg. W turnieju
wyłoniono najlepszego bramkarza, którym okazał się
zawodnik Jezioraka Iława, Marek Kornowski,
najlepszego zawodnika turnieju, Adriana Dąbrowskiego
z Pogoni Prabuty, najmłodszego zawodnika turnieju,
którym okazał się Igor Kwidziński (rocznik 2004) z
Powiśla Dzierzgoń oraz najlepszego strzelca turnieju,
którym był Igor Szczypski z Jezioraka Iława. Turniej
został zorganizowany przez MKS Pogoń Prabuty, a jego
pomysłodawcą był Andrzej Tołstik.
KF
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Podziękowania

Turniej piłkarski im. Sebastiana Jarzynki
5 lipca, przy upalnej pogodzie, na stadionie miejskim
przy ul. Jagiełły odbył się Pierwszy Piłkarski Turniej
im. Sebstiana Jarzynki.

Składamy serdeczne podziękowania klubowi
MKS Pogoń Prabuty za organizację Turnieju
Piłkarskiego im. Sebastiana Jarzynki.
Jest nam niezmiernie miło, że Sebastian pozostał
w pamięci kolegów z klubu i można było uczcić jego
pamięć turniejem dla najmłodszych adeptów piłki
nożnej.
Mamy nadzieję, że turniej ten na stałe wpisze się
w kalendarz zawodów piłkarskich w Prabutach.
Z wyrazami szacunku
rodzice oraz córka
Sebastiana Jarzynki

Stanisław Dąbrowski w kadrze
Województwa Pomorskiego w LA

W turnieju upamiętniającym jednego
z najwybitniejszych zawodników Pogoni Prabuty
uczestniczyło 5 drużyn z rocznika 2001 i młodsi (Jeziorak
Iława, Powiśle Dzierzgoń, Powiśle - Pawlice Rakowiec,
Huragan Morąg oraz gospodarze Pogoń Prabuty).
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Miło jest nam poinformować, że Stanisław
Dąbrowski został członkiem Kadry Województwa
Pomorskiego w Lekkiej Atletyce, blok
wytrzymałościowy. Swoją formę będzie szlifował
na obozach kadry w Charzykowie i Bornym Sulinowie
przygotowując się do Mistrzostw Województwa,
Makroregionu oraz Mistrzostw Polski, które odbędą się
we wrześniu. Stasiu uzyskał swój najlepszy rezultat
w biegu na 2000 metrów (6.10.28) i na tym samym
dystansie będzie biegał w wyżej wymienionych
zawodach.
Marcin Kłosiński
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