Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Lista projektów zgłoszonych w ramach Prabuckiego
Budżetu Obywatelskiego

Numer
projektu

Nazwa

Lokalizacja

Koszt zadania

„Wymarzone książki
dla naszych dzieci” –
zakup książek do
biblioteki Szkoły
Podstawowej Nr 2
w Prabutach

Biblioteka Szkoły Podstawowej Nr 2
w Prabutach

10.000 zł

Projekt dotyczy zakupu nowości książkowych do biblioteki
szkolnej, których biblioteka w chwili obecnej posiada niewiele.
Planowany jest zakup książek nowych, wydanych w
atrakcyjnej szacie graficznej, o które często pytają uczniowie.
W skład nowości książkowych wejdą pozycje dla klas
najmłodszych (I-III), jak też starszych (IV-VIII).

1
Opis projektu

Perspektywa wejścia w życie od 1 września 2017 r. reformy
szkolnictwa, zakładającej istnienie ośmioklasowej szkoły
podstawowej, ujawniła konieczność zakupu literatury dla
nastolatków w wieku 12-15 lat, której biblioteka szkolna
aktualnie nie posiada.
W związku z realizacją projektu zostaną zarejestrowane
i udostępnione uczniom nowo zakupione książki.
Przeprowadzone też zostaną, przy ich wykorzystaniu, zajęcia i
konkursy czytelnicze. Zakupione nowości zostaną
wykorzystane także podczas realizacji przedsięwzięcia
„Przerwa z książką”, w trakcie którego nauczyciele czytają
uczniom wybrane utwory literackie.

Rekomendacja

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

Wnioskodawca

MONIKA SOCHACKA, SYLWIA ŚMIESZNIAK

Numer
projektu

Nazwa

Lokalizacja

Koszt zadania

1
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Dirt Park Prabuty –
Tor Rowerowy

Prabuty, ul. Sportowa

Opis projektu

Projekt dotyczy zmodernizowania toru rowerowego zwanego
Dirt Park Prabuty przy ul. Sportowej (za „Orlikiem). Przede
wszystkim pragniemy go dokończyć (poprawa zakrętów,
kątów, profili wybicia, ogólnego stanu toru, zbudowanie
wieżyczki zjazdowej), aby w 100% spełniał swoje zadanie,
postawić trwały regulamin korzystania z toru, a także dzięki
zasobom z budżetu obywatelskiego, uzyskać wszystkie
potrzebne certyfikaty
i w miarę możliwości z roku na rok coraz bardziej
rozbudowywać tor.
Na Dirt Parku znajduje się już zbudowany siłą rąk członków
(ale nie tylko) stowarzyszenia Pumptrack, czyli zamknięta
pętla, tor do poruszania się na rowerze przy pomocy tzw.
„pompowania”, który sprawia, ze poprawia się nasza technika
jazdy, kondycja. Na torze znajduje się także sekcja tzw.
stolików do jazdy grawitacyjnej, czyli extremalnej jazdy na
rowerze, wykonywania tricków, skoków.

Rekomendacja

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

50.000 zł

Wnioskodawca

STOWARZYSZENIE SPORTÓW EXTREMALNYCH W PRABUTACH

Numer
projektu

Nazwa

Lokalizacja

Koszt zadania

Obelisk z tablicą
pamiątkową przy
Szpitalu
Specjalistycznym
w Prabutach

Dz. nr 65/15 przy ul. Kuracyjnej

8.000 zł

Projekt dotyczy upamiętnienia istnienia niemieckiego obozu
przymusowej pracy w okresie II wojny światowej na terenie
obecnego Szpitala Specjalistycznego
w Prabutach. W obozie tym byli przetrzymywani mieszkańcy
pomorza m.in. z takich miejscowości, jak: Pelplin, Tczew,
Nowy Port oraz Gdańsk, Bydgoszcz
i Grudziądz.

3
Opis projektu

Oprócz prac na terenie szpitala i w pobliskim gospodarstwie
rolnym przeprowadzono na nich badania rasowe. W obozie
przebywały nawet całe polskie rodziny, łącznie około kilkuset
osób. Fakt ten chcemy upamiętnić za pomocą głazu z tablicą
pamiątkową o treści:
„Pamięci Polaków przebywających w obozie przejściowym
„Uberganglager Riesenburg” w okresie II wojny światowej”.
Rekomendacja
Wnioskodawca

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO KULTURALNE PRABUTY - RIESENBURG

2

Urząd Miasta i Gminy w Prabutach

Numer
projektu

4

Wnioskodawca
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Lokalizacja

Koszt zadania

Rewitalizacja
mauzoleum w parku

Park miejski w Prabutach przy
ul. Parkowej

30.000 zł

Opis projektu

Projekt dotyczy rewitalizacji obiektu historycznego,
znajdującego się na terenie parku w Prabutach. Zakładany
etap restauracji obiektu polegałby na zadaszeniu budowli
według stanu pierwotnego.
Wygląd pierwotny można odtworzyć na podstawie
zachowanych fotografii.

Rekomendacja

Projekt został zweryfikowany pozytywnie.

Andrzej Ochał
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