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Bezp³atny biuletyn informacyjny

Pomnik - symbol uniwersalny

Przy dŸwiêkach orkiestry dêtej, w obecnoœci przedstawicieli w³adz Prabut i
powiatu, duchowieñstwa i pocztów sztandarowych oraz zgromadzonych mieszkañców dokonano ods³oniêcia pomnika - tablicy pami¹tkowej.
(str.3 i 5)

Czas majówek

Natasza z zespo³u „Okaryna” bawi³a publicznoœæ w ka¿dym przedziale wiekowym (inne wspominki z „majówki” na str.16)

kwiecieñ - maj 2004

Absolutorium udzielono
G³ównym tematem obrad kwietniowej sesji Rady Miejskiej by³a ocena wykonania bud¿etu miasta i gminy
za rok 2003, ustawowo traktowana
jako absolutorium dla organu wykonawczego samorz¹du, jakim jest Burmistrz MiG. W okresie poprzedzaj¹cym sesjê absolutoryjn¹ stan wykonania bud¿etu ocenia³a Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. W jej opinii,
przy 100% obecnoœci cz³onków komisji bud¿et zrealizowany zosta³ prawid³owo. Swoj¹ pozytywn¹ opiniê w tej
sprawie komisja skierowa³a do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku, która, podzielaj¹c tê ocenê, wyda³a w tej sprawie stosowne orzeczenie.
W trybie jawnego g³osowania,
w obecnoœci 14 radnych zdecydowana ich wiêkszoœæ zaakceptowa³a projekt absolutoryjnej uchwa³y (13 g³osów „za”, 1 wstrzymuj¹cy - A. Borejko). Na str. 2 publikujemy skrót
wyst¹pienia burmistrza Bogdana
Paw³owskiego, charakteryzuj¹cego
stopieñ wykonania bud¿etu za 2003r.
Przed rozpoczêciem dyskusji
nad absolutorium, burmistrz przedstawi³ najwa¿niejsze zagadnienia ze swej
dzia³alnoœci miêdzysesyjnej. Poinformowa³ m. in. o propozycjach przekazania czêœci terenu zak³adu „Hydroster” (od bramy wjazdowej do œwietlicy) dla gminy w zamian za zaleg³oœci podatkowe oraz o koncepcji przejêcia z tego samego powodu czêœci
obiektów b. spó³dzielni „Œwit”. Przedstawiono równie¿ radnym stan przygotowañ MGOPS-u do wyp³at œwiadczeñ rodzinnych na nowych zasadach.
Jak wynika z wyliczeñ, liczba pobieraj¹cych te œwiadczenia siêgnie 1500
osób.
(ms)

str.2 kwiecieñ - maj 2004

wieœci z ratusza...
Kilka s³ów o bud¿ecie 2003r
Podczas sesji absolutoryjnej burmistrz Bogdan
Paw³owski w skrócie poinformowa³ radnych i goœci sesji
o stopniu wykonania dochodów i wydatków, a tak¿e o
g³ównych czynnikach, maj¹cych na to wykonanie wp³yw.
Jak podkreœli³, bud¿et, uchwalony 20 marca 2003 roku
zrealizowano po stronie dochodów w 94%, zaœ po stronie
wydatków w 93%.
Bud¿et w ci¹gu roku by³ dwunastokrotnie korygowany zarz¹dzeniami burmistrza i piêciokrotnie uchwa³ami Rady Miejskiej. Na ni¿sze od zak³adanych w planie
dochody, a w konsekwencji ni¿sze wykonanie wydatków
decyduj¹cy wp³yw mia³ fakt m.in. nie wywi¹zania siê Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska z podjêtych
zobowi¹zañ wobec gminy (do dnia 31 grudnia nie wp³ynê³a dotacja z Funduszu na modernizacjê oczyszczalni œcieków). Pieni¹dze te przekazano w ca³oœci na pocz¹tku
2004r, ale nie mog³o to ju¿ mieæ wp³ywu na faktyczny
stan bud¿etu 2003r. Podobnie rzecz siê mia³a w przypadku dotacji na oœwietlenie ulic, dla których gmina jest zarz¹dc¹.
W swoim wyst¹pieniu burmistrz podkreœli³, ¿e wykonano wczeœniej zaplanowane inwestycje, a na uwagê
zas³uguje równie¿ przygotowanie projektów pod przysz³e
zadania z udzia³em œrodków „unijnych”. W momencie ich
uruchomienia gmina bêdzie przygotowana zarówno pod
wzglêdem formalnym, jak i finansowym (udzia³ œrodków
w³asnych).
Po podjêciu uchwa³y o udzieleniu absolutorium
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Henryk Fedoruk podziêkowa³ Burmistrzowi i podleg³ym mu s³u¿bom za sprawn¹
realizacjê bud¿etu. Wyrazi³ równie¿ podziêkowanie dla
radnych, którzy bez wzglêdu na opcje polityczne wspierali dzia³ania burmistrza.
(wg protoko³u - MS)

gimnazjów w mieœcie i gminie Prabuty, poza dotychczasowym Gimnazjum w Prabutach i Zespo³em Szkó³ w Rodowie zasta³a poszerzona o now¹ placówkê. Obiekt szkolny,
wystarczaj¹co pojemny dla „podstawówki” sta³ siê zbyt
ma³y dla potrzeb kszta³cenia na dwóch poziomach edukacji. Podjêto decyzjê o rozbudowie szko³y i jednoczeœnie
rozpoczêto starania o pozyskanie œrodków pozabud¿etowych na t¹ inwestycjê. Spotkanie w gdañskim Ratuszu
zakoñczy³o etap tych starañ. Z bud¿etu Urzêdu Marsza³kowskiego, a konkretnie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska Prabuty uzyska³y dofinansowanie w
wysokoœci 50.000 z³ z przeznaczeniem na wymianê stolarki okiennej i docieplenie budynku. Wartoœæ ca³ej inwestycji to ok. 150.000z³. Prace zostan¹ rozpoczête 1 lipca
b.r. a zakoñczone 20 paŸdziernika.

Sygnatariusze umowy tu¿ po jej podpisaniu

Awans nauczycieli

Urz¹d Marsza³kowski pomo¿e
30 kwietnia w gdañskim Ratuszu Staromiejskim
zosta³a podpisana umowa pomiêdzy Urzêdem Marsza³kowskim w Gdañsku, reprezentowanym przez Marsza³ka Pomorskiego Jana Koz³owskiego i Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Marsza³kowskiego W³adys³awê Bogack¹, a przedstawicielami w³adz Prabut w osobach Burmistrza Bogdana
Paw³owskiego i Skarbnika Urzêdu Miasta i Gminy El¿biety Wykner w sprawie wspó³finansowania remontu elewacji budynku Zespo³u Szkó³ w Trumiejkach.
Proces racjonalizacji sieci szkó³ w mieœcie i gminie
Prabuty, uwzglêdniaj¹cy zarówno wzglêdy oszczêdnoœciowe, jak i poprawê warunków nauki i pracy na poziomie
gimnazjalnym doprowadzi³ do utworzenia Zespó³u Szkó³
w Trumiejkach, obejmuj¹cego dotychczasow¹ szko³ê podstawow¹ i nowe klasy gimnazjalne. W ten sposób sieæ

Z udzia³em pomorskiego wicekuratora oœwiaty
Krzysztofa Weyny i starosty kwidzyñskiego Leszka Czarnobaja odby³a siê w Kwidzynie ceremionia wrêczenia aktów nominacji na stopieñ nauczyciela dyplomowanego.
Wœród awansowanych nauczycieli z województwa pomorskiego znalaz³y siê PP. Ma³ogorzata Silska, Anna Puœcion, Ewa Kosiñska, Agnieszka Stachyra (Gimnazjum P-ty), Genowefa Kowalska (SP2), El¿bieta Kosin (SP Obrzynowo), El¿bieta Stêpka (Przedszk. Nr1)
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wieœci z ratusza...
Nagroda dla Prabut

Powrót tablicy pami¹tkowej

„Samorz¹d Przyjazny Oœwiacie” - konkurs pod takim has³em og³osi³a gdañska „Solidarnoœæ” przy wspó³pracy z Pomorskim Kuratorium Oœwiaty i Urzêdem Marsza³kowskim w Gdañsku. W kategorii samorz¹dów miejsko wiejskich pierwsze miejsce w tej rywalizacji zajê³y Prabuty,
wyprzedzaj¹c Zblewo i Pelplin.
To znacz¹ce wyró¿nienie dla Prabut, jak podkreœlano
w uzasadnieniu werdyktu, jest przede wszystkim przejawem
uznania za wysokoœæ nak³adów inwestycyjnych, jakie w
ostatnim czasie miasto i gmina Prabuty przeznacza na zadania oœwiatowe. Inne g³ówne kryteria, którymi kierowa³a
siê komisja konkursowa, to wysoki udzia³ dochodów w³asnych gminy w oœwiatowym bud¿ecie, organizacja zajêæ
pozalekcyjnych oraz przyznanie dodatków motywacyjnych
dla nauczycieli. Nie jest tajemnic¹, ¿e przekazywana przez
bud¿et pañstwa t.zw. subwencja oœwiatowa dla samorz¹dów w wiêkszoœci jest dalece niewystarczaj¹ca do realizacji
zadañ edukacyjnych. Przy ogólnie znanych trudnoœciach
bud¿etowych pañstwa, a, co za tym idzie, ci¹g³ym „zaciskaniu pasa” przez samorz¹dy gminne, zapewnienie podleg³ej gminom strukturze oœwiatowej wzglêdnie godziwych
warunków realizacji zadañ napotyka na coraz wiêksze trudnoœci. Do tegorocznej subwencji oœwiatowej (ok.
6.170.000z³) bud¿et gminny do³o¿y ponad 3 mln. z³, wliczaj¹c wydatki na œwietlice szkolne. Do tego dodaæ nale¿y ujête w rezerwie bud¿etowej œrodki na uzupe³nienie wynagrodzeñ nauczycieli, wynikaj¹ce z ich awansów zawodowych
oraz nak³ady na remonty placówek oœwiatowych. Co dla
samorz¹du Prabut znaczy kwota 3 mln z³, wystarczy porównaæ: - na wydatki inwestycyjne w ca³ej gminie zaplanowano na ten rok oko³o 2.200.000z³. Finansowanie w tej narastaj¹cej biedzie zadañ „nie obligatoryjnych”, takich, jak zajêcia pozalekcyjne, jest dowodem szczególnej troski prabuckiego samorz¹du o w³aœciwy styl pracy oœwiatowej.

Na skwerku naprzeciw Urzêdu Miasta i Gminy w
Prabutach w 1985 roku ustawiono tablicê pami¹tkow¹,
ufundowan¹ przez t.zw. „spo³eczeñstwo” z inskrypcj¹:
„kombatantom, bojownikom o wolnoœæ i demokracjê - w
40 rocznicê powrotu do macierzy”. Pomniczek by³ miejscem spotkañ rocznicowych i uroczystoœci patriotycznych,
których nie szczêdzi³ ówczesny kalendarz. Przez zaledwie kilka lat przy tablicy zbierali siê kombatanci, harcerze,
dzieci i m³odzie¿ miejscowych szkó³. Na pocz¹tku lat 90tych historia zakrêci³a ko³o, bojownicy poddani zostali powa¿nej lustracji a napisy „ZBOWiD” i „socjalizm” na tle
stylizowanych flag polskiej i sowieckiej nijak nie przystawa³y do nowej rzeczywistoœci. Nie chc¹c najwidoczniej
uraziæ uczuæ patriotycznych i internacjonalistycznych tej
czêœci „spo³eczeñstwa”, której nie pomog³a i nie zaszkodzi³a weryfikacja, ówczesne w³adze zdecydowa³y, ¿e pomniczek nale¿y przenieœæ na uœwiêcon¹ ziemiê prabuckiego cmentarza, gdzie polityczne zawirowania nie maj¹
ju¿ ¿adnego znaczenia. W ten sposób tablica nie podzieli³a
losu wielu innych pomników realnego socjalizmu, znalaz³a
siê natomiast w bezpoœrednim s¹siedztwie Grobu Nieznanego ¯o³nierza, ufundowanego przez spo³eczeñstwo w
1987 roku (na którego p³ycie, byæ mo¿e przezornie, wykuto uniwersaln¹ treœæ).
Ostatnio prabuccy dzia³acze Klubu Oficerów Rezerwy, dzia³aj¹cy w œcis³ym zwi¹zku z bardzo aktywn¹ na
tym terenie Lig¹ Obrony Kraju wyst¹pili z wnioskiem, by
umieœciæ w eksponowanym miejscu tablicê, która mog³aby staæ siê miejscem rocznicowych uroczystoœci. Lokowcy - oficerowie uznali, ¿e cmentarz, stosunkowo odleg³y
od centrum miasta, nie jest najlepszym miejscem obchodów uroczystoœci 3 - go Maja czy Œwiêta Niepodleg³oœci.
Wybór pad³ na tradycyjne miejsce na skwerku przed Urzêdem. Stosowna komisja Rady Miejskiej zatwierdzi³a treœæ
inskrypcji: „Bóg i Ojczyzna narodów sumieniem”. Krótko, ³adnie i, co najwa¿niejsze, uniwersalnie.
Uroczyste ods³oniêcie pomnika - tablicy odby³o siê
3 maja, z udzia³em orkiestry dêtej i pocztów sztandarowych prabuckich organizacji (fot. na str. 5)
Gmina Prabuty wzbogaci siê w tych dniach o jeszcze jeden obiekt, a w³aœciwie obiekcik, podkreœlaj¹cy szacunek dla minionych pokoleñ. Rada So³ecka miejscowoœci Gonty postanowi³a zainstalowaæ tablicê pami¹tkow¹
na miejscu by³ego cmentarza, który zlikwidowano w 1947
roku. „W dowód pamiêci - zmar³ym mieszkañcom naszej
miejscowoœci” - taki napis widnia³ bêdzie na tablicy w
miejscu nieistniej¹cej nekropolii. Napis podkreœliæ ma
szczególny charakter tego miejsca, przy czym ma byæ równie¿ wyrazem ho³du dla zmar³ych bez wzglêdu na ich narodowoœæ i religijn¹ przynale¿noœæ. Dba³oœæ o miejsca
pochówku jest przejawem kultury narodów - mieszkañcy
so³ectwa Gonty wype³niaj¹ to, mo¿e patetyczne, ale prawdziwe przes³anie.
Marek Szulc

Wspólne zdjêcie naszej delegacji z organizatorami konkursu w chwilê po wrêczeniu nagrody.
W uzupe³nieniu informacji o rozstrzygniêciu konkursu podajê, ¿e w kategorii powiatów I m-ce zaj¹³ powiat
cz³uchowski, (powiat kwidzyñski uplasowa³ siê na wysokim, III m-cu), w kategorii miast Kwidzyn uplasowa³ siê z
drug¹ lokat¹ za W³adys³awowem, natomiast wœród gmin
wiejskich zwyciê¿y³o Zblewo.
Marek Szulc
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wieœci z ratusza...
Drogi przez mêkê...
Gdañski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w swoich tegorocznych planach inwestycyjnych zawar³ trzy zadania
na terenie powiatu kwidzyñskiego, z czego dwie inwestycje zaplanowano na terenie miasta i gminy Prabuty. Jest
to wynikiem zarówno nagl¹cych potrzeb, jak i dobrej w
ostatnich latach wspó³pracy prabuckich samorz¹dowców
z ZDW.
Po koniec kwietnia w Prabutach goœcili przedstawiciele wojewódzkich drogowców w osobach wicedyrektora ZDW Zdzis³awa Jab³onowskiego, kierownika rejonu
ZDW w Sztumie Ryszarda Kobusa i kierownika prabuckiej bazy Andrzeja Mosiñskiego. Kolejne spotkanie poœwiêcone by³o uszczegó³owieniu planowanych inwestycji
i ich ewentualnemu uzupe³nieniu. W pierwotnych planach
ZDW ujêto przebudowê pobocza i chodnika przy ul. Jagie³³y (z budow¹ zatoczki autobusowej) oraz kontynuacjê
remontu nawierzchni ul. Rypiñskiej. Dodatkowo, po
uprzednich wnioskach burmistrza Prabut, ZDW przysta³
na przebudowê skrzy¿owania ul. Grunwaldzkiej z Ogrodow¹. Prabuccy samorz¹dowcy licz¹ równie¿ na zaanga¿owanie ZDW w projektowanie i budowê chodnika przy
ul. Rypiñskiej.

Podczas wizyty rozwa¿ano plany przysz³ych rozwi¹zañ komunikacyjnych w rejonie obecnie zamkniêtego
wylotu ul. Daszyñskiego na trasê Kwidzyn - I³awa. W
opinii drogowców, dalsze plany poprawy bezpieczeñstwa
na skrzy¿owaniu tej trasy z „obwodnic¹” wykluczaj¹ przywrócenie ruchu na koñcowym odcinku ul. Daszyñskiego,
natomiast w celu unormowania ruchu wzd³u¿ pasa¿y sklepów sugerowano budowê du¿ego parkingu w s¹siedztwie
budynku GS.
Z drogami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi, jest jak z przys³owiowym koniem - jakie s¹, ka¿dy widzi. Drogowcy od lat s¹ dy¿urnym „ch³opcem do
bicia”, praktycznie mo¿na ich atakowaæ na œlepo,
zawsze siê trafi. Ale prawda jest te¿ taka, ¿e w bud¿etach samorz¹dów zarz¹dzaj¹cych drogami s¹ na te
cele okreœlone œrodki, permanentnie zbyt skromne, by
w istotny sposób poprawiæ stan dróg. Wobec wymowy
liczb nic siê nie poradzi, mo¿na najwy¿ej staraæ siê w
tej totalnej biedzie „ugraæ” coœ dla siebie, rzecz jasna, czyimœ kosztem. Mo¿na te¿ szarpaæ nerwy sobie
i innym, œl¹c dezyderaty z wiadomym do przewidzenia
skutkiem. Wracaj¹c do konia - co jest lepsze, ka¿dy
widzi...
Marek Szulc

Lokalizacja hali sportowej

Od lewej: Wicedyrektor ZDW Zdzis³aw Jab³onowski,
autor artyku³u, burmistrz Bogdan Paw³owski (schowany za nim Andrzej Mosiñski).

Wjazd do by³ych „b¹bek” trzeba bêdzie przenieœæ na
ul. Obroñców Westerplatte.

Burmistrz Prabut podpisa³ decyzjê o lokalizacji hali
sportowej w Prabutach. To kolejny krok formalny prowadz¹cy do rozpoczêcia inwestycji. W oficjalnej decyzji okreœlono wszystkie wymagania, które musi spe³niaæ przysz³y
obiekt. W punkcie „rodzaj inwestycji” napisano: budowa
wielofunkcyjnej hali sportowej z parkingiem, placem manewrowym dla 3 autobusów szkolnych oraz terenowymi
urz¹dzeniami sportowymi dla potrzeb szko³y.
Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na wykonanie projektu hali. Skoñczy³y siê tym samym perturbacje z t¹ faz¹
inwestycji. Pierwsza próba wy³onienia projektanta i wykonawcy, podjêta jeszcze w ubieg³ym roku skoñczy³a siê
uniewa¿nieniem przetargu, do którego przyst¹pi³y tylko
dwie firmy, z których jedna, jak siê okaza³o, nie spe³nia³a
wymogów specyfikacji. Kolejn¹ prób¹ „pozyskania” projektu by³o rozpisanie konkursu. Do konkursu przyst¹pi³y
trzy biura projektowe, ale wszystkie trzy koncepcje musia³y zostaæ odrzucone z uwagi na zbyt wysoko oczacowane koszty inwestycji. Problem w tym, ¿e hala musi byæ
funkcjonalna, spe³niaæ podstawowe sportowe wymogi, a
jednoczeœnie koszty jej budowy nie mog¹ przekroczyæ kwoty, któr¹ inwestor, czyli burmistrz jest w stanie zgromadziæ
ze œrodków w³asnych i mo¿liwych do pozyskania z zewn¹trz. Ostatni przetarg, tym razem z udzia³em 13 oferentów, wygra³a firma projektancka ze Stargardu Szczeciñskiego. Komisja przetargowa wybra³a ofertê najtañcz¹ cenowo (ok. 42.000z³). Projekt ma byæ gotowy do
po³owy sierpnia.
Marek Szulc
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Foto - migawki...
Ods³oniêcie pomnika

Historia jednego biegu
W sobotnie po³udnie, 1 maja przez centrum miasta
przebiegli m³odzi lekkoatlecie w biegu „Galopy do Europy”. Fotoreportera zainteresowa³a historia biegu Darii Warzechy z Zespo³u Szkó³ w Rodowie.

Poczty sztandarowe OSP i prabuckich szkó³

Daria wystartowa³a dynamicznie, a przed met¹ mia³a
ogromn¹ przewagê nad rywalkami (reszta stawki jeszcze
pod bram¹).

Rozwi¹zania symbolicznej wstêgi dokonali; burmistrz Prabut Bogdan Paw³owski i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Henryk Fedoruk

Z³otym medalem udekorowa³ Dariê tu¿ po biegu sam burmistrz.

Oficjalni goœcie i mniej oficjalni widzowie uroczystoœci

Przemarsz za orkiestr¹ na Mszê Œw. do konkatedry. Pozdrawia nas wójt Gardei Jerzy Grabowski...

Daria w towarzystwie szkolnych kole¿anek tu¿ po dekoracji. W tym biegu dominacja dziewcz¹t z Zespo³u Szkó³
w Rodowie by³a wyraŸna, zajê³y trzy pierwsze miejsca.Tu¿
za podium uplasowa³a siê Magda Zwierzchowska z SP
Obrzynowo. Dziêkujemy prabuckim policjantom za
pomoc w przeprowadzeniu zawodów.
MS
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Foto - migawki...
Ostra strzelanina

Ch³opy z Europy
3 maja w gminie Prabuty goœci³a grupa rolników i
dzia³aczy zwi¹zkowych, zrzeszonych w watykañskiej organizacji rolniczej. Celem wizyty by³o zapoznanie siê goœci z funkcjonowaniem rolnictwa na naszym terenie. W
grupie wizytuj¹cych, oprócz obywateli pañstw UE znaleŸli siê te¿ goœcie z Bu³garii, Rumunii, Chorwacji. W asyœcie w³adz gminy „europejska wycieczka” odwiedzi³a gospodarstwa pp. Wiœniewskich w Gontach, Przechadzkich
w Julianowie - G¹skach, gospodarstwa agroturystyczne
pp. Stoltmanów w Sypanicy, pp. Kotañskich w Górowychach oraz gospodarstwo pp. Czerkasów w Górowychach. Spotkanie zakoñczy³a „majówka” na „rancho” Stanis³awa Andersa w Ko³odziejach

Osiemnaœcie trzyosobowych zespo³ów (w tym 5 dru¿yn z
Kwidzyna, ekipa z Ryjewa i z Susza) stanê³o na starcie
pojedynku strzeleckiego w „majówkow¹” niedzielê. Ta niezwykle emocjonuj¹ca konkurencja cieszy siê coraz wiêkszym powodzeniem wœród amatorów strzeleckiego sportu. Zawody, jak zawsze sprawnie, zorganizowa³ prabucki
Zarz¹d Ligi Obrony Kraju przy wspó³udziale Miejsko
Gminnego Oœrodka Kultury w Prabutach. Po eliminacjach
i fina³owej rozgrywce okaza³o siê, ¿e w zawodach zwyciê¿y³a mieszana dru¿yna samorz¹dowo - prasowa w sk³adzie: Justyna Sikorska, dziennikarka „Dziennika Ba³tyckigo” oraz Sebastian Czaja i Andrzej Janczuk - radni Rady
Miejskiej w Prabutach. Tu¿ za nimi uplasowali siê „zawodowcy”: Krzysztof Siciñski, Maœnicki Pawe³ i Marcin
Miszk (wszyscy Prabuty) a trzeci¹ lokatê zaj¹³ „burmistrzowski” duet: Bogdan Paw³owski i Wojciech Do³êgowski, skutecznie wspierany przez Leszka S³owiñskiego.

Ryszard Wiœniewski opowiada o swej doli na roli

Waldemar Przechadzki siê stara na swoich hektarach

Przy okazji „szychy” odwiedzi³y Górowychy, czyli Ich Troje
na huœtawce (nie wypada³o mi byæ „na górze”)
MS
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Trochê kultury...
Nowy tomik prabuckiego poety
Prawdziw¹ ucztê duchow¹ zafundowa³ poeta Ryszard Skowroñski uczestnikom spotkania autorskiego, promuj¹cego jego nowy tomik poezji, zatytu³owany „Z³odziej
gniazd”. Spotkanie w sali konferencyjnej Urzêdu, zorganizowane z inspiracji burmistrza, zdeklarowanego sympatyka twórczoœci Pana Ryszarda, ujawni³o nie tylko sk¹din¹d znany talent poetycki autora, ale da³o te¿ wyj¹tkow¹
okazjê do zetkniêcia siê z piêknym s³owem w postaci komentarza do poszczególnych rozdzia³ów tomiku. Pan Ryszard Skowroñski, niezmiernie skromny cz³owiek (niech
mi wybaczy to ca³kiem niepoetyckie okreœlenie) rzadko
bowiem dzieli siê swoimi refleksjami na temat ¿ycia cz³owieka, jego kondycji duchowej, przemijania, têsknot, wspomnieñ, wra¿liwoœci. Kosztowanie poezji, strawy raczej
trudno przyswajalnej na pewno u³atwia tak kunsztownie
dobrana przyprawa. Muszê siê Pañstwu przyznaæ, ¿e po
wys³uchaniu wybranych wierszy ze wspomnian¹ „okras¹” wszystko, co bym tu napisa³, to marnoœæ nad marnoœciami, dlatego koñcz¹c, zachêcam mi³oœników poezji do
lektury tomiku, który za miesi¹c uka¿e siê w sprzeda¿y.
Marek Szulc

Rozœpiewana „dwójka”
26 marca w SP 2 odby³ siê II
Gminny Konkurs „Muzyka Wœród
Najm³odszych”, zorganizowany
przez pp. Wiolettê Rogowicz i Gabrielê Skoczylas. Jury, któremu przewodniczy³ sam dyrektor szko³y Zbigniew Guzman (nadal aktywny muzyk) mia³o k³opoty z wytypowaniem laureatów, poniewa¿
do konkursu zg³osi³o siê wielu utalentowanych m³odych
wykonawców. Ostatecznie zwyciê¿y³y:
- klasy I-sze - I m-ce - And¿elika Czy¿ ( na zdjêciu), II
m-ce Marta Wasilak a trzecie Ada Major
- klasy II-gie I m-ce - Klaudia Milas z ZS w Rodowie, II
m-ce Marta Graczyk z SP 2, III m-ce Alicja Kosin z SP 2
- klasy III-cie wygra³a Katarzyna Kiersz z SP 2, przed
Aleksandr¹ Jab³oñsk¹ i Magd¹ Sodom¹. Dzieci otrzyma³y dyplomy, maskotki i s³odycze.

Konkurs za konkursem w Trumiejkach
W Trumiejkach dzieci na pewno siê nie nudz¹ (nawet w czasie deszczu). Wiosn¹ ruszy³ serial konkursów i
festiwali o rozmaitym zasiêgu. I tak jeszcze w marcu w
tamtejszym Zespole Szkó³ panie Irena Ro¿niak, Marzena
Urbañska i Janina Kosin zorganizowa³y II Powiatowy
Konkurs Recytatorski „Recytator 2004”. Wœród
uczniów klas I -szych jury przyzna³o I m-ce Marcie Wasilak z SP 2 Prabuty. II m-ce przypad³o Kamili Arczyñskiej
z SP Cygany, a III-cie Marcelinie Woliñskiej z SP Morawy. Wœród recytatorów z klas II-gich ca³e podium zajê³y
„nasze” dziewczêta. I m-ce dla Agaty Pomarañskiej z ZS
Trumiejki, II m-ce dla Klaudii Milas z ZS Rodowo, a IIIcie dla Martyny Krasiñskiej z SP 2 P-ty. I wreszcie wsród
trzecioklasistów zwyciê¿y³a Katarzyna Liszewska z SP 2
przed Piotrem Brzóskiewiczem z SP Cygany i Klaudi¹
Kruziñsk¹ z ZS Trumiejki.
W III edycji Powiatowego Konkursu Historyczno - Literackiego p.t. „Mity greckie nie s¹ nam
obce” uczestniczy³y reprezentacje 5 szkó³: z Moraw, Rodowa, Trumiejek, Prabut i Trumiej. Imprezê dla uczniów
klas V-VI przygotowa³y panie Katarzyna Tobiasz i Teresa Miku³a. Konkurs sk³ada³ siê z testu, krzy¿ówki oraz
prezentacji krótkiej scenki rodzajowej, dotycz¹cej wybranego mitu greckiego. Jurorki w sk³adzie; Danuta Banaszewska, Renata Szulowska i Palmira Trzciñska najwy¿ej
oceni³y wystêp reprezentacji ZS Trumiejki i SP Morawy.
Obie dru¿yny zajê³y równorzêdne I m-ce.
Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Z przyrod¹ za pan brat”, rozstrzygniêty 24 kwietnia obejmowa³
test z wiedzy przyrodniczo - ekologicznej oraz oceniany
by³ plakat zwi¹zany tematycznie z „Dniem Ziemi”. Wœród
dwuosobowych dru¿yn najlepsz¹ okaza³ siê duet gospodarzy konkursu, pokonuj¹c goœci z Cygan, Moraw, Prabut
i Obrzynowa. Nagrody ksi¹¿kowe dla wszystkich uczestników ufundowano z bud¿etu gminnego. W jury zasiada³y
pp. Danuta Urbanowicz, Anna Puœcion i Ma³gorzata Jaworska.
Tydzieñ wczeœniej uczniowie z klas V-VI i gimnazjaliœci z Rodowa, Obrzynowa, Wandowa, Trumiejek i
Prabut wspó³zawodniczyli w Powiatowym Konkursie
Poezji Œpiewanej pod has³em „Muzyka s³owa z muzyk¹ dŸwiêku”. Jury w sk³adzie Ewa Jakubiak, Andrzej
Iwañski i Marek Szulc ocenia³o wykonawców w dwóch
kategoriach; SP i Gimnazjum. W tej pierwszej g³ówn¹
nagrodê wyœpiewa³a N. Karolewska z SP Obrzynowo,
drugie miejsce przyznano W. Bylickiemu z Trumiejek, a
trzecie P. Piotrowskiemu z Obrzynowa. Wœród gimnazjalistów najlepiej, zdaniem jury zaœpiewa³a Ewelina Mostek
z Trumiejek, drugie miejsce zdoby³a Sandra Olszañska,
równie¿ z Trumiejek, a trzecie Anna Nietubyæ z Wandowa. Jako uczestnik jury mia³em okazjê przekonaæ siê, ¿e
konkursy s¹ starannie przygotowane (szczególnie pod
wzglêdem scenografii). Ten ostatni przygotowali: A Rogozinska, B. Niewulis i P. Pudlak.
MS
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Z ¿ycia parafii...
Ostatnia Pascha chrzeœcijanina
Chrzeœcijañski sens œmierci ukazuje siê w œwietle
Misterium Paschalnego Œmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym z³o¿yliœmy nasz¹ jedyn¹ nadziejê. Chrzeœcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza to
cia³o i staje w obliczu Pana” (KKK 1681).
W ksiêdze zmar³ych rzymskokatolickiej parafii œw.
Wojciecha w Prabutach w 2003 roku odnotowano 85 ŒP
Zmar³ych: 1. Zygmunt Lech, ur. 1939, zm. 2.01.; 2. Tadeusz Zelwak, ur. 1933, zm. 6.01.; 3. Stanis³aw Szpociñski,
ur. 1916, zm. 9.01.; 4. Henryk Wojda, ur.1937, zm.9.01.;
5. Kazimiera £ukaszewska, ur. 1932, zm.10.01.; 6.Janusz
Adam Chrzanowski, ur. 1940, zm. 17. 01.; 7. Kornel Adam
Bluj, ur. 2002, zm.18.01.; 8. Stefan Jaroszewski, ur. 1922,
zm. 27.01.; 9. Zdzis³aw Idaczyk, ur.1936, zm. 4.02.; 10.
Krystyna Czubak, ur.1946, zm. 6.02.; 11. Marianna Kêpka,
ur.1918, zm. 10.02.; 12. Stanis³aw Komorek,ur.1940,
zm.12.02.; 13. Ignacy Wêgrecki, ur. 1928, zm.14.02.; 14.
Teresa Domaga³a, ur.1933, zm.21.02.; 15. Teresa Wawrzyniak, ur.1947, zm.23.02.; 16. Jan Rucki, ur. 1932, zm.22.02.;
17. Jan Gostomczyk, ur. 1928, zm. 24.02.; 18. Stefan Gierczak, ur. 1938, zm.3. 03.; 19. Feliksa Czaplarska, ur.1921,
zm.4.03.; 20. Jan Szedler, ur. 1951, zm 9. 03.; 21. £ucja
Drzewiñska, ur.1927, zm.8.03.; 22. Janina Krajnik, ur.1940,
zm.14.03.; 23. Leokadia Topczewska, ur. 1925, zm.15.03.;
24. Walentyna Stêpniewska, ur.1914, zm.15.03.; 25. Jerzy
Zdzis³aw Sowiñski, ur.1924, zm.18.03.; 26. Roman Kuœnierski,ur.1965, zm.31.03.; 27. Stefan Przybu³ek, ur.1925,
zm.1.04.; 28. Janina Juryjczuk, ur.1937, zm.7.04.; 29. Alicja Barbara Kowalczyk, ur.1947, zm.11.04.; 30. Ryszard
Orzechowski, ur.1956, zm.22.04.; 31. Bronis³aw Komar,
ur.1934, zm.24.04.; 32. Marian Grêbowski, ur1918,
zm.5.05.; 33. Jan Stanis³aw Leszczyñski, ur.1939, zm12.05.;
34. Stefan Niedzia³kowski, ur.1932, zm.18.05.; 35. Franciszka Omelan, ur.1924, zm.17.05.; 36. W³adys³aw Front,
ur.1935, zm.19.05.; 37. Jan Beta, ur.1928, zm.20.05.; 38.
Irena Got³awska, ur.1927, zm.22.05.; 39. Albin Andrzej
Markowicz, ur.1918, zm.24.05.; 40.Leokadia Zieliñska,
ur.1911, zm.25.05.; 41. Stefan Æwiek, ur.1928, zm.30.05.;
42. Tomasz Kuchta, ur. 1982, zm.1.06.; 43. Janina Rusznica, ur.1917, zm.6.06.; 44. Robert Drozdowski, ur.1983,
zm.6.06.; 45. Andrzej Olszak,ur.1953, zm.4.06.; 46. Józef
Roman Barañski,ur.1950, zm.7.06.; 47. Cecylia Tabelska,
ur.1917, zm.14.06.; 48. Marian Szarama, ur.1925, zm.22.06.;
49. Marianna Chlebowska, ur. 1935, zm.22.06.; 50. Jadwiga Adamska, ur.1914, zm.23.06.; 51. W³adys³aw Wójcik,
ur.1922, zm.25.06.; 52. Ignacy Stefan Kaniowski, ur.1947,
zm.10.07.; 53. Romuald Szczuczko, ur.1955, zm.5.07.; 54.
Tadeusz Zió³ek, ur.1947,zm.17.07.; 55. Wies³aw Jarosiñski, ur.1958, zm.18.07.; 56. Mariusz Mendalka, ur.1978,
zm.20.07.; 57. Franciszka Grzeœ, ur.1908, zm.22.07.; 58.
Zbigniew Soko³owski, ur.1942, zm.23.07.; 59. Jan Stefan
Sk³odowski,ur.1961, zm.29.07.; 60. Wiktoria Stawska,
ur.1927, zm.8.08.; 61. Jadwiga Katewicz, ur.1941, zm.8.08.;
62. Eugeniusz Zbigniew Bar, ur.1931, zm.11.08.; 63. Józef
Juliusz Taraszkiewicz,ur.1940, zm.19.08.; 64. Edward Bo-

les³aw Przy³ucki, ur.1930, zm.7.09.; 65. Edward D¹browski,ur.1922, zm.9.09.; 66. Roman Henryk Adamkiewicz,
ur.1944, zm.26.09.; 67. Stanis³aw Wielgus,ur.1951, zm.9.10.;
68. Erika Margareta Kazaniecka, ur.1926, zm.13.10.; 69.
Leonarda Krasiñski, ur.1911, zm.16.10.; 70. Wincentyna
Miczewska, ur.1921, zm.15.10.; 71. Marta Jasion, ur.1909,
zm.19.10.; 72. Marek Szyszkowski, ur.1981, zm.7.11.; 73.
Andrzej Kêska, ur.1947, zm.16.11.; 74. Stanis³aw Wo³kiewicz, ur.1962, zm.14.11.; 75. W³adys³aw Nizia³ek, ur.1923,
zm.17.11.; 76. Stanis³aw Lemañski,ur.1927, zm.21.11.; 77.
Józef Kolasa, ur.1932, zm.30.11.; 78. W³adys³aw Sprz¹¿ka, ur.1925, zm.2.12.; 79. Janusz Szyku³a,ur.1950,
zm.28.11.; 80. Ludwik Kowalski,ur.1933, zm.2.12.; 81.
Stanis³aw Golankowski,ur.1948, zm.7.12.; 82. Iwona Sikorka, ur.1968, zm.13.12.; 83. Józefa Cieœlikiewicz,ur.1927,
zm.14.12.; 84. Mieczys³aw Kierepka, ur.1929, zm.29.12.;
85. Dymitr Czobot, ur.1934, zm.29.12. .
¯egnaj¹c zmar³ego, Koœció³ „poleca go Bogu”. Jest
to „ostatnie po¿egnanie, jakie wspólnota chrzeœcijañska oddaje swemu cz³onkowi, zanim jego cia³o bêdzie wyniesione
i pogrzebane”. Tradycja bizantyjska wyra¿a je przez poca³unek zmar³ego.
W tym ostatnim pozdrowieniu „œpiewamy dla
uczczenia jego odejœcia z tego ¿ycia i rozstania siê z nami,
ale tak¿e dlatego, ¿e nadal trwamy w komunii i w zjednoczeniu. Œmieræ nie oddziela nas od siebie, poniewa¿ wszyscy zd¹¿amy t¹ sam¹ drog¹ i odnajdziemy siê w tym samym miejscu. Nie bêdziemy nigdy roz³¹czeni, poniewa¿
¿yjemy dla Chrystusa i teraz jesteœmy zjednoczeni z Chrystusem, id¹c ku Niemu… Wszyscy razem bêdziemy kiedyœ
w Chrystusie” ( KKK 1690 ).
Rodzinom w/w ŒP Zmar³ych sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia i szczerego ¿alu, ³¹cz¹c siê z Nimi w
cichej modlitwie…
Opracowa³: Antoni T. Klejnowski
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Z ¿ycia parafii...

Trochê kultury...

Wyró¿nienie z Watykanu

Internetowe okno na œwiat

Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ informujê Czytelników,
¿e wspó³pracuj¹cy z „Gazet¹ Prabuck¹” Pan Antoni Tadeusz Klejnowski otrzyma³ wyj¹tkowe wyró¿nienie ze Stolicy Apostolskiej. Jest to watykañskie odznaczenie „Benemerenti”. Uroczyste wrêczenie tej presti¿owej i w
pe³ni zas³u¿onej nagrody mia³o miejsce 18 kwietnia w prabuckiej Konkatedrze Œw. Wojciecha, a aktu wrêczenia
dokona³ Biskup Elbl¹ski Jan Styrna podczas swojej pierwszej wizytacji kanonicznej. Odznaczenie zosta³o przyznane za ca³okszta³t pracy na rzecz Koœcio³a Powszechnego,
a szczególnie za s³u¿bê koœcio³owi partykularnemu jako
zakrystianin, katecheta i redaktor prasy lokalnej, pisz¹cy
na tematy zwi¹zane z ¿yciem parafialnym.
Cieszê siê, ¿e publicystyczna pasja Pana Antoniego pozwala wzbogaciæ treœci naszych ³amów o wartoœci duchowe, wychowawcze, refleksyjne. Jego artyku³y (i wiersze, nie zapominajmy) cechuje warsztatowa starannoœæ i kultura. Etyczne przes³ania w nich
zawarte prezentowane s¹ z w³aœciw¹ p. Antoniemu
skromnoœci¹ i szacunkiem dla czytelników. Serdecznie Panu Antoniemu gratulujê zaszczytnego wyró¿nienia i ¿yczê kontynuacji publicystycznych zainteresowañ.
Marek Szulc

Powsta³e w miejsce Komitetu Badañ Naukowych Ministerstwo Informatyzacji i Nauki realizuje
ogólnopolski program pod wdziêczn¹ nazw¹ „Ikonka”. Program jest szans¹ dla tych instytucji publicznych, które z braku œrodków finansowych nie s¹ w
stanie zaoferowaæ œrodowiskom, w których dzia³aj¹,
bezp³atnego, powszechnego dostêpu do sieci internetowej.
Dostêp do internetu w mieœcie i gminie Prabuty
ogranicza³ siê dot¹d do informatycznych zajêæ szkolnych i
pozalekcyjnych, funkcjonuj¹c g³ównie w oparciu o odbiorców indywidualnych. Opiesza³oœæ Telekomunikacji Polskiej SA w rozszerzeniu oferty o tani i ³atwy dostêp do
³¹cza internetowego a tak¿e zaniechanie (miejmy nadziejê, ¿e czasowe) przez „Dialog” instalacji konkurencyjnej
sieci telefonicznej spowolni³ proces rozwoju „informatycznej cywilizacji” w Prabutach. W czarn¹ informatyczn¹
dziurê wpasowa³a siê ostatnio firma „Asco”, która zaoferowa³a Prabutom stosunkowo niedrogie ³¹cze radiowe.
Stworzy³o to nowe mo¿liwoœci nie tylko dla odbiorców indywidualnych, ale równie¿ dla placówek oœwiatowych i
kulturalnych.
Staraniem Dzia³u Promocji Urzêdu Miasta i Gminy
Prabuty znalaz³y siê w gronie beneficjentów projektu
„Ikonka”. Ministerstwo Informatyzacji i Nauki przekaza³o w ostatnim czasie 6 komputerów do realizacji programu powszechnego dostêpu do internetu. Trzy z nich zlokalizowane s¹ w Miejsko Gminnym Oœrodku Kultury, pozosta³e trzy w obiekcie Oœrodka Opieki Spo³ecznej. W
MGOK zainstalowano ju¿ sta³e ³¹cze i pojawili siê pierwsi
„serfownicy”. Aktualnie publiczny dostêp do trzech stanowisk komputerowych MGOK mo¿liwy jest w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godz. 8-13 oraz we wtorki i czwartki
w godz. 12-20 (dodatkowo w poniedzia³ki 18-22). Mi³oœników komputerowego szaleñstwa musimy jednak uprzedziæ, ¿e instalacja ma niewiele wspólnego z dzia³alnoœci¹
„internetowych kawiarenek”, gdzie g³ównie spêdzaj¹ czas
amatorzy gier komputerowych. Projekt „Ikonka” wyraŸnie wskazuje, ¿e g³ównym jego celem jest rozwój spo³eczeñstwa informatycznego, a nie szkolenie strategów i taktyków „gwiezdnych wojen”, czy wirtualnych Ma³yszów,
Schumacherów i Zidanów. Przestrzegamy równie¿ przed
próbami penetracji stron niedozwolonych dla dzieci i m³odzie¿y (a takie próby ju¿ mia³y miejsce). Byæ mo¿e da³oby
siê to zinterpretowaæ jako zdobywanie wiedzy, natomiast
stanowczo k³óci siê z ogólnie przyjêtymi normami wychowania. Jako administrator zainstalowanej sieci muszê
ostrzec, ¿e tego typu ³amanie zasad u¿ytkowania internetu w naszej placówce bêdzie skutkowa³o karnym odsuniêciem u¿ytkownika od komputerów. Po tych ostrze¿eniach zapraszamy i ¿yczymy mi³ego „serfowania”.
Marek Szulc

Antoni Tadeusz Klejnowski przyjmuje nagrodê „Benemerenti” z r¹k Ks. Biskupa Elbl¹skiego Jana Styrny.
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Rozmaitoœci...
Wybieramy Cz³owieka Roku
Urz¹d Miasta i Gminy Prabuty wspólnie z redakcj¹
„Gazety Prabuckiej” proponuj¹ Pañstwu konkurs pod has³em „Cz³owiek Roku Prabut”. Konkurs ma na celu wy³onienie przez samych mieszkañców, czytelników „Gazety” grona osób, wyró¿niaj¹cych siê szczególn¹ aktywnoœci¹ w rozmaitych dziedzinach naszego ¿ycia publicznego, a wiêc w dzia³alnoœci samorz¹dowej, gospodarczej,
oœwiatowej, spo³ecznej, kulturalnej, sportowej i ka¿dej innej, maj¹cej wp³yw na jakoœæ naszego ¿ycia w mieœcie i
gminie. Ten honorowy tytu³ przypadnie jednej osobie, która uzyska najwiêcej g³osów czytelników. Prosimy o wytypowanie maksymalnie trzech osób, (mo¿na wytypowaæ
jedn¹ lub dwie), umieszczenia ich nazwisk na kuponie w
kolejnoœci przyznanych miejsc i przekazanie kuponu do
sekretariatu Urzêdu Miasta i Gminy lub do siedziby „Gazety Prabuckiej” w Miejsko Gminnym Oœrodku Kultury.
Mo¿na te¿ wys³aæ kupon poczt¹ na adres: MGOK ul.
£¹kowa 22, 82-550 Prabuty. G³osy z kuponów zliczaæ
bêdzie kapitu³a konkursu, wywodz¹ca siê z zacnego grona prabuckich radnych. Apelujemy do Pañstwa o wziêcie
udzia³u w naszym konkursie - zabawie, która z pewnoœci¹
przyniesie wiele satysfakcji typowanym do tytu³u osobom.Kupony dostarczaæ mo¿na do dnia 20 czerwca. Kupon zamieœciliœmy na str. 14

Grzegorz Seklecki, Adrian Rogoziñski, Przemys³aw Grabiñski oraz Krystian Mendalka. Zespó³ koszykarzy z „dwójki” reprezentowa³ powiat w pó³fina³ach wojewódzkich plasuj¹c siê tam na III miejscu.
Podczas rozgrywek w pi³ce koszykowej o Mistrzostwo Powiatu szkó³ gimnazajalnych dru¿yna ch³opców z
Gimnazjum z Prabut zajê³a III miejsce, a zespo³owi dziewcz¹t z tej samej szko³y uda³o siê wywalczyæ Mistrzostwo
Powiatu i równie¿ reprezentowa³y powiat w zawodach
pó³fina³owych, zajmuj¹c tam drugie miejsce (ustêpuj¹c
tylko dru¿ynie z Tczewa, która wywalczy³a nastêpnie Mistrzostwo Województwa). W zespole koszykarek z Gimnazjum z Prabut gra³y: Edyta Zamiara, Milena Kossak,
Ania £azarczyk, Karolina Dudalska, Marta Weso³owska,
Marta Adamkiewicz, Ewelina i Paulina Cieœlikiewicz, Basia
Kowalska, Kamila W¹s oraz Magda Reks.
W rozgrywkach powiatowych szkó³ ponadgimnazjalnych w koszykówkê, ch³opcy z ZS Prabuty zajêli III, a
dziewczêta II miejsce.
Agnieszka Stachyra

Natura wo³a: litoœci!

Wiosna w sporcie szkolnym
21.03.2004 r odby³ siê fina³ biegów prze³ajowych
pod nazw¹ „Grand Prix Sztumu”, w których to biegach w
okresie jesienno-zimowym brali udzia³ równie¿ uczniowie
szkó³ z naszej gminy. W koñcowej klasyfikacji dru¿ynowej SP 2 Prabuty zajê³a II miejsce. Indywidualnie, w kategorii wiekowej rocznik 1993 i m³odsi II miejsce zajê³a
Karolina Wierzchowska i V miejsce Aleksandra Lewandowska. W kategorii rocznika 1991-19992 na II miejscu
uplasowa³ siê Kamil Koralewski, IV by³ Piotr Papis, a VII
miejsce zaj¹³ Pawe³ Urbanowicz.
Równie¿ w miesi¹cu marcu odby³y siê rozgrywki
powiatowe w pi³ce siatkowej i koszykowej.
W siatkówce reprezentuj¹ce nasz¹ gminê zespo³y
zajê³y nastêpuj¹ce miejsca w powiecie, w swoich kategoriach:
- III miejsce zespó³ ch³opców, a V dziewcz¹t z SP2 Prabuty,
- V miejsce ch³opcy i II miejsce dziewczêta z Gimnazjum
w Prabutach,
- III miejsce ch³opcy oraz II dziewczêta z ZS Prabuty.
W rozgrywkach powiatowych w koszykówce
dziewczêta ze Szko³y Podstawowej Nr 2 zajê³y V miejsce, natomiast zespó³ ch³opców wywalczy³ I miejsce. W
dru¿ynie Mistrzów Powiatu grali: Kamil Koralewski, Micha³ Paw³owski, Mateusz Kruszczyñski, £ukasz Cierliñski, Adrian Kwiatkowski, Piotr Papis, Maciej Nadolski,

Majowa ³adna aura zachêca prabucian do spacerów po
okolicy. Niestety, owi amatorzy piêkna przyrody spotykaj¹ czêsto obrazki jak na za³¹czonym zdjêciu. Mimo apeli
a tak¿e wielu podejmowanych przez urzêdowe s³u¿by
akcji, nadal bezmyœlni ludzie niszcz¹ w³asne otoczenie. Czy
naprawdê wywóz nieczystoœci tak wiele kosztuje? Mo¿e
integracja z UE jest dobr¹ okazj¹, by z tak¹ jak powy¿ej
autodestrukcj¹ bezpowrotnie skoñczyæ?

kwiecieñ - maj 2004 str.11

Rozmaitoœci...
Europejczyk w Prabutach
Rozmowa z Jordim Segrera Rabisem -Hiszpanem, który odwiedzi³ Prabuty.
Sebastian Badur: Hiszpan w Prabutach - to niecodzienny widok, jak jesteœ odbierany przez mieszkañców i dlaczego waœnie Prabuty?
Jordi: Z Prabut pochodzi moja narzeczona Ania, przyjecha³em w odwiedziny do jej rodziców i tak zlecia³o niepostrze¿enie kilka miesiêcy. Odbierany jestem ogólnie dobrze, choæ muszê przyznaæ, ¿e czasami mam problemy ze
zrobieniem zwyk³ych zakupów. Przy okazji pozdrawiam
wszystkich prabucian.
S.B.: 1 maja Polska sta³a siê pe³noprawnym cz³onkiem UE. Jak przeciêtny mieszkaniec Hiszpanii pamiêta wejœcie swojego kraju do UE?
Jordi: By³em wtedy bardzo m³ody, ale pamiêtam ¿e wzros³y ceny produktów spo¿ywczych. Tak ogólnie, to by³a
wielka niewiadoma, wszyscy czekaliœmy, co przyniesie nam
UE. Muszê dodaæ, ¿e Hiszpania bez przygotowania musia³a zmierzyæ siê z strukturami UE, natomiast Polska mia³a
okresy przygotowawcze.
S.B.:Czy po tych 10 latach zmieni³o siê coœ w Twojej
rodzinnej miejscowoœci?
Jordi: Pochodzê z ma³ej turystycznej miejscowoœci, gdzie
prowadzê z bratem restauracjê. Zauwa¿y³em, ¿e po kilku
latach cz³onkostwa wzros³a liczba turystów, odwiedzaj¹cych mój lokal. S¹ to ludzie z ca³ej Europy, tak¿e wielu z
Polski. Zmieni³o siê naprawdê sporo, na przyk³ad znacznie poprawi³a siê jakoœæ dróg.
S.B.: Co podoba Ci siê w Prabutach?
Jordi: Macie tu niesamowity spokój, którego brakuje w
moim rodzinnym Blanes. Jest tak¿e mnóstwo zieleni i czystego powietrza. Gmina Prabuty to typowo rolniczy region i muszê przyznaæ, ¿e produkty spo¿ywcze s¹ tu bardzo naturalne. Brakuje takiej niezmodyfikowanej genetycznie ¿ywnoœci w zachodniej Europie. Ogólnie w Polsce podobaj¹ mi siê zabytki np. Zamek w Malborku, Starówka
w Gdañsku.
S.B.: Masz zamiar przeprowadziæ siê do Polski?
Jordi: Na razie wracam do pracy w Hiszpanii, bo zaczyna siê sezon letni. Polska jest zdecydowanie innym krajem, ni¿ Hiszpania, denerwuj¹ mnie tutaj za krótkie dni w
zimie. Nie by³em jeszcze latem w Polsce ale mam nadziejê, ¿e nied³ugo bêdê mia³ okazjê.
S.B.: Pracujesz w bran¿y turystycznej. Czy Prabuty
mog¹ byæ prê¿nym oœrodkiem turystycznym?
Jordi: Blanes to typowa dla Katalonii miejscowoœæ turystyczna. Normalnie zamieszkuje j¹ 12 tys. ludzi, natomiast
w sezonie przyje¿d¿a do nas 200 tys. turystów. Mamy
rozbudowan¹ bazê turystyczn¹, mnóstwo kafejek, restauracji. Mamy inne uwarunkowania klimatyczne, ciep³e morze, d³u¿sze lato. Mimo wszystko s¹dzê, ¿e Prabuty maj¹
równie¿ wielki potencja³ i kto wie, mo¿e za kilka lat staniecie siê prê¿nym oœrodkiem turystycznym.

S.B.: Jak oceniasz Polskie tradycyjne potrawy?
Jordi: Macie wyœmienite jedzenie. Najbardziej smakowa³y mi zupy, których w gor¹cej Hiszpanii siê nie jada.
Wielkie wra¿enie na moim podniebieniu zrobi³y tak¿e pierogi.
S.B.: Pochodzisz z Katalonii, kibicujesz Barcelonie?
Jordi: Oczywiœcie, kibicujê Barcelonie, a nie darzê sympati¹ Realu, chyba jak wszyscy w Katalonii. Czujemy siê
odrêbnym narodem i mamy swój odrêbny jêzyk. Nie uznajemy tak¿e stolicy w Madrycie.
S.B.: Konflikty geopolityczne maj¹ du¿y wp³yw na ¿ycie zwyk³ych Hiszpanów?
Jordi:. Jesteœmy krajem nêkanym przez zamachy terrorystyczne, a wydarzenia w Madrycie dotknê³y zwyk³ych
mieszkañców doje¿d¿aj¹cych do pracy. Pierwsze podejrzenia pad³y na ETA, jak siê póŸniej okaza³o, by³a to zemsta islamistów za Irak. Wszyscy mamy ju¿ tego dosyæ,
chcemy ¿yæ i pracowaæ w spokoju.
S.B.: Co powiesz mieszkañcom Prabut po 1 maja?
Jordi: B¹dŸcie cierpliwi, a za oko³o 5 lat poprawi siê znacznie poziom ¿ycia. My tak¿e na pocz¹tku mieliœmy ciê¿ko,
daliœmy sobie radê. Region Katalonii jest jednym z bogatszych w Hiszpanii a i tak znajd¹ siê osoby które skrytykuj¹ wst¹pienie naszego pañstwa do UE. W Hiszpanii Polacy s¹ postrzegani jako naród waleczny i g³êboko wierz¹cy. Z takimi wartoœciami na pewno nie stracicie swej to¿samoœci. Wszyscy w Hiszpanii znaj¹ Papie¿a Jana Paw³a
II i Lecha Wa³êsê. Jesteœcie bardzo goœcinnym narodem i
na pewno odwiedz¹ was goœcie z ca³ej Europy.
Dziêkujê za rozmowê

Jorgi Segrera Rabis ze swoj¹ dziewczyn¹ Ani¹
Tekst i foto Sebastian Badur
MGOK zaprasza na wystawê fotograficzn¹ gdañskiego
artysty Adama Fleksa p.t. „Radoœæ ¿ycia, czyli homo
ludens”. Adam Fleks jest cz³onkiem Gdañskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od wielu lat zwi¹zany jest z Prabutami poprzez rodowski plener i wyjazdy w charakterze
t³umacza do Szwecji z naszymi delegacjami. Wystawê
ogl¹daæ mo¿na codziennie w godz. 9-13 i 16-20. Wiêcej o
ekspozycji i autorze w nastêpnym numerze „GP”
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Og³oszenia Urzêdu Miasta i Gminy
Prabuty, dnia 4 maja 2004 r.
Og³oszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty dzia³aj¹c zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 13
stycznia 1998 r. w sprawie okreœlenia szczegó³owych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa lub
w³asnoœæ gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 z 1998 r. zm.Dz.U.
z 2003 r. Nr7, poz. 80)
og³asza przetarg ustny nieograniczony
na nieruchomoœæ stanowi¹c¹ w³asnoœæ Miasta i
Gminy Prabuty oznaczon¹ nr dzia³ki 296 o pow. 2932 m2
po³o¿on¹ w obrêbie geodezyjnym 1 miasta Prabuty u zbiegu
ulic Kwidzyñskiej i Zamkowej.
1. Opis nieruchomoœci: niezabudowana trwale, dojazd dobry od ul. Zamkowej w ramach zadowalaj¹cej infrastruktury komunikacyjnej (ul. Kwidzyñska i Grunwaldzka),
kszta³t dzia³ki nieregularny, lokalizacja poœrednia wzglêdem centrum miasta w s¹siedztwie zabudowy mieszkaniowej, handlowo-us³ugowej i obiektów u¿ytecznoœci publicznej oraz drogi wojewódzkiej Kwidzyn-I³awa, mo¿liwoœæ przy³¹czenia do sieci uzbrojenia technicznego terenu - energii elektrycznej, wodoci¹gu, kanalizacji, gazu i
telefonu.
2. Przeznaczenie nieruchomoœci w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania - a) dzia³alnoœæ gospodarcza szeroko pojêta, w tym miêdzy innymi
produkcja, magazynowanie, us³ugi itp. w zakresie nie powoduj¹cym uci¹¿liwoœci dla terenów s¹siednich oraz nie
stwarzaj¹ca zagro¿enia dla rezerwatu jeziora Liwieniec,
b) wyklucza siê inwestycje szczególnie szkodliwe dla œrodowiska, c) dopuszcza siê mieszkanie dla inwestora, ew.
pracowników.
Warunki zagospodarowania: a) wysokoœæ budynku nie
mo¿e przekroczyæ 2,5 kondygnacji mieszkalnych, b) akcent architektoniczny w naro¿niku ulic, przy czym nale¿y
uwzglêdniæ jako walor ,,zdrój uliczny” z murem, c) ,,œcis³a
ochrona konserwatorska A”, w tym: dostosowanie nowej
zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej w
zakresie skali i bry³y budynku, lokalizacji w ci¹gu zabudowy, odtworzenie pierzejowej zabudowy / uzgodnienie projektu z WKZ w Gdañsku.
3. Termin zagospodarowania nieruchomoœci - do koñca
2009 r. Za niedotrzymanie powy¿szego terminu naliczane
bêd¹ kary umowne w wysokoœci 2000 z³. od ka¿dego budynku z planu realizacyjnego, podwy¿szane o 50% za ka¿dy
kolejny rok zw³oki.
4. Termin wydania nieruchomoœci nast¹pi z dniem 01 lipca 2005 r.
5. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 119.833,oo
z³. (s³ownie : sto dziewiêtnaœcie tysiêcy osiemset trzydzieœci trzy z³ote oo/100).
6. Przetarg odbêdzie siê dn. 28 maja 2004 roku o godz.
10oo w Urzêdzie Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyñska 2, pokój nr 1 .
7. W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne,

je¿eli wp³ac¹ do kasy tutejszego Urzêdu wadium w gotówce w wysokoœci 10 % ceny wywo³awczej
w
terminie do dnia 25 maja 2004 r. do godz. 14.oo .
8. Wp³acone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium wygra przetarg,
- zwrócone nie póŸniej ni¿ przed up³ywem 3 dni od dnia
zamkniêcia przetargu, je¿eli osoba wp³acaj¹ca wadium nie
wygra przetargu.
9. Ustala siê ostateczny termin sporz¹dzenia umowy sprzeda¿y w ci¹gu 21 dni od daty przeprowadzonego przetargu, a wp³ata ca³oœci ceny wylicytowanej w przetargu wymagana jest przed zawarciem umowy notarialnej . Niedotrzymanie w/w terminu powoduje przepadek wadium, a
przetarg czyni nieby³ym.
10. Nieruchomoœæ powy¿sza zapisana jest w ksiêdze wieczystej nr KW 22203 - do dnia 30.06.2005 r. obci¹¿ona w
czêœci dzier¿aw¹, wolna od d³ugów.
11. Minimalna wysokoœæ post¹pienia wynosi 1% ceny wywo³awczej.
12. Koszty zwi¹zane czynnoœciami notarialnymi ponosi nabywca.
13. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny przetarg mo¿e byæ odwo³any.
14. Szczegó³owych informacji zasiêgn¹æ mo¿na w pok. nr
14 (tel. 2782002 w. 312 lub 307) tutejszego Urzêdu.
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Bogdan Paw³owski
Prabuty, dnia 1 maja 2004 r.
O b w i e s z cze n i e
o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami miasta
Prabuty
1. Rada Miejska w Prabutach informuje, ¿e w dniu 16
maja 2004 r. w godz. 10oo-18oo w sali konferencyjnej
(pok. nr 1, parter) Urzêdu Miasta i Gminy w Prabutach
odbêd¹ siê konsultacje w sprawie zmiany granicy miasta
Prabuty polegaj¹cej na przy³¹czeniu obszaru zwi¹zanego
z ul. Rypiñsk¹ w Julianowie.
2. Nad przebiegiem konsultacji czuwaæ bêdzie komisja w
sk³adzie i na zasadach okreœlonych Zarz¹dzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty (do wgl¹du w tut. Urzêdzie
wraz z map¹ zmiany).
3. Udzia³ w konsultacji polegaæ bêdzie na udzieleniu na
karcie do g³osowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie w powy¿szej sprawie.
4. Do lokalu konsultacyjnego nale¿y zabraæ dowód osobisty lub inny dokument to¿samoœci, z którego wynika miejsce zameldowania.
5. W konsultacjach dotycz¹cych ustalenia granicy administracyjnej miasta Prabuty i miejscowoœci Julianowo w
gminie Prabuty uczestniczyæ mog¹ osoby pe³noletnie stale zamieszkuj¹ce czyli zameldowane na pobyt sta³y w mieœcie Prabuty.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk
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Og³oszenia Urzêdu Miasta i Gminy
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jedn. Dz.U. z
2000 r. Nr 46, poz. 543 z póŸn. zm.) podaje siê do publicznej wiadomoœci, ¿e wykazy nieruchomoœci przeznaczonych
do sprzeda¿y, do oddania w u¿ytkowanie wieczyste, u¿ytkowanie, najem lub dzier¿awê wywieszane s¹ na okres 21
dni na tablicach og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyñskiej 2.

Prabuty, dnia 29 kwietnia 2004 r.
WYKAZ
nieruchomoœci niezabudowanej stanowi¹cej w³asnoœæ Miasta i Gminy Prabuty przewidzianej do zbycia w
drodze przetargowej.
1. Nieruchomoœæ zapisana jest w ksiêdze wieczystej nr
KW 29041 i po³o¿ona w obrêbie geodezyjnym 3 miasta
Prabuty przy ul. Kisielickiej. Oznaczona jest numerem
dzia³ki 92/26 o pow. 61 m2.
2. Przeznaczenie nieruchomoœci zgodnie z decyzj¹ Nr 5/
2003 r. z dnia 12.12.2003 r. o warunkach zabudowy, nieruchomoœæ po³o¿ona jest na obszarze terenów przeznaczonych pod zabudowê handlowo-us³ugow¹.
3. Nieruchomoœæ przeznaczona jest do sprzeda¿y na w³asnoœæ.
4. Opis nieruchomoœci : niezabudowana trwale, dojazd dobry od ul. £¹kowej, kszta³t dzia³ki regularny, lokalizacja
dobra wzglêdem centrum miasta w s¹siedztwie zabudowy mieszkanio-wej, handlowo-us³ugowej i obiektów u¿ytecznoœci publicznej oraz drogi wojewódzkiej Kwi-dzynI³awa, mo¿liwoœæ przy³¹czenia do sieci uzbrojenia technicznego terenu - energii elektrycznej, wodoci¹gu, kanalizacji, gazu i telefonu .
5. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 4.300,00 z³ netto (s³ownie: cztery tysi¹ce trzysta z³otych 00/100), do
wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w
wysokoœci 22%.
6. Termin wydania nieruchomoœci nast¹pi w dniu sporz¹dzenia umowy notarialnej.
7. Termin rozpoczêcia budowy jeden rok licz¹c od dnia
zakupu nieruchomoœci, zakoñczenie budowy dwa lata licz¹c od terminu jak wy¿ej. Za niedotrzymanie powy¿szego terminu naliczane bêd¹ kary umowne w wysokoœci
1.000,00 z³ od niezabudowania nieruchomoœci w ter-minie
dwóch lat, podwy¿szane o 500,00 z³ za ka¿dy kolejny rok
zw³oki.
8. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ przez okres trzech tygodni.
9. Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-spodarce nieruchomoœciami ( t.j. Dz.U. z
2000 r., Nr 46, poz. 543 ze zm.) up³ywa po 6-ciu tygodniach licz¹c od dnia wywieszenia wykazu.
10. Szczegó³owych informacji zasiêgn¹æ mo¿na w pokoju

nr 14, II piêtro tutejszego Urzêdu ( tel. 2782002 w. 312 ) .
Sporz¹dzi³ :
J. Koœka tel. 2782002 wew. 307
Prabuty, dnia 29 kwietnia 2004 r.
WYKAZ
nieruchomoœci niezabudowanej stanowi¹cej w³asnoœæ
Miasta i Gminy Prabuty przewidzianej do zbycia w drodze przetargowej
1. Nieruchomoœci zapisane s¹ w ksiêdze wieczystej nr
KW 22221 i po³o¿one w obrêbie geodezyjnym 1 miasta
Prabuty przy ul. Malborska - Parkowa.
2. Przeznaczenie nieruchomoœci zgodnie z decyzj¹ Nr 26/
2004 r. z dnia 26.02.2004 r. o warunkach zabudowy, nieruchomoœci po³o¿one s¹ na obszarze terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugow¹.
3. Nieruchomoœci przeznaczone s¹ do sprzeda¿y na w³asnoœæ.
4. Opis nieruchomoœci : niezabudowana trwale, dojazd dobry od ul. Malborskiej i Parkowej, lokalizacja dobra wzglêdem centrum miasta w s¹siedztwie zabudowy mieszkaniowej, przy drodze wojewódzkiej Prabuty -Sztum, mo¿liwoœæ przy³¹czenia do sieci uzbrojenia technicznego terenu - energii elektrycznej, wodoci¹gu, kanalizacji, gazu i
telefonu.
a. Nr dzia³ki: - 131/3, powierzchnia - 830m.kw., cena wywo³awcza nieruchomoœci 9.680,00z³ (netto),(dziewiêæ tysiêcy szeœæset osiemdziesi¹t z³otych). Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa.
b. Nr dzia³ki: - 131/5, powierzchnia - 901m.kw., cena wywo³awcza - 10.450,00 (dziesiêæ tysiêcy czterysta piêædziesi¹t z³otych) - zabudowa mieszkaniowa
c. Nr dzia³ki: - 131/6, powierzchnia - 726m.kw., cena wywo³awcza - 8.520,00 (osiem tysiêcy piêæset dwadzieœcia
z³otych) - zabudowa mieszkaniowa
d. Nr dzia³ki: - 131/7, powierzchnia - 854m.kw., cena wywo³awcza - 9.950,00 (dziewiêæ tysiêcy dziewiêæset piêædziesi¹t z³otych) - zabudowa mieszkaniowa
e. Nr dzia³ki: - 131/9, powierzchnia - 724m.kw., cena wywo³awcza - 29.740,00 (dwadzieœcia dziewiêæ tysiêcy siedemset czterdzieœci z³otych) - zabudowa us³ugowa
- do wylicytowanych kwot zostanie doliczony podatek VAT
w wysokoœci 22%.
5. Termin wydania nieruchomoœci nast¹pi w dniu sporz¹dzenia umowy notarialnej.
6. Termin rozpoczêcia budowy dwa lata licz¹c od dnia
zakupu nieruchomoœci, zakoñczenie budowy cztery lata
licz¹c od terminu jak wy¿ej. Za niedotrzymanie powy¿szego terminu nali-czane bêd¹ kary umowne w wysokoœci 1.000,00 z³ od niezabudowania nieruchomoœci w terminie czterech lat, podwy¿szane o 500,00 z³ za ka¿dy kolejny rok zw³oki.
7. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ przez okres trzech tygodni .
8. Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym przy-
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s³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami ( t.j. Dz.U. z
2000 r., Nr 46, poz. 543 ze zm.) up³ywa po 6-ciu tygodniach licz¹c od dnia wywieszenia wykazu.
9. Szczegó³owych informacji zasiêgn¹æ mo¿na w pokoju
nr 14, II piêtro tutejszego Urzêdu ( tel. 2782002 w. 312 ).
Sporz¹dzi³ :
J. Koœka tel. 2782002 wew. 312
Prabuty, dnia 29 kwietnia 2004 r.
WYKAZ
nieruchomoœci niezabudowanej stanowi¹cej w³asnoœæ Miasta i Gminy Prabuty przewidzianej do zbycia w
drodze przetargowej
1. Nieruchomoœci zapisane s¹ w ksiêdze wieczystej nr
KW 36009 i po³o¿one w obrêbie geodezyjnym 5 miasta
Prabuty przy ul. Sanatoryjnej.
2. Przeznaczenie nieruchomoœci zgodnie z decyzj¹ Nr 8/
2004 r. z dnia 16.02.2004 r. o warunkach zabudowy, nieruchomoœci po³o¿one s¹ na obszarze terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹, jednorodzinn¹,
wolno stoj¹c¹.
3. Nieruchomoœci przeznaczone s¹ do sprzeda¿y na w³asnoœæ.
4. Opis nieruchomoœci : niezabudowana trwale, dojazd od
ul. Sanatoryjnej, lokalizacja dobra wzglêdem centrum miasta w s¹siedztwie zabudowy mieszkaniowej, przy dostêpie do gminnej, mo¿liwoœæ przy³¹czenia do sieci uzbrojenia technicznego terenu - energii elektrycznej, wodoci¹gu, kanalizacji, gazu i telefonu.
Podajemy kolejno: Nr dzia³ki, powierzchniê w metrach
kwadratowych, cenê nieruchomoœci w z³. netto i przeznaczenie:
1).
54/151
782 6.770,00 (szeœæ tysiêcy siedemset siedemdziesi¹t z³otych)zab. mieszkaniowa
2).
54/156
806 6.960,00 (szeœæ tysiêcy dziewiêæset szeœædziesi¹t z³otych) zab. mieszkaniowa
3).
54/150
683 5.960,00 (piêæ tysicy dziewiêæset szeœædziesi¹t z³otych) zab. mieszkaniowa
4).
54/155
649 5.680,00 (piêæ tysiêcy szeœæset
osiemdziesi¹t z³otych)
zab. mieszkaniowa
5).
54/149
804 7.250,00 (siedem tysiêcy dwieœcie piêædziesi¹t z³otych) zab. mieszkaniowa
6).
54/154
841 7.250,00 (siedem tysiêcy dwieœcie piêædziesi¹t z³otych) zab. mieszkaniowa
7).
54/148
766 6.640,00 (szeœæ tysiêcy szeœæset czterdzieœci z³otych) zab. mieszkaniowa
8).
54/153
1020 7.820,00 (siedem tysiêcy osiemset dwadzieœcia z³otych) zab. mieszkaniowa
- do wylicytowanych kwot zostanie doliczony podatek VAT
w wysokoœci 22%.
5. Termin wydania nieruchomoœci nast¹pi w dniu sporz¹dzenia umowy notarialnej.
6. Termin rozpoczêcia budowy dwa lata licz¹c od dnia
zakupu nieruchomoœci, zakoñczenie budowy cztery lata

licz¹c od terminu jak wy¿ej. Za niedotrzymanie powy¿szego terminu naliczane bêd¹ kary umowne w wysokoœci
1.000,00 z³ od niezabudowania nieruchomoœci w ter-minie
czterech lat, podwy¿szane o 500,00 z³ za ka¿dy kolejny
rok zw³oki.
7. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ przez okres trzech tygodni.
8. Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz.U. z
2000 r., Nr 46, poz. 543 ze zm.) up³ywa po 6-ciu tygodniach licz¹c od dnia wywieszenia wykazu.
9. Szczegó³owych informacji zasiêgn¹æ mo¿na w pokoju
nr 14, II piêtro tutejszego Urzêdu (tel. 2782002 w. 312).
Sporz¹dzi³ :
J. Koœka tel. 2782002 wew. 312
Prabuty, dnia 01.04.2004r.
ZAWIADOMIENIE
Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach o terminie sesji
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Stosownie do art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z
1999r. Nr 15, poz.139, Nr 41 , poz.412 i Nr 111, poz.1279,
z 2000r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz1268
oraz z 2001r. Nr 5, poz.42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz.1085, Nr 115, poz.1229 i Nr 154, poz.1804) w zwi¹zku z art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80
poz.717 z 2003r.) podaje siê do publicznej wiadomoœci, ¿e
dnia 21 kwietnia 2004r. o godz.1530 w sali konferencyjnej Urzêdu Miasta i Gminy Prabuty odbêdzie siê sesja
Rady Miejskiej w Prabutach, której przedmiotem bêdzie
uchwalenie miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmuj¹cego dzia³ki o numerach ewidencyjnych 19/2; 20; 21/4; 21/5; 23/2; 23/4; 23/5; 243/1
po³o¿one w obrêbie geodezyjnym Gonty gm.Prabuty. Przedmiotem ustaleñ w/w planu jest teren przeznaczony na
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, g³ównie w zakresie eksploatacji
kruszyw.
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Bogdan Paw³owski
Kupon konkursu
CZ£OWIEK ROKU PRABUT
Typujê na tytu³ Cz³owieka Roku:
1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................
Nazwisko i imiê nadawcy kuponu:
..............................................................................
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Trochê kultury...
Wystawa, jakich ma³o
Sezon wystawienniczy w sali MGOK (jak to piêknie brzmi!) zainaugurowa³a wystawa prabuckich twórców
rzeŸby. To, ¿e Prabuty zawsze s³ynê³y z rzeŸbiarskich talentów jest powszechnie wiadomo. Postanowiliœmy sprawdziæ, ilu z nich czynnie jeszcze uprawia t¹ piekn¹ dyscyplinê sztuki. Ku naszemu mi³emu zaskoczeniu okaza³o siê,
¿e œrodowisko rzeŸbiarskie Prabut jest nadal bardzo „p³odne” i aktywne. Na nasz apel pozytywnie odpowiedzieli:
Zbigniew „Fred” Chmielewski, Stanis³aw ¯yrek, Wojciech
Banaszewski, Robert Konopacki, Mariusz Kossak, Andrzej Rogoziñski i Jan Cudzewski. Ponadto do udzia³u w
wystawie zg³osi³a siê grupa adeptów rzeŸbiarstwa, skupiona w szkó³ce rzeŸbiarskiej MGOK, prowadzonej przez
Andrzeja Rogoziñskiego: Jacek Kaniecki, Pawe³ Wis³a,
Mateusz Kostrzewa, Marcin Michalski, Pawe³ Zboiñski,
Karol Klejnowski i Sebastian Staniewicz (ju¿ absolwent).
Atrakcj¹ wystawy by³ udzia³ w niej m³odej rzeŸbiarki,
uczennicy Mariusza Kossaka, Agnieszki Grzybickiej.
Ponad 130 prac, zgromadzonych niema³ym trudem,
(czêœæ z nich trzeba by³o wypo¿yczyæ z prywatnych kolekcji) obejrza³o wielu odwiedzaj¹cych. Przez „salon wystawowy” przewinê³y siê bodaj wszystkie klasy Gimnazjum (dziêkujemy p. Ma³gorzacie Jaworskiej za wspó³pracê) oraz dzieci i m³odzie¿ z innych szkó³, a tak¿e spora
grupa indywidualnych goœci. Nasze kontakty z twórcami
zamierzamy kontynuowaæ w celu szerszej promocji tego
œrodowiska. Poczas niedawnych Dni Powiatu, niestety,
zimnych i deszczowych, pawilon prabuckich rzeŸbiarzy by³
jedynym akcentem twórczej dzia³alnoœci mieszkanców
powiatu (poza prezentacjami muzycznymi, rzecz jasna).

Jan Cudzewski bezinteresownie udziela³ lekcji sztuki gimnazjalistom p. Ma³gorzaty Jaworskiej

Misterne prace Andrzeja Rogoziñskiego

Autentycznie ludowe rzeŸbiarstwo Stanis³awa ¯yrka

Fragment „S³oneczników” Roberta Konopackiego

str.16 kwiecieñ - maj 2004

Fotomigawki
Festyn majowy

Trochê kultury?
Jako, ¿e zbli¿a siê okres komunii, a wraz z nim pora komputerów, zegarków, rowerów i innych prezentów, kupowanych dziewczynkom i ch³opcom w bia³ych szatkach,
chcê przypomnieæ wierszyk sprzed siedmiu lat na ten temat. Mam nadziejê, ¿e „odgrzany” bêdzie jeszcze smakowa³...

Jego dzieñ

Agata Iwañska wyrasta na dobr¹ wokalistkê. Z najm³odszymi muzykami tworz¹ grupê „The tramp`s”

Zwykle w maju siê zaczyna
i przez dwa tygodnie trwa
gor¹czkowa krz¹tanina
bo siê spotkaæ ma rodzina,
a szczególna jest przyczyna,
¿e komuniê dzieciak ma.
Chrzesny zbiera na podarek
myœli, co tu dziecku daæ?
czy komputer, czy gitarê,
czy górala, czy zegarek,
czy w kopertê euro parê
(znów po¿yczkê trzeba braæ!)
Jad¹ sto³y, garnki, miski,
a lodówka pêka w szwach.
Ojciec ju¿ rozpaczy bliski,
krzes³a du¿e, stó³ za niski,
jak tu ulokowaæ wszystkich,
ca³y tydzieñ stres i strach...

Panie z zespo³u „Kwidzynianki” mia³y kondycjê...

Zespó³ „Magister Band” tym razem w trio

Uroczysty wreszcie fina³,
pe³en koœció³, ludzi t³um,
ksi¹dz raz jeszcze przypomina:
„¿adnej wódki, piwa, wina!
TrzeŸwa musi byæ rodzina
w tym dla dziecka wa¿nym dniu!”
Po koœciele - na przyjêcie,
z jad³em siê ugina stó³,
uroczyste rozpoczêcie,
potem jeszcze wspólne zdjêcie,
symbolicznie po procencie
z oran¿ad¹ pó³ na pó³.
A wieczorem ju¿ przy stole
s³ychaæ strofy swojskich brzmieñ:
o chacharach, o sokole,
- „Puste szklanki, ojciec, polej!”
- „A gdzie dzieciak?” - „Gdzieœ na dole”
- „A niech lata, jego dzieñ...”
Marek Szulc

Magda, nasza prasowa kole¿anka sobie poœpiewa³a...
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