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Bezp³atny biuletyn informacyjny

Gwiazdy Dni Prabut

Zbigniew Wodecki - artysta z klas¹, œpiewa³, gra³ i bawi³...(foto M. Szulc)

Najsilniejsi na œwiecie: Aneta Florczyk i Mariusz Pudzianowski zgromadzili
ogromn¹ widowniê. Pojawili siê w Prabutach za spraw¹ Jacka Dymka, mimo
napiêtego kalendarza startów. (inne zdjêcia na str. 5-6)
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Prabuty welcome to...
Mimo dotychczas ch³odnego
i deszczowego lata mieliœmy podczas
tegorocznych Dni Prabut ca³kiem niez³¹ pogodê. Nie by³o upalnie, ale nie
przegania³ nas deszcz sprzed estrady,
czego nie mo¿na powiedzieæ o Dniach
Powiatu, czy Dniach Kwidzyna a nawet o dotychczas realizowanych festynach so³eckich. Krótko mówi¹c,
aura dopasowa³a siê do naszej programowej oferty, przecz¹c tezie, ¿e biednemu zawsze wiatr w oczy...
Dlaczego biednemu? Ano dlatego, ¿e bud¿et imprezy jest co roku
skromny, a chcia³oby siê zobaczyæ
i us³yszeæ wykonawców z najwy¿szej
pó³ki. Tymczasem towarzysz¹ce tego
typu imprezom koszty dodatkowe, takie jak zabezpiczenie obiektu, zaplecze techniczne (zadaszenie, nag³oœnienie i transport), konieczne op³aty licencyjne, dro¿ej¹ z roku na rok i s¹ oœrodki, którym po kalkulacji tych kosztów
brakuje kasy na sam¹ esencjê, artystów odpowiednich do rangi przedsiêwziêcia. Co roku narzekamy na wysokoœæ honorariów artystów i, niestety, nic siê w tej kwestii nie zmienia.
Charakterystyczn¹ cech¹ tegorocznej edycji imprezy by³a wzmo¿ona ochrona i szereg zakazów, wynikaj¹cych z zapisów ustawy o imprezach masowych. Niestety, mimo, ¿e
godzi to w dotychczasowe obyczaje i
generuje szereg dodatkowych kosztów, trzeba siê pogodziæ z faktem, i¿
takie s¹ wspó³czesne wymogi, s³u¿¹ce bezpieczeñstwu uczestników festynów. Zakaz spo¿ywania piwa poza
ogródkiem gastronomicznym znacznie
ograniczy³ obecnoœæ widzów z plastikowymi kubkami w bepoœrednim s¹siedztwie sceny.
(c.d. na str. 4)
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wieœci z ratusza...
Rada w pe³nym sk³adzie

Z obrad sesji Rady Miejskiej

W wyniku wyborów uzupe³niaj¹cych Pani Sylwina Wanda Œcibiñska uzyska³a mandat radnej Rady Miejskiej, wype³niaj¹c wakuj¹ce miejsce po rezygnacji Ryszarda Mostka. Tym samym Rada Miejska w Prabutach powróci³a do 15 - osobowego, ustawowego sk³adu. Nowa
radna reprezentuje spo³ecznoœæ Trumiejek i GrodŸca. Poczas sesji w dniu 22 czerwca p. Wanda z³o¿y³a uroczyste
œlubowanie, po którym z r¹k burmistrza Bogadna Paw³owskiego i przewodnicz¹cego Rady Henryka Fedoruka
otrzyma³a kwiaty i ¿yczenia owocnej pracy na rzecz lokalnej spo³ecznoœci.
W dalszej czêœci przebiegu obrad sesji burmistrz
Bogdan Paw³owski poinformowa³ o swojej dzia³alnoœci w
okresie miêdzysesyjnym (od 12 maja b.r.) oraz o wa¿niejszych spotkaniach z liczby 32 odbytych w tym czasie.
Informacja dotyczy³a m.in. spotkañ na temat aktualnej sytuacji prabuckiego szpitala i dzia³añ podejmowanych w
celu stabilizacji funkcjonowania tej placówki. Burmistrz
wspomnia³ o pracach 3-osobowego zespo³u, powo³anego
przez Urz¹d Marsza³kowski, którego celem jest wypracowanie racjonalnego rozwi¹zania problemów lecznictwa
zamkniêtego w powiecie kwidzyñskim z uwzglêdnieniem
roli prabuckiej placówki w tym systemie.
Burmistrz poinformowa³ równie¿ o spotkaniach z
Zarz¹dem Spó³ki „Pewik” i udziale w zebraniach Zgromadzenia PWKiC „Pewik”, (szerzej o tematyce tych spotkañ piszemy w innym miejscu).
Wiceburmistrz Wojciech Do³êgowski zapozna³ radnych i goœci sesji z tematyk¹ spotkania w Sadlinkach w
sprawie gazyfikacji gmin. Przekaza³ równie¿ informacje
na temat spotkania w Komendzie Powiatowej Policji w
Kwidzynie, dotycz¹cego zagadnieñ zwi¹zanych ze stanem bezpieczeñstwa w powiecie. Przedstawi³ szczegó³y
zatrudnienia na ubieg³orocznych zasadach dodatkowych
s³u¿b policyjnych patroluj¹cych obszar naszego miasta i
gminy.
Podczas sesji dokonano multimedialnej prezentacji
prabuckich projektów, zg³oszonych w ramach Zintegro-

wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Prezentacja zawiera:
- informacje o gminie
- przegl¹d obiektów zabytkowych
- koncepcjê budowy Centrum Turystyki nad jez. Dzierzgoñ
- projekt rozbudowy i modernizacji Zespo³u Szkó³ w Trumiejkach
- budowê kanalizacji sanitarnej (ul. Chodkiewicza i £¹kowa)
- modernizacjê oczyszczalni œcieków
- budowê hali sportowo - widowiskowej przy SP 2
Sekretarz UMiG Jêdrzej Krasiñski przekaza³ informacjê o za³o¿eniach Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego
dla województwa pomorskiego na 2005r w kontekœcie w³¹czenia prabuckiego Szpitala Specjalistycznego w regionaln¹
sieæ szpitali.
Spoœród podjêtych podczas sesji uchwa³ na uwagê
zas³uguj¹:
1. Uchwa³a w/s Programu Ochrony Œrodowiska wraz z
planem Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Prabuty
na lata 2004-2010. Uchwa³ê podjêto, wykonuj¹c ustawowy obowi¹zek wynikaj¹cy z Prawa Ochrony Œrodowiska
i ustawy o odpadach z 2001r.
2. Uchwa³a w/s przyjêcia Planu Rozwoju Lokalnego miasta i gminy Prabuty na lata 2004-2006
3. Uchwa³a w/s przyst¹pienia do opracowania Strategii
Turystyki w powiecie kwidzyñskim
4. Uchwa³a w/s przyst¹pienia so³ectw Sypanica i Szramowo do Programu Odnowy Wsi Pomorskiej
5. Uchwa³a w/s przyst¹pienia miasta i gminy Prabuty do
spó³ki z o.o. - Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego w
Kwidzynie. Uchwa³a umo¿liwi realizacjê budownictwa
mieszkaniowego w ramach TBS na naszym terenie.
6. Uchwa³a dotycz¹ca sporz¹dzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru miêdzy terenem kolejowym a ulicami Daszyñskiego i Jagie³³y. Koniecznoœæ sporz¹dzenia planu wynika z wniosku o wykup terenu pod budowê obiektu us³ugowego (us³ugi medyczne).
7. Uchwa³a w/s sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otaczaj¹cego jez.
Sowica. Przedmiotem opracowania jest komplekowe zagospodarowanie brzegów jeziora ze szczególnym uwzglêdnieniem walorów krajobrazowych terenu i zabezpieczenia
przed niekontrolownymi inwestycjami.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Henryk Fedoruk
poinformowa³ o wynikach konsultacji spo³ecznej w/s przy³¹cznia obszaru przy ul. Rypiñskiej do terenu miasta. W
konsultacji udzia³ wziê³o 38 osób (przy liczbie 6550 uprawnionych). Oddano 30 g³osów popieraj¹cych przy³¹czenie
(7 g³osów przeciwnych). Mimo b. niskiej frekwencji konsultacje s¹ wa¿ne, a ich wynik przes³any zostanie jako uzupe³nienie wniosku Rady Miejskiej do Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
na podstawie protoko³u z obrad sesji - M. Szulc
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wieœci z ratusza...
Wyjazdowa sesja Rady Miejskiej

O „Pewiku” znów g³oœno

Rajd po gminie

Cuchn¹ca sprawa

G³ównym punktem programu XXIV zwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca by³ wyjazd radnych w celu lustracji gminy na trasie Sypanica - Laskowice - Szramowo - Trumiejki - Obrzynowo - Rodowo. W
Sypanicy radni wizytowali pomieszczenia œwietlicy wiejskiej, kaplicy i remizy OSP. Po drodze do Szramowa wizytuj¹ca ekipa obejrza³a drogê Orkusz - Laskowice, wyremontowan¹ przy pomocy œrodków z programu SAPARD. W Szramowie radni zapoznali sie ze stanem œwietlicy wiejskiej i remizy OSP aktualnie zamkniêtej z uwagi
na katastrofalny stan techniczny ca³ego obiektu. Pobyt w
Trumiejkach wype³ni³a wizytacja Zespo³u Szkó³, podobnie
w Obrzynowie, gdzie radni obejrzeli miejscow¹ szko³ê
podstawow¹. Trzeci¹ wizytowan¹ placówk¹ oœwiatow¹
by³ Zespó³ Szkó³ w Rodowie, wraz z „zielon¹ szko³¹”, miejscem przeznaczonym na wycieczki ekologiczne i biwaki.
Wizyta w Rodowie zbieg³a siê z trwaj¹cym w tym czasie
IV Plenerem Malarsko - RzeŸbiarskim, tote¿ ekipa prabuckiego parlamentu zwiedzi³a „wioskê cudów”, instalacje plenerowe w centrum Rodowa oraz obejrza³a teren
budowy nowej pracowni rzeŸbiarskiej, urz¹dzanej przez
zamieszka³ego w Rodowie pracownika naukowego gdañskiej Akademii Sztuk Piêknych, dr Mariusza Bia³eckiego.

Uroczysta inauguracja zmodernizowanej oczyszczalni œcieków, jaka mia³a miejsce jesieni¹ ubieg³ego roku
zakoñczy³a najkosztowniejsz¹ w ostatnich latach prabuck¹ inwestycjê. Spektakularny sukces samorz¹du i po trosze spó³ki „Pewik” pozwoli³ niejako zapomnieæ o powa¿nej wpadce spó³ki, zwi¹zanej z pamiêtn¹ „afer¹ wêglow¹” sprzed kilku lat. Najwidoczniej „Pewikowi” nie dane
jest jednak w spokoju ogrzewaæ, dostarczaæ wodê i odprowadzaæ œcieki. Jeszcze wiosn¹ ubieg³ego roku mieszkañców zbulwersowa³a znaczna podwy¿ka cen wody i
odbioru œcieków. By³o to poniek¹d pok³osie wêglowej
wpadki, bowiem upublicznienie b³êdów ówczesnego zarz¹du „Pewiku” i zwi¹zanych z tym strat finansowych nie
sprzyja³o zastosowaniu stopniowych, niewysokich procentowo podwy¿ek cen us³ug. Przyszed³ wreszcie moment,
gdy nowa Rada Miejska zmuszona by³a na podstawie przedstawionego przez prezesa „Pewiku” rachunku ekonomicznego nadrobiæ zaniechanie poprzedników.
Maj przyniós³ firmie nowe problemy. Wybuch³a
kolejna bomba, tym razem z cuchn¹c¹ zawartoœci¹. 21
maja mieszkañcy okolic oczyszczalni œcieków zaalarmowali Urz¹d MiG o wydostaj¹cym siê z poletek fetorze,
który rozprzestrzenia³ siê na ca³¹ okolicê. Okaza³o siê, ¿e
smród wydziela osad zgromadzony na poletkach. Dlaczego cuchnie, skoro oczyszczalnia spe³nia wymogi nowoczesnego, bezpiecznego ekologicznie obiektu i przy zastosowaniu w³aœciwej technologii osad ma byæ bezwonny?
Na interwencjê w³adz prezes „Pewiku” Henryk Jendrysiak nastêpnego dnia zadecydowa³ o wywiezieniu cuchn¹cej masy z terenu oczyszczalni. Nale¿a³o pilnie usun¹æ
skutki a potem zastanawiaæ siê nad przyczynami. I tu pan
prezes pope³ni³ drugi, jak siê potem okaza³o, b³¹d. Zamiast
zleciæ wywózkê i utylizacjê masy wyspecjalizowenej firmie (najbli¿sza z Bronicy), zatrudni³ lokalnego przedsiêbiorcê, który nie dysponowa³ odpowiednim sprzêtem. Próba wywozu œmierdz¹cej „niespodzianki” na pola zleceniobiorcy zakoñczy³ siê zanieczyszczeniem ca³ej trasy transportu. Smród przeniós³ siê na drogi i ekipy „Pewiku” zmuszone by³y zmywaæ zabrudzon¹ nawierzchniê. W rezutacie, po nieudanej próbie pozbycia siê masy lokalnymi si³ami prezes zmuszony by³ zatrudniæ firmê z Brodnicy, która
po zagêszczeniu szlamu trocinami wywioz³a ca³¹ resztê.
Tymczasem burmistrz wszcz¹³ procedurê wyjaœniaj¹c¹ zaistnia³y stan rzeczy. Zleci³ swoim s³u¿bom kontakt z Biurem Projektów w Elbl¹gu i z firm¹, która dokonywa³a rozruchu oczyszczalni. 31 maja z „Pewiku” nadesz³o pismo,
w którym prezes oficjalnie stwierdzi³, ¿e smród wydzielany jest przez osad na poletkach. Jednoczeœnie zapewni³,
¿e osad poddawany jest wszystkim zalecanym procesom
technologicznym.
(dokoñczenie na str. 4)

Wyró¿niono absolwentów
Podczas niedzielnego festynu Dni Prabut burmistrz
Bogdan Paw³owski zaprosi³ na estradê kilkoro tegorocznych absolwentów szkó³ podstawowych i gimnazjów z
terenu miasta i gminy Prabuty. Uczniowie, którzy pojawili
siê na scenie wraz z rodzicami, osi¹gnêli znakomite wyniki, koñcz¹c etap edukacji w swoich szko³ach. Rodzicom i
wyró¿nionym uczniom burmistrz wrêczy³ listy gratulacyjne.

A oto lista wyró¿nionych: Wojciech Hnatyszyn, absolwent Gimnazjum w Prabutach, Anna Pilœniak - Szko³a
Podstawowa Nr 2 w Prabutach, Malwina Liszewska Gimnazjum w Rodowie, Jakub Cenacewicz - Szko³a Podstawowa w Rodowie, Katarzyna Mosakowska - Szko³a Podstawowa w Obrzynowie oraz Agnieszka Gapa ze
Szko³y Podstawowej w Trumiejkach.
MS
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wieœci z ratusza...
Cuchn¹ca sprawa

Dni Prabut 2004
Prabuty welcome to...

(dokoñczenie ze str. 3)
Wobec takiego stwierdzenia burmistrz Bogdan Paw³owski za¿¹da³ wyjaœnieñ, kto odpowiada za niefortunny
transport osadu, bulwersuj¹cy u¿ytkowników drogi do Gont
i mieszkañców samego so³ectwa, którzy ca³kiem niedawno
pozbyli siê innej ekologicznej bomby - mogilnika. Prezes
Jendrysiak w odpowiedzi poinformowa³, ¿e za przebieg
„przeprowadzki” osadu odpowiedzialny by³ kierownik
oczyszczalni p. Mariusz Kubich. W miêdzyczasie wypowiedzieli siê projektanci nowej oczyszczalni. In¿ynier R.
Porêbski z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w
Elbl¹gu stwierdzi³, ¿e na efekt unieszkodliwienia odpadów
wp³yw maj¹: czas stabilizacji odpadów, iloœæ dostarczonego powietrza, temperatura, odpowiednia dawka wapna i
polielektrolitu. Przy zachowaniu procedur i wymaganej iloœci komponentów nie mo¿e œmierdzieæ. A œmierdzi! Wreszcie przyciœniêty do muru magister in¿ynier Kubich maj¹c
do wyboru: swoj¹ zawodow¹ reputacjê na progu aktywnoœci zawodowej czy lojalnoœæ wobec chlebodawcy, wybra³
to pierwsze i oœwiadczy³, ¿e decyzj¹ prezesa do osadów
dodawano za ma³o wapna. Ponadto w stosownym czasie
sugerowa³ prezesowi wczeœniejszy wywóz osadu (zanim
jeszcze majowe opady i wiosenne temperatury nie przekszta³ci³y go w œmierdz¹c¹ brejê). Prezes sugestiê odrzuci³. Kontrola dokumentów „Pewiku” wykaza³a, ¿e spó³ka dostraczy³a do osadu zaledwie 4,4 tony wapna, zamiast wymaganej iloœci 40-50 ton. I to by³ ten pierwszy b³¹d prezesa, b³¹d
nie do naprawienia, bo jakakolwiek dawka wapna w maju
nie zmieni³aby fetoru w zapach konwalii.
Prezes t³umaczy³ na spotkaniu z Rad¹ Nadzorcz¹
spó³ki, ¿e ka¿dy dodatkowy zakup wapna prowadzi³ do
wzrostu kosztów, a wiêc i cen us³ug „Pewiku”. Pomny
ubieg³orocznych konsultacji z mieszkañcami, podczas których musia³ odpieraæ zarzuty zbulwersowanych znaczn¹
podwy¿k¹ prabucian, z jednej strony obawia³ siê ponownej
konfrontacji, a z drugiej nieuniknionych konsekwencji ujemnego bilansu spó³ki. Postawi³ wszystko na jedn¹ szalê i
wyszed³ szalet. Na najbli¿szym posiedzeniu, w dniu 2 sierpnia Rada Nadzorcza ma przedstawiæ burmistrzowi wnioski
w tej sprawie.
Marek Szulc

(dokoñczenie ze str.1)
Obecnoœæ firmy ochroniarskiej i czêste patrole policji, (której serdecznie dziêkujemy), spowodowa³y, ¿e nie
by³o przez trzy dni ¿adnych powa¿niejszych ekscesów.
Mieszkañcy Prabut jak zawsze ze zrozumieniem zaakceptowali warunki, stawiane przez organizatora, chocia¿ pojawia³y siê g³osy, ¿e na terenie festynów by³o czarno i niebiesko. Mimo to mi³o mi zaznaczyæ, ¿e ochroniarska firma
„Atos”, rekrutuj¹ca siê z samych prabucian spe³ni³a swoj¹ rolê, stosuj¹c przy tym preferencyjne stawki za swoj¹
pracê.
A same imprezy? Kto by³, to widzia³ i s³ysza³. Wizyta mistrzów œwiata, mo¿liwa dziêki osobistym kontaktom Jacka Dymka rozszerzy³a nam imprezy plenerowe
na trzy dni. Czwartkowy wystêp kultowej grupy „Stare
Dobre Ma³¿eñstwo” w sali MGOK (zespó³ nie gra imprez
plenerowych) w³aœciwie stanowi³ dodatkowy dzieñ œwiêta miasta. Wielopokoleniowi mi³oœnicy dobrej poezji i muzyki, wype³niaj¹cy niemal do ostatniego dopo¿yczonego
krzes³a salê Domu Kultury mieli prawdziw¹ frajdê, s³uchaj¹c i œpiewaj¹c z zespo³em nieœmiertelne przeboje SDM.
Recital Zbigniewa Wodeckiego, znakomitego artysty i postaci ostatnimi czasy bardzo medialnej by³ dla wielu widzów, jak sadzê, równie atrakcyjn¹ pozycj¹ Dni Prabut.
Skromny pokaz fajerwerków (cena na takim samym poziomie od kilku lat) mo¿liwy by³ dziêki wsparciu Banku
Spó³dzielczego, co z przyjemnoœci¹ pragnê podkreœliæ
(mo¿e Pani Prezes coœ kiedyœ jeszcze nam zasponsoruje?). W turnieju rodzinnym, tradycyjnym rekreacyjnym
konkursie Dni Prabut uczestniczy³o 26 rodzin. Mo¿na te¿
by³o pos³uchaæ repertuaru wszystkich lokalnych si³ muzycznych, od ma³ych solistów po zespó³ œpiewaczy ZNP,
który z powodzeniem zadebiutowa³ na estradzie.
Pragnê serdecznie podziêkowaæ firmom i osobom,
które wspomog³y organizatorów, szczególnie firmie „Herkules” i P. Zbigniewowi Wiœniewskiemu za nieodp³atne
u¿yczenie transportu oraz P. Bogdanowi Paw³owskiemu
z firmy „Unimech” za sta³¹ pomoc na rzecz MGOK.
Marek Szulc

Wicemarsza³ek Pomorski Przemys³aw Marchlewicz i burmistrz Bogdan Paw³owski podczas uroczystoœci otwarcia
zmodernizowanej oczyszczalni.

Z firm¹ „Atos” czuliœmy siê bezpiecznie...

czerwiec - lipiec 2004 str. 5

Foto - migawki z Dni Prabut...

Czwartkowy wystêp kultowego „Starego Dobrego Ma³¿eñstwa”

Œpiewaj¹ca grupa emerytowanych nauczycieli

Porównanie wypad³o zdecydowanie na korzyœæ Anety. Nie
mia³bym szans...

Pokaz jednostki specjalnej S³u¿by Ochrony Kolei

Si³acze w komplecie

Burmistrz Bogdan Paw³owski wita goœci: P. Galinê Kostiukiewicz, wiceburmistrza Mamonowa i przewodnicz¹cego Sejmiku Wojewódzkiego p. Tadeusza Kolora.

Karolina Dudalska i „Kod¿ak” z zespo³u „Duda”

Gdañska grupa „Snajper”
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Foto - migawki z Dni Prabut...

Nasza grupa „Truman”

Podczas recitalu Zbigniewa Wodeckiego

Dzieci bawi³ teatr „Groteska”.

Mistrz rozda³ kilka autografów

Kabaret „Limo” - utytu³owani m³odzi gdañszczanie.

W sobotê „Renawa”, w niedzielê „Kwadro”

Przy naszym Irku nawet gwiazdy s¹ ma³e...

W niedzielê te¿ tañczono....

(foto: M. Szulc)
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Z naszej historii...
Tam ¿yli nasi przodkowie

W poszukiwaniu Ÿróde³
5 lipca w sali MGOK odby³o sie spotkanie inicjatywne grupy by³ych mieszkañców „kresów wschodnich”
i ich potomków, chc¹cych pielêgnowaæ pamiêæ o miejscach pochodzenia swoich przodków. Po 1945 roku do
Prabut, podobnie jak do innych miejscowoœci „ziem odzyskanych” zaczê³y nap³ywaæ rodziny przesiedleñców z
Wo³ynia, Polesia, Wileñszczyzny i innych rejonów wschodniej Polski, moc¹ ustaleñ w Ja³cie, a potem w Poczdamie
w³¹czonych do ZSRR. Repatrianci osiedli w naszym mieœcie, tworz¹c podstawy lokalnej spo³ecznoœci. Przez wiele lat wyniesione zza Buga polskie wzorce kszta³towa³y i
kszta³tuj¹ lokaln¹ kulturê, wiarê, ¿ycie rodzinne, stosunki
miêdzyludzkie, szacunek do pracy i inne szlachetne wartoœci. Z up³ywem lat przesiedleñcy zaczêli now¹ ma³¹ ojczyznê traktowaæ jako swoje miejsce na ziemi a nowe
pokolenia historiê swoich „korzeni” poznawa³y ze wspomnieñ dziadków i ojców, wspomnieñ nostalgicznych, czêsto bolesnych. Przeobra¿enia polityczne w Europie sprawi³y, ¿e, jak œpiewa³ Jacek Kaczmarski, „runê³y mury” w
sensie symbolicznym i dos³ownym. Wycieczka na Ukrainê czy Litwê, niegdyœ karko³omna wyprawa naje¿ona trudnoœciami, dziœ jest ³atwym przedsiêwziêciem, choæ, jak
wynika z relacji dalej zamieszczonej, nadal nie uwolnionym od nacjonalistycznych uprzedzeñ i biurokratycznych
utrudnieñ.
Wracaj¹c do wspomnianego zebrania, mia³o ono na
celu zainicjowanie powstania w Prabutach stowarzyszenia „zabu¿an”. Stowarzyszenia, którego cz³onkowie pielêgnowaliby tradycje przodków, upamiêtniali miejsca z histori¹ ich zwi¹zane, utrzymywaliby kontakty z tamtejsz¹
Poloni¹. Szczegó³owa koncepcja dzia³alnoœci stowarzyszenia powstanie po jego zarejestrowaniu. Dzia³aniami formalnymi zajmie siê grupa inicjatywana, wy³oniona podczas wspomnianego zebrania, w której sk³¹d wchodz¹ pp.
Wojciech Do³êgowski, Ryszard Rabeszko, Boles³aw ¯ygad³o, Jan Jakubiak i Bogus³aw Kasicki. Informujemy, ¿e
zebranie za³o¿ycielskie Prabuckiego Stowarzyszenia
Kresowiaków odbêdzie siê w pi¹tek, 24 wrzeœnia o
godz. 17 w sali MGOK.
Marek Szulc

Podró¿ nostalgiczno - sentymentalna
Rozmowa z Andrzejem Mosiejczykiem, uczestnikiem wyprawy do miejscowoœci Ug³y na Ukrainie,
sk¹d wywodzi siê jego rodzina.
Marek Szulc: Andrzeju, jesteœ stosunkowo m³odym cz³owiekiem, nale¿ysz do pokolenia rodowitych prabucian, sk¹d
wziê³o siê u Ciebie zainteresowanie odleg³¹ ju¿ dziœ histori¹ „korzeni” Twojej rodziny?
Andrzej Mosiejczyk: Z miejscowoœci Ug³y na dzisiejszej Ukrainie wywodzi³ siê mój nie ¿yj¹cy ju¿ dziœ Ojciec.Z
tej samej wsi pochodz¹ inni moi bli¿si i dalsi krewni, z których du¿a liczba, podobnie, jak mój ojciec osiedli³a siê po

wojnie w Prabutach. O wo³yñskich Ug³ach s³ysza³em w
dzieciñstwie, pozna³em tragiczne losy mieszkañców tej
po³o¿onej wœród bagien wsi.
M.S.: Czy ojciec czêsto opowiada³ o ¿yciu w Ug³ach?
A.M.: Znam zw³aszcza tragiczn¹ historiê koñca tamtejszej spo³ecznoœci, której spor¹ czêœæ stanowi³a rodzina
mego ojca. Mój dziadek by³ so³tysem wsi. Mimo, ¿e Ug³y
by³y piaszczyst¹ oaz¹ wsród niezmierzonych bagien, tamtejsi mieszkañcy nieŸle sobie radzili, w porównaniu do s¹siednich, bardzo ubogich, zamieszka³ych przez ukraiñsk¹
ludnoœæ wsi. Mo¿e miêdzy innymi dlatego nacjonaliœci
ukraiñscy spod znaku OUN i UPA w maju 1943 roku spalili wieœ i wymordowali znaczn¹ czêœæ jej mieszkanców.
Mêczeñsk¹ œmierci¹ zginê³y 102 osoby, w tym kobiety i
dzieci. Pozostali mieszkañcy, w tym wiêksza czêœæ mojej
rodziny zdo³ali ukryæ siê w lesie. Po najeŸdzie ukraiñców
nie by³o do czego wracaæ. Wieœ przesta³a istnieæ. Ocaleli
mieszkañcy przeniesli siê do miasta Sarny i tam doczekali
koñca wojny. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych rozkazem Stalina zostali wysiedleni do Polski, na Ziemie Odzyskane. Dzisiaj wiemy, ¿e mieli dwukrotnie szczêœcie, raz,
gdy uda³o im siê unikn¹æ rzezi, drugi raz, gdy mogli powróciæ do kraju. Nie wszystkim Polakom, jak siê okazuje,
dane by³o w sprzyjaj¹cym czasie uciec z sowieckiej „cywilizacji”.
M.S.: Jak to siê sta³o, ¿e pojechaliœcie na Ukrainê,
tropiæ œlady przodków?
A.M.: Kiedyœ w rozmowie z Wojciechem Do³êgowskim,
moim kuzynem i Jêdrzejem Krasiñskim przysz³o nam do
g³owy, ¿e warto by³oby, trochê z ciekawoœci, trochê przez
pamiêæ i szacunek dla naszych rodziców odwiedziæ tamte
miejsca. Pocz¹tkowo planowaliœmy wyjazd wiêksz¹ grup¹, w rezultacie do³¹czy³ do nas jeszcze Henryk Fedoruk
i ruszyliœmy dwoma samochodami na Ukrainê.
M.S.: Jakie by³y pierwsze wra¿enia?
A.M.: Na granicy negatywne. Wszelkie mundurowe s³u¿by przeœladowa³y nas przez ca³y czas pobytu, pocz¹wszy
od celników na granicy, na policjantach drogówki skoñczywszy. Nie mogliœmy opêdziæ siê od ¿¹dañ ³apówek z
byle powodu. Wystarczy³o, ¿e mieliœmy polskie numery
rejestracyjne. Natomiast zwykli mieszkañcy, Ukraiñcy, byli
serdeczni i goœcinni.
M.S.: A w Ug³ach?
A.M.: Wzruszenie i przygnêbienie. Nie myœla³em, ¿e to
bêdzie szczere pole. Wsi w istocie nie ma, pozosta³y wysepki drzew w miejscach, gdzie kiedyœ sta³y domostwa.
Chodziliœmy po polu, gdzie spoczê³y zw³oki pomordowanych mieszkañców wsi. By³em przejêty, bo wœród 102 ofiar
kilkanaœcie osób wywodzi³o siê z mojej rodziny. Próbowaliœmy ustaliæ, którêdy mogli uciekaæ pamiêtnej nocy ci, którzy prze¿yli, lub, jak mój wuj, zostali ranni.
M.S.: Jak ¿yj¹ ludzie na Ukrainie?
A.M.: Powiem krótko: gdy z ulg¹ wróciliœmy do Polski,
poczuliœmy siê jak w cywilizowanym œwiecie.
(dokoñczenie na str. 8)
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Z naszej historii...
Podró¿ nostalgiczno - sentymentalna

Zapomniany sztandar ZHP

(dokoñczenie ze str. 7)
M.S.: Czy sentymentalna podró¿ na Ukrainê bêdzie
mia³a dalszy ci¹g?
A.M.: Z pewnoœci¹. Warto by³oby w jakiœ sposób, w porozumieniu z lokalnymi w³adzami ukraiñskimi upamiêtniæ miejsca pochówku tragicznie zamordowanych, uporz¹dkowaæ
polskie cmentarze. Spotkaliœmy na naszej drodze szczerych,
bezinteresownych ludzi, bywa³o, ¿e z czêœciowo polskim
rodowodem. Kontakty z nimi chcielibyœmy kontynuowaæ.
Chcielibyœmy utwaliæ wspomnienia nielicznych ju¿ ¿yj¹cych
mieszkañców wsi Ug³y, wsi o tragicznej historii. Ku pamiêci potomnych i dla œwiadomoœci najm³odszych pokoleñ prabucian, by wiedzieli sk¹d wywodz¹ siê korzenie ludzi, którzy na nasze tereny wnieœli polskoœæ.
M.S.: Dziêkujê za rozmowê.

W poniedzia³ek, 19 lipca 2004 roku, w godzinach
przedpo³udniowych, us³ysza³em w domofonie mêski g³os,
pytaj¹cy o mnie. Kiedy zaprosi³em niespodziewanego dla
mnie goœcia do mieszkania, okaza³o siê, ¿e jest to Pan
Edward Zdrzalik, mieszkaniec naszego miasta, dobry znajomy niejednej i niejednego z nas. Okaza³o siê raz jeszcze,
¿e codziennie na naszych ulicach spotykamy ludzi, których niby znamy bardzo dobrze z widzenia, ale tak naprawdê niewiele o nich wiemy. Niejedni z nich zapisali siê
z³otymi zg³oskami w dziejach naszej wspólnoty parafialnej, czy miejsko-gminnej. Dzia³ali oni niejednokrotnie na
ró¿nych p³aszczyznach i odnosili sukcesy w ró¿nych dziedzinach ¿ycia.
Osoby wymienione w dalszej czêœci artyku³u, to
bohaterowie nie tylko lat minionych, ale równie¿ nam
wspó³czeœni, od których m³ode pokolenie powinno braæ
przyk³ad i kultywowaæ to, w czym oni chlubnie niegdyœ
uczestniczyli. Niektórzy z nich mieszkaj¹ poza Prabutami,
ale chêtnie i z nostalgi¹ wracaj¹ tu, aby odetchn¹æ powietrzem tamtych minionych lat. Do nich nale¿y m.in. Pan
Tadeusz Puszkin, mieszkaj¹cy w Szczecinie, którego autor artyku³u pamiêta jakoby przez mg³ê, gdy mieszkali niegdyœ w tym samym domu na obecnej ulicy Zamkowej 9
(wówczas by³a to ulica Nadjeziorna 6, a póŸniej Marchlewskiego 6 i 9).
Przygód, zw³aszcza harcerskich, nigdy siê nie zapomina. W³aœnie przyk³adem tego s¹ wspomnienia, które
opisali 27 czerwca 2004 roku Panowie: Tadeusz Puszkin,
Edward Zdrzalik, Boles³aw ¯ygad³o i Zygmunt Perski, i
które pisz¹cy ten tekst, przytacza w ca³oœci, do³¹czaj¹c
jedynie treœci dotycz¹ce czasów wspó³czesnych.
Wspominaj¹ oni, ¿e po II wojnie œwiatowej, w 1946 roku powsta³a
w Prabutach dru¿yna harcerska im.
Zawiszy Czarnego, a jej za³o¿ycielem i
jednoczeœnie pierwszym dru¿ynowym
by³ Pan Edward Zdrzalik. Duchowym
opiekunem harcerstwa by³ Ksi¹dz Prefekt Zdzis³aw Piechowiak (na zdjêciu
obok), o którym wiemy, ¿e œcigany
przez Urz¹d Bezpieczeñstwa opuœci³
Prabuty po kryjomu. To z jego woli w
harcerstwie pielêgnowany by³ duch Baden Powella i zachowane tradycje skautingu œwiatowego opartego na
grach i zabawach dostosowanych do okresów rozwojowych m³odzie¿y (stopnie, sprawnoœci, obozownictwo) oraz
na tzw. systemie zastêpowym. Zasady ideowe by³y zawarte w prawie i przyrzeczeniu harcerskim. Ksi¹dz Prefekt by³ harcmistrzem przed wojn¹, nosi³ dumnie czapkê
harcersk¹ z lilijk¹ (co widaæ na za³¹czonym zdjêciu). W
czasie wojny by³ kapelanem wojskowym, st¹d te¿ lubi³ dyscyplinê i rygor wojskowy w harcerstwie.
(ci¹g dalszy na str. 9)

Andrzej Mosiejczyk przy zdzicza³ej gruszy w Ug³ach

Jêdrzej Krasiñski nad grobem swojego pradziadka

W tym miejscu pochowano 102 ofiary mordu w Ug³ach.
Nad mogi³¹ usychaj¹ce drzewo - jak krzy¿... (foto A.M.)
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Z naszej historii...
Zapomniany sztandar ZHP
(dokoñcznie ze str. 8)
Dru¿yna musia³a ³adnie maszerowaæ w zwartym
szeregu i ze œpiewem na ustach. Cotygodniowe przemarsze ulicami Prabut budzi³y podziw mieszkañców. Œpiew
rozbrzmiewa³ równie¿ przy organizowanych ogniskach.
Dla podbudowania rangi i znaczenia harcerstwa w
mieœcie, jak wspominaj¹ w/w Panowie, Ksi¹dz Prefekt
zamówi³ sztandar harcerski u zakonnic w Krakowie. Po
piêknym wyszyciu i wyhaftowaniu sztandar w 1946 roku
zosta³ wrêczony dru¿ynie harcerskiej. Na sztandarze tym
widnia³ bia³y orze³ z koron¹ i Matk¹ Bosk¹. Poœwiêci³ go
proboszcz, Ojciec Andrzej Klimuszko, franciszkanin,
o którym pisaliœmy ju¿ w naszej gazecie w 2002 roku
(Sierpieñ- Wrzesieñ). Chor¹¿ym sztandaru zosta³ przyboczny Tadeusz Puszkin. Warto w tym miejscu odnotowaæ, i¿
na pami¹tkê gwoŸdzie honorowe w drzewcu sztandaru
wbili: Starosta Powiatowy w I³awie, Fr. Cieœlik Inspektor
Szkolny, Dr Sygnarski (lekarz powiatowy), M. Krajewski
prezes P.P.N., St. Kurkiewicz, J.F. Budzyniowie, Urz¹d
Miejski w Prabutach, G.S. Prabuty, Zrzeszenie Kupców
w Prabutach, J. G³adczenko Prezes P.P.S., J. Lipski burmistrz w Prabutach, ZZK w Prabutach, Cech Rzemios³
w Prabutach 3.X.1946 r., A. Garstka, A. Dembiñski oraz
W. Marciniak.
Sztandar pe³ni³ honorow¹ a tak¿e reprezentacyjn¹
rolê i funkcjê w dru¿ynie, st¹d te¿ uczestniczy³ w ró¿nych
œwiêtach i uroczystoœciach naszego miasta.
W 1947 roku dru¿yna zosta³a zaproszona na Zlot
Chor¹gwi Harcerskiej w Olsztynie. Delegacja harcerzy z
Prabut w skromnym sk³adzie: Tadeusz Puszkin, Edward
Zdrzalik, Tadeusz Zarzycki, Boles³aw ¯ygad³o i Zygmunt
Perski wziê³a udzia³ w zlocie i przemaszerowa³a, podobnie jak i inne dru¿yny, na stadionie w Olsztynie. Prezentacja naszego sztandaru harcerskiego wzbudzi³a wielki podziw- podkreœlaj¹ nie bez dumy Panowie-jednak nie podoba³a siê w³adzom ze wzglêdu na wyhaftowany symbol
or³a bia³ego z koron¹. Poniewa¿ zainteresowanie sztandarem by³o bardzo du¿e, postanowiono go zarekwirowaæ
i odebraæ. Zmuszeni zostaliœmy - przyznaj¹ zainteresowani - do zwiniêcia sztandaru i schowania go do pokrowca.
Po powrocie z Olsztyna w³adze nadal interesowa³y siê
losem sztandaru. Ówczesny Inspektor Oœwiaty, Pan Marian Kossak otrzyma³ odgórne polecenie likwidacji sztandaru, jednak na tyle by³ odwa¿nym cz³owiekiem, ¿e ukry³
sztandar na poddaszu w³asnego mieszkania, domku przy
ulicy Grunwaldzkiej 4, wchodz¹cego obecnie w kompleks
budynków Gimnazjum w Prabutach.
W 1959 roku sztandar trafi³ do r¹k Pani Antoniny
Kawalec, przedszkolanki z Prabut, która po kilku latach
przechowywania przekaza³a go harcmistrzowi, Panu Alojzemu Grau. Dalsz¹ opiekê nad sztandarem sprawowa³
ZHP w Prabutach. Dziœ sztandar, o którym piszemy, w
ca³ej okaza³oœci i krasie mo¿na ogl¹daæ u szczepowej, Pani

Jadwigi Ludwiczak, kierowniczki biblioteki w Prabutach.
W tym opisie, przedstawiaj¹cym historiê powstania pierwszej powojennej dru¿yny harcerskiej w Prabutach i jej historycznego ju¿ sztandaru, zosta³o wymienionych kilka nazwisk. Ka¿de z nich, to osobna historia, godna odnotowana i zapamiêtania, zw³aszcza przez dzieci i
m³odzie¿ naszego miasta..
Antoni T. Klejnowski

Grupa harcerzy ze sztandarem na tle ówczesnej harcówki (póŸniejszy obiekt „Delty”- ul. Mickiewicza)

Od lewej: Puszkin Tadeusz, Zdrzalik Edward, Wiatrowski
„Piorun”, Malka Edward, Zdrzalik Stanis³aw, Chmielewski Waldemar, Zarzycki Tadeusz, Michalski Stanis³aw,
Zdrzalik Marian.

Podziêkowanie
Ksi¹dz Infu³at Jan Oleksy i Burmistrz Prabut
Bogdan Paw³owski sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania dla pracowników Zak³adów Energetycznych, w szczególnoœci dla Prezesa Elbl¹skich
Zak³adów Energetycznych p. Henryka Dorociñskiego, Dyrektora Rejonu Energetycznego w
Kwidzynie, p. Tomasza Janiuka oraz Kierownika Placówki Energetycznej w Prabutach p. S³awomira Orzechowskiego za szczególny wk³ad
pracy w iluminacjê koœcio³a parafialnego w Prabutach.
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œladem publikacji...
Nie dajmy siê zwariowaæ
Po publikacji w majowym numerze „Gazety Prabuckiej” mojego artyku³u pt. „Powrót tablicy pami¹tkowej” jeden z czytelników, czuj¹c siê ura¿ony u¿ytymi przeze mnie sformu³owaniami, z pe³n¹ determinacj¹ za¿¹da³
ukarania mnie za nadu¿ycie wolnoœci s³owa, brak kultury
i taktu, œwiadczenie nieprawdy itp. Poniewa¿ dzia³ania oburzonego czytelnika wykroczy³y poza œrodowisko Prabut,
anga¿uj¹c autorytety z krajowych struktur kombatanckich,
nie zorientowanych, jak s¹dzê, w materiale Ÿród³owym,
pragnê przedstawiæ w³aœciw¹ interpretacjê wymowy artyku³u, której wspomniany czytelnik jako jedyny nie zechcia³ lub nie potrafi³ zrozumieæ, wszczynaj¹c kampaniê
przeciwko mnie skierowan¹.
W artykule napisa³em: (cyt.): 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. (koniec cytatu).
Oburzenie czytelnika wywo³a³ skrót „t.zw.” i u¿ycie zwrotu „spo³eczeñstwo” w cudzys³owie. Otó¿ w 1985
roku by³em mieszkañcem Prabut i, podobnie jak moja rodzina i wielu znajomych, stanowiliœmy czêœæ spo³eczeñstwa Prabut. Nikt z nas w owym czasie nie by³ inspiratorem ani fundatorem wspomnianej tablicy. Faktyczni twórcy tablicy, (którymi, jak wynika z emocjonalnej rozmowy
telefonicznej czytelnika przeprowadzonej ze mn¹ po ukazaniu siê publikacji, byli sami kombatanci), pope³nili wiêc
nadu¿ycie, powo³uj¹c siê na szeroko pojête spo³eczeñstwo.
Uczciwiej i proœciej by³oby podpisaæ pod tablic¹: „kombatanci”, czy „zbowidowcy”. W okresie PRL-u spo³eczeñstwo czêsto „fundowa³o” pomniki i tablice, nie wiedz¹c o
tym, po czym nie ca³kiem dobrowolnie uczestniczy³o w
ich s¹siedztwie w rozmaitych obchodach, których nie
szczêdzi³ ówczesny kalendarz. U¿ywaj¹c skrótu „t.zw.” i
cudzys³owu chcia³em przypomnieæ tego rodzaju praktyki,
które na szczêœcie s¹ ju¿ histori¹.
W dalszej czêœci publikacji u¿y³em zwrotu: (cyt.):
„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” (koniec cytatu).
Jak powszechnie wiadomo, szeregi kombatanckie
na pocz¹tku lat 90-tych poddane zosta³y weryfikacji z uwagi
na, mówi¹c w uproszczeniu, rozmaity rodzaj zas³ug i nabytych w zwi¹zku z nimi œwiadczeñ. Szeregi kombatanckie opuœcili ludzie, którzy "zas³u¿yli" siê w s³u¿bie totalitarnego systemu, zwalczaj¹c po wojnie demokratyczne podziemie lub ci, których metryki nijak nie przystawa³y do
kombatanckiej przesz³oœci.

Ujawnili siê te¿ nowi kandydaci do kombatanckiego
statusu, wychodz¹c z wieloletniego ukrycia. Ogromna czêœæ
kombatanckiego œrodowiska w wyniku weryfikacji potwierdzi³a swoj¹ przynale¿noœæ do kombatanckiej braci. Okazali
siê przyzwoitymi ludŸmi, bez wzglêdu na wojenn¹ czy powojenn¹ przesz³oœæ oraz polityczny rodowód i reprezentowane pogl¹dy. Tych w³aœnie ludzi mia³em na myœli, pisz¹c,
¿e nie pomog³a im i nie zaszkodzi³a weryfikacja a fakt przeniesienia tablicy zamiast jej fizycznej likwidacji dowodzi szacunku ówczesnych decydentów dla tych w³aœnie pogl¹dów
i sentymentów.
Trzeba wyj¹tkowo z³ej woli, by doszukiwaæ siê w
moich s³owach tendencyjnej z³oœliwoœci. Pe³na determinacji „nagonka” czytelnika, dowodzi, ¿e dowolna, czy wygodna interpretacja artyku³u mo¿e staæ siê przyczynkiem
do krêpowania wolnoœci s³owa i wypowiedzi, przywo³uj¹c
upiory przesz³oœci zwane cenzur¹. Tym niemniej, na wypadek, gdyby ktoœ z czytelników czu³ siê ura¿ony moj¹ stylistyk¹, zawart¹ w artykule, oœwiadczam, ¿e nie kierowa³em
siê z³oœliwoœci¹ w stosunku do kogokolwiek a u¿yte przeze
mnie sformu³owania s¹ elementem mojego dziennikarskiego warsztatu i stylu.
Marek Szulc
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Rozmaitoœci...
Park?

S³oñce s³abo przygrzewa tego lata, mimo to zieleñ
obsypa³a drzewa i krzewy, ptaszki œpiewaj¹, poza tym w
parku w Prabutach nic nowego siê nie dzieje. Kiedyœ piêkny park miejski, obecnie jest zrujnowany, zaniedbany i zaœmiecony. Z tego powodu ma³o kto odwiedza to miejsce,
a je¿eli ju¿, to w celach raczej nie zdrowotnych. Wszêdzie
walaj¹ siê papierki, butelki wiadomego pochodzenia. Strach
têdy chodziæ samotnie.
Wiadomo, nie ma pieniêdzy by zatrudniæ bezrobotnych, w celu uprz¹tniêcia, zagospodarowania i pielêgnacji
parku, na promocjê miasta, na to, by ka¿dy mieszkaniec i
goœæ Prabut móg³ odpocz¹æ w warunkach nie ur¹gaj¹cych godnoœci ludzkiej i zdrowemu rozs¹dkowi. To miejsce jest œwietnym polem do popisu dla w³adz miasta.
Uwa¿am, ¿e warto by³oby siê zastanowiæ, by w niedalekiej przysz³oœci zaj¹æ siê parkiem. Nale¿a³oby wytyczyæ
alejki, zainstalowaæ lampy, ³awki i huœtawki, zadbaæ o zieleñ. Ta inwestycja mo¿e w nied³ugim czasie zwróciæ siê z
nawi¹zk¹, tym bardziej, ¿e dobre samopoczucie mieszkañców Prabut jest nie przeliczalne na ¿adne pieni¹dze.
tekst i grafika Agnieszka Korol
W odpowiedzi od redakcji
Temat parku miejskiego, to temat - rzeka. Bêd¹c przez dwie kadencje radnym Rady Miejskiej by³em œwiadkiem i wspó³uczestnikiem kilkukrotnych prób
uporz¹dkowania parku miejskiego. Montowano krawê¿niki i ³awki, wiele razy kompleksowo sprz¹tano
park, pracownicy publiczni czyœcili kana³ „M³ynówkê”. Jakiekolwiek nak³ady finansowe by³y jednak
pieniêdzmi wyrzucanymi w b³oto. Jeœli w centrum miasta niszczone s¹ klomby i drzewka, demolowane œmietniki i znaki drogowe, jakim cudem mog¹ ocaleæ elementy cywilizacji w ustronnym miejscu? Wystarczy przypomnieæ, ¿e w 2000r obiekt sportowy przy ul. Polnej

wyposa¿ony zosta³ za pieni¹dze powiatu w nowe ³aweczki. By³o ich kilkadziesi¹t. Dziœ nie ma œladu nawet po jednej! Gdyby spó³ka „Karo” na polecenie burmistrza nie zabezpieczy³a betonowych podstaw, nawet
one by zniknê³y. A jest to przecie¿ obiekt le¿¹cy w s¹siedztwie sporego osiedla Ogrodowa i ul. Polnej. Inn¹
kwesti¹ jest rabunkowa wycinka drzew w parku. Ka¿dej zimy ludzie alarmuj¹ o pracy „drwali - amatorów”.
Gdyby zdecydowaæ siê na wyasygnowanie œrodków
(wcale nie bagatelnych) z bud¿etu gminnego na skuteczn¹ restauracjê parku, nale¿a³oby jednoczeœnie go
oœwietliæ, ogrodziæ i zatrudniæ dozorców. Inaczej obiekt
w krótkim czasie powróci³by do dzisiejszego wygl¹du. To smutna, brutalna prawda, bêd¹ca œwiadectwem
naszej „kultury”. Pisze Pani Agnieszka: „kiedyœ piêkny park miejski”...Kiedy, Pani Agnieszko? Mo¿e niektórzy „starsi górale” pamiêtaj¹, ¿e odbywa³y siê tam
festyny, do¿ynki, zabawy plenerowe. Ja od 23 lat widzê park takim, jakim jest. Spójrzmy na problem parku jeszcz pod innym k¹tem - jego rzeczywistej przydatnoœci do celów rekreacyjnych. Jako miejsce imprez
masowych, z uwagi na nowe wymogi stawiane przez
policjê, stra¿ po¿arn¹, Sanepid itp. park swojej roli
nie spe³ni. Mieszkañcy zajêci „walk¹ o byt” ma³o maj¹
czasu i ochoty na zabawê. Festyny majowe na skwerze przy MGOPS-ie nie gromadz¹ imponuj¹cych t³umów, a jest to przecie¿ centrum miasta. Podczas Dni
Prabut obiekt zape³nia siê jedynie podczas wystêpu
znanych artystów, a to przecie¿ kosztuje. S¹dzi Pani,
¿e prabucianie masowo powêdruj¹ na festyn do Parku Miejskiego lub spêdz¹ w nim sielankowe popo³udnie, maj¹c do dyspozycji du¿o atrakcyjnych miejsc
w s¹siedztwie? Œmiem przypuszczaæ, ¿e park odrestaurowany, czy nie, bêdzie wybiegiem dla ró¿nej maœci
czworono¿nych przyjació³ cz³owieka a Pani Agnieszka, ja i inni u¿ytkownicy natury, gdy przyjdzie nam
ochota na spacer po tej oazie zieleni, musimy dobrze
patrzeæ pod nogi.
Marek Szulc

Cz³owiek Roku Prabut
Ponawiamy apel do Czytelników o wziêcie udzia³u
w wytypowaniu osoby, która, zdaniem Pañstwa zas³uguje
na wyró¿nienie za szczególn¹ aktywnoœæ w rozmaitych
dziedzinach dzia³alnoœci publicznej (samorz¹d, sport, kultura, przedsiêbiorczoœæ, oœwiata itp.). Kupon konkursu
zmieszczamy na str.17. Wœród uczestników plebiscytu rozlosujemy kilka nagród. Wype³nione kupony prosimy dostarczaæ do sekretariatu Urzêdu MiG w Prabutach w godzinach urzêdowania. Mo¿na te¿ przynosiæ kupony do siedziby redakcji w Miejsko Gminnym Oœrodku Kultury, najlepiej w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godz. 10-14. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi po zebraniu reprezentatywnej, zdaniem redakcji liczby oddanych g³osów. Prosimy o
w³aczenie siê do trwaj¹cego plebiscytu.

str.12 20 lipca 2004

Og³oszenia Urzêdu Miasta i Gminy
Prabuty, dnia 25 czerwca 2004 r.
WYKAZ
nieruchomoœci zabudowanej stanowi¹cej w³asnoœæ Miasta i
Gminy Prabuty przewidzianej do zbycia w drodze przetargowej
1. Nieruchomoœæ zapisana jest w ksiêdze wieczystej nr KW
22221 po³o¿ona w obrêbie geodezyjnym 1 miasta Prabuty
przy ul. Warszawskiej. Oznaczona jest numerem dzia³ki 272/
5 o pow. 30 m2.
2. Nieruchomoœæ przeznaczona jest do sprzeda¿y na w³asnoœæ.
3. Opis nieruchomoœci: zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni u¿ytkowej 10.70 m2, parterowym, nie
podpiwniczony, dojazd dobry od ul. Warszawskiej, lokalizacja dobra wzglêdem centrum miasta w s¹siedztwie zabudowy mieszkaniowej, handlowo-us³ugowej i obiektów u¿ytecznoœci publicznej, istnieje mo¿liwoœæ przy³¹czenia do sieci
uzbrojenia technicznego terenu - energii elektrycznej, wodoci¹gu, kanalizacji, gazu i telefonu.
4. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 2.044,00 z³
(s³ownie: dwa tysi¹ce czterdzieœci cztery z³otych 00/100)
5. Termin wydania nieruchomoœci nast¹pi w dniu sporz¹dzenia umowy notarialnej.
6. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ przez okres trzech tygodni.
7. 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.
8. Szczegó³owych informacji zasiêgn¹æ mo¿na w pokoju nr
14, II piêtro tutejszego Urzêdu (tel. 2782002 w. 312).
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Bogdan Paw³owski
Prabuty, dnia 25 czerwiec 2004 r.
WYKAZ
nieruchomoœci zabudowanej gara¿em stanowi¹cej w³asnoœæ
Miasta i Gminy Prabuty przewidzianej do zbycia w drodze
bezprzetargowej
1. Nieruchomoœæ zapisana jest w ksiêdze wieczystej nr KW
22221 i po³o¿ona w obrêbie geodezyjnym 1 miasta Prabuty
przy ul. Warszwskiej. Oznaczona jest numerem dzia³ki 272/
4 o pow. 88 m2.
2. Przeznaczenie nieruchomoœci zgodnie z decyzj¹ Nr GP
7331/40/04 r. z dnia 05.05.2004 r. o warunkach zabudowy,
nieruchomoœæ po³o¿ona jest na obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
3. Nieruchomoœæ przeznaczona jest do sprzeda¿y na w³asnoœæ.
4. Opis nieruchomoœci: zabudowana trwale gara¿em z w³asnych œrodków u¿ytkownika, dojazd dobry od ul. Warszawskiej, kszta³t dzia³ki regularny, lokalizacja dobra wzglêdem
centrum miasta w s¹siedztwie zabudowy mieszkaniowej,
handlowo-us³ugowej i obiektów u¿ytecznoœci publicznej oraz
drogi wojewódzkiej Kwidzyn-I³awa, mo¿liwoœæ przy³¹cze-

nia do sieci uzbrojenia technicznego terenu - energii elektrycznej, wodoci¹gu, kanalizacji, gazu i telefonu.
5. Cena nieruchomoœci wynosi 1.572,00 z³ - netto (s³ownie:
jeden tysi¹c piêæset siedemdziesi¹t dwa z³otych 00/100).
6. Termin wydania nieruchomoœci nast¹pi w dniu sporz¹dzenia umowy notarialnej.
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 ).
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Bogdan Paw³owski

Prabuty, dnia 13 lipca 2004 r.
WYKAZ
nieruchomoœci zabudowanej stanowi¹cej w³asnoœæ Miasta i
Gminy Prabuty przewidzianej do zbycia w drodze przetargowej
1. Nieruchomoœæ zapisana jest w ksiêdze wieczystej nr KW
37509 po³o¿ona w obrêbie geodezyjnym 3 miasta Prabuty
przy ul. £¹kowej 33. Oznaczona jest numerem dzia³ek 86/
11 o pow. 2202 m2.
2. Nieruchomoœæ przeznaczona jest do sprzeda¿y na w³asnoœæ.
3. Opis nieruchomoœci : zabudowana budynkiem przychodni
zdrowia o powierzchni u¿ytkowej 1.094,1 m2, powierzchni ogólnej 1.438,3 m2 dwukondygnacyjnym, w ca³oœci podpiwniczony z p³askim stropodachem, dojazd dobry od ul.
£¹kowej, lokalizacja dobra wzglêdem centrum miasta w
s¹siedztwie zabudowy mieszkaniowej, handlowo-us³ugowej
i obiektów u¿ytecznoœci publicznej. Nieruchomoœæ posiada
dostêp do urz¹dzeñ infrastruktury technicznej: wody, kanalizacji, instalacji elektrycznej, ogrzewanie z w³asnej kot³owni.
4. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 801.700,00 z³
(s³ownie: osiemset jeden tysiêcy siedemset z³otych 00/100).
5. Termin wydania nieruchomoœci nast¹pi w dniu sporz¹dzenia umowy notarialnej.
6. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ przez okres trzech tygodni .
7. 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.
8. Szczegó³owych informacji zasiêgn¹æ mo¿na w pokoju nr
14, II piêtro tutejszego Urzêdu ( tel. 2782002 w. 312 ).
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Bogdan Paw³owski
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Og³oszenia Urzêdu Miasta i Gminy
Prabuty, dnia 22 lipca 2004 r.
WYKAZ
nieruchomoœci gruntowej zabudowanej stanowi¹cej w³asnoœæ Miasta i Gminy Prabuty przewidzianej do zbycia w
drodze przetargowej
1. Nieruchomoœæ zapisana jest w ksiêdze wieczystej nr KW
22221 i po³o¿ona w obrêbie geodezyjnym 3 miasta Prabuty
przy ul. Obroñców Westerplatte. Oznaczona jest numerem
dzia³ki 252/10 o pow. 31 m2.
2. Przeznaczenie nieruchomoœci w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania - stacja transformatorowa.
3. Nieruchomoœæ przeznaczona jest do sprzeda¿y na w³asnoœæ.
4. Opis nieruchomoœci: zabudowana obiektem trafostacji o
pow. u¿ytk. 27,5o m2, dojazd dobry z ul. Obroñców Westarplatte, kszta³t dzia³ki regularny, s¹siedztwo zabudowy
mieszkaniowej oraz szko³y podstawowej, odleg³oœæ ok. 1
km od centrum miasta.
5. Wartoœæ nieruchomoœci wynosi 19.860,oo z³. (s³ownie:
osiemnaœcie tysiêcy osiemset szeœædziesi¹t z³otych , w tym
wartoœæ gruntu 1.162,oo z³. netto - do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokoœci 22%.
6. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ przez okres trzech tygodni.
7. 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.
8. Szczegó³owych informacji zasiêgn¹æ mo¿na w pokoju nr
14, II piêtro tutejszego Urzêdu ( tel. 2782002 w. 312 ).
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Bogdan Paw³owski
Prabuty, dnia 22 lipca 2004 r.
WYKAZ
nieruchomoœci niezabudowanych stanowi¹cych w³asnoœæ
Miasta i Gminy Prabuty przewidzianej do zbycia w drodze
przetargowej
1. Nieruchomoœci zapisane s¹ w ksiêdze wieczystej nr KW
40461 i po³o¿one w obrêbie geodezyjnym 1 miasta Prabuty
przy Placu Wolnoœci, oznaczone numerami dzia³ek 162/36;
162/37; 162/38; 163/39; 162/40; 162/41; 162/42; 162/43 ka¿da z nich posiada powierzchniê 21 m2
2. Przeznaczenie nieruchomoœci w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania - zespó³ gara¿y indywidualnych (boksy gara¿owe).
3. Nieruchomoœci przeznaczone s¹ do sprzeda¿y na w³asnoœæ.
4. Opis nieruchomoœci gruntowych: po³o¿one w strefie œródmiejskiej w bezpoœrednim s¹siedztwie z centrum historycznym i urbanistycznym miasta w strefie konserwatorskiej
zabytków. Dojazd dobry od ulicy Okrê¿nej. Kszta³t dzia³ek
regularny.

5. Wartoœæ ka¿dej z nieruchomoœci (dzia³ki) gruntowej z
osobna wynosi 1.360,00 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c trzysta
szeœædziesi¹t z³otych 00/100) - do wylicytowanych kwot
zostanie doliczony podatek VAT w wysokoœci 22%.
6. Termin wydania nieruchomoœci nast¹pi w dniu sporz¹dzenia umowy notarialnej.
7. Termin zakoñczenia budowy dwa lata licz¹c od dnia
zakupu nieruchomoœci. Za niedotrzymanie powy¿szego
terminu naliczane bêd¹ kary umowne w wysokoœci
1.000,00 z³ za pierwszy rok zw³oki, podwy¿szone o 50%
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 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.
10. Szczegó³owych informacji zasiêgn¹æ mo¿na w pokoju
nr 14, II piêtro tutejszego Urzêdu ( tel. 2782002 w. 312 ).
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Bogdan Paw³owski
Prabuty, dnia 22 lipca 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 24426 i po³o¿one w obrêbie geodezyjnym 2 miasta
Prabuty przy ulicy Koszarowej, oznaczona numerem dzia³ki
66 o powierzchni 4968 m2.
2. Przeznaczenie nieruchomoœci pod zabudowê budynku
jednorodzinnego wolno stoj¹cego.
3. Nieruchomoœæ przeznaczona jest do sprzeda¿y na w³asnoœæ.
4. Opis nieruchomoœci gruntowej: niezabudowana po³o¿one w strefie peryferyjnej w bezpoœrednim s¹siedztwie
zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Koniecznoœæ ustanowienia s³u¿ebnoœci przejazdu na gruncie s¹siednim oraz
urz¹dzenie drogi w zakresie kupuj¹cego nieruchomoœæ.
Uzbrojenie w ulicy Górnej, wymaga wszelkich uzgodnieñ
przez nabywcê.
5. Wartoœæ nieruchomoœci wynosi 26.390,00 z³ (s³ownie:
dwadzieœcia szeœæ tysiêcy trzysta dziewiêædziesi¹t z³otych
00/100) - do wylicytowanych kwot zostanie doliczony podatek VAT w wysokoœci 22%.
6. Termin wydania nieruchomoœci nast¹pi w dniu sporz¹dzenia umowy notarialnej.
7. Termin zabudowy dzia³ki - 5 lat od daty sporz¹dzenia
umowy sprzeda¿y. Za niedotrzymanie powy¿szego terminu naliczane bêd¹ kary umowne w wysokoœci 1000 z³ za
pierwszy rok zw³oki, podwy¿szane o 50% za ka¿dy kolejny rok opóŸnienia.
(dokoñczenie na str.14)
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Og³oszenia Urzêdu Miasta i Gminy
(dokoñczenie ze str. 14)
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 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.
10. Szczegó³owych informacji zasiêgn¹æ mo¿na w pokoju
nr 14, II piêtro tutejszego Urzêdu ( tel. 2782002 w. 312 ).
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Bogdan Paw³owski
Prabuty, dnia 28 maja 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 22235 i po³o¿one w obrêbie geodezyjnym 3 miasta
Prabuty przy ulicy £¹kowej, oznaczona numerem dzia³ki
86/14 o powierzchni 386 m2.
2. Przeznaczenie nieruchomoœci pod zabudowê us³ugowo-handlow¹ z czêœci¹ mieszkaln¹.
3. Nieruchomoœæ przeznaczona jest do sprzeda¿y na w³asnoœæ.
4. Opis nieruchomoœci gruntowej: niezabudowana po³o¿one w strefie œródmiejskiej w bezpoœrednim s¹siedztwie
zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, us³ugowo-handlowej i publicznej. Dojazd od ulicy £¹kowej. Istnieje mo¿liwoœæ pe³nego uzbrojenia.
5. Wartoœæ nieruchomoœci wynosi 13.800,00 z³ (s³ownie:
trzynaœcie tysiêcy osiemset z³otych 00/100) - do wylicytowanych kwot zostanie doliczony podatek VAT w wysokoœci 22%.
6. Termin wydania nieruchomoœci nast¹pi w dniu sporz¹dzenia umowy notarialnej.
7. Termin zabudowy dzia³ki - 4 lata od daty sporz¹dzenia
umowy sprzeda¿y. Za niedotrzymanie powy¿szego terminu naliczane bêd¹ kary umowne w wysokoœci 1500,00 z³
za pierwszy rok zw³oki, podwy¿szane o 50% za ka¿dy
kolejny rok opóŸnienia.
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 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.
10. Szczegó³owych informacji zasiêgn¹æ mo¿na w pokoju
nr 14, II piêtro tutejszego Urzêdu ( tel. 2782002 w. 312 ).
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Bogdan Paw³owski

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.

Warto przeczytaæ...
pod redakcj¹ Magdy Majewskiej
E. Annie Proulx

„Akordeonowe zbrodnie”
powieœæ obyczajowa
„Akordeonowe zbrodnie” to kolejna ksi¹¿ka wybitnej pisarki, któr¹ prezentujemy na naszych ³amach. Akcja
powieœci rozpoczyna siê w 1890r na Sycylii, gdy budowniczy akordeonów wyrusza wraz z synem w poszukiwaniu lepszgo ¿ycia. Przypadek kieruje ich do Nowego Orleanu. Za ca³y baga¿ maj¹ niewiele oprócz piêknego, zielonego akordeonu. Tu spotyka ich rozczarowanie. Amerykanie nienawidz¹ Sycylijczyków, przeklinaj¹ ich i poni¿aj¹. Nim minie rok, ów instrument przeniesie powieœæ
Proulx do innej spo³ecznoœci imigrantów:- potomkowie
Meksykanów, Afrykañczyków, Niemców, Szkotów, Polaków, Basków i innych odnajduj¹ drogê do amerykañskiej kultury kosztem w³asnych tradycji, jêzyka i to¿samoœci. Muzyka akordeonowa jest ich jedynym i ostatnim ³¹cznikiem z przesz³oœci¹. Zielony instrument przechodzi z r¹k
do r¹k przez ponad sto lat, gra muzykê wiele ró¿nych grup
etnicznych. W ksi¹¿ce postacie fikcyjne osadzone zosta³y
w autentycznych wydarzeniach.
ksi¹¿ka dostêpna w bibliotece miejskiej
John Grisham

„Omin¹æ œwiêta”
powieœæ obyczajowa
Luter Krank, ksiêgowy, nienawidzi przedœwi¹tecznej gor¹czki; szaleñstwa w sklepach, korków na ulicach,
skupowania niepotrzebnych prezentów i ton jedzenia, które i tak l¹duje w œmietniku po Nowym Roku. Obmyœla,
jak mu siê zdaje, genialny plan. Szeœæ tysiêcy dolarów,
które wyda³ na ostatnie Bo¿e Narodzenie przeznaczy w
tym roku na wycieczkê. ¯adnych kolejek w sklepach, zero
gotowania, sprz¹tania, ozdabaiania domu, strojenia choinki, tylko pla¿a, ciep³e morze, opalone dziewczyny w bikini... Jak zareaguj¹ na jego decyzjê s¹siedzi, gdy jako jedyny na ulicy nie wystawi na dach Œniegurka? Czy w ogóle
mo¿na omin¹æ Bo¿e Narodzenie? To przewrotna, przeœmieszna, m¹dra i ciep³a lektura nie tylko na œwiêta.
ksi¹¿ka dostêpna w bibliotece miejskiej
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Og³oszenia Urzêdu Miasta i Gminy
Prabuty, dnia 23.07.2004r.
OBWIESZCZENIE
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjêciu przez Radê
Miejsk¹ w Prabutach uchwa³y nr XXIII/142/2004r. z dnia
22.06.2004r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru otaczaj¹cego jezioro Sowica, po³o¿onego w granicach administracyjnych gminy Prabuty w obrêbie geodezyjnym Stañkowo
oraz Obrzynowo, za wyj¹tkiem obszaru objêtego obowi¹zuj¹cym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwa³a nr XXII/138/2000 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 2 czerwca 2000r.).
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymienionego planu miejscowego. Wnioski nale¿y sk³adaæ na
piœmie w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w Prabutach,
ul.Kwidzyñska 2 , pokój nr 8 w terminie do dnia 23 sierpnia
2004r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia
nieruchomoœci, której dotyczy.
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Bogdan Paw³owski
Prabuty, dnia 23.07.2004r.
OBWIESZCZENIE
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjêciu przez Radê
Miejsk¹ w Prabutach uchwa³y nr XXIII/141/2004r. z dnia
22.06.2004r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu kwarta³u
urbanistycznego otoczonego ulicami Daszyñskiego i Jagie³³y oraz terenem kolejowym, ³¹cznie z wymienionymi ulicami, po³o¿onego w granicach administracyjnych miasta Prabuty
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do wy¿ej wymienionego planu miejscowego. Wnioski nale¿y sk³adaæ na
piœmie w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w Prabutach,
ul.Kwidzyñska 2 , pokój nr 8 w terminie do dnia 23 sierpnia
2004r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia
nieruchomoœci, której dotyczy.
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Bogdan Paw³owski
Prabuty, dnia 20 lipca 2004 r.
OG£OSZENIE
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. z 1998 r. Nr 9, poz. 30 zm. Dz. U. z 2003 r.
Nr 7, poz. 80)
OG£ASZA PRZETARG USTNY
NIEOGRANICZONY
na nieruchomoœci stanowi¹ce w³asnoœæ Miasta i Gminy
Prabuty po³o¿one w obrêbie geodezyjnym 1 w Prabutach
przy ul. Rynek - B. Prusa wg poni¿szego wykazu:
Lp. Nr dzia³ki Pow. dzia³ki w m2 Cena wywo³. w z³.
1.
221/1
120
7.740,00
2.
221/2
95
6.230,00
3.
221/3
81
5.390,00
4.
221/4
55
3.820,00
Wymienione dzia³ki stanowi¹ grunt niezabudowany,
zabudowa po obrysie dzia³ek. Kszta³t nieruchomoœci regularny, zabudowa pierzejowa us³ugowo - mieszkaniowa, istnieje mo¿liwoœæ uzbrojenia technicznego. Nieruchomoœæ
przeznaczona jest do sprzeda¿y na w³asnoœæ.
Nieruchomoœci zgodnie z decyzj¹ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu po³o¿one s¹ na obszarze terenów przeznaczonych pod zabudowê pierzejow¹ us³ugow¹ i mieszkaniow¹.
1. Przetarg odbêdzie siê dnia 13 sierpnia 2004 r. o godz.
1000 w Urzêdzie Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyñska 2, pok. nr 1.
2. W przetargu mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne i prawne,
je¿eli wp³ac¹ do kasy tut. Urzêdu wadium w gotówce w
wysokoœci 10% ceny wywo³awczej w terminie do dnia 10
sierpnia 2004 r. do godz. 1400.
3. Wp³acone wadium zostanie :
- zaliczone na poczet ceny nieruchomoœci, 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,
4. Cena nieruchomoœci podlega zap³acie nie póŸniej ni¿ do
dnia zawarcia umowy przenosz¹cej w³asnoœæ .
5. W przypadku niezawarcia aktu notarialnego , za nieusprawiedliwion¹ przyczyn¹ le¿¹c¹ po stronie kandydata na nabywcê, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygniêcia przetargu
- organizator przetargu odst¹pi od zawarcia umowy, a wp³acone wadium ulegnie przepadkowi
6. Ustala siê termin rozpoczêcia budowy jeden rok licz¹c
od dnia zakupu nieruchomoœci, zakoñczenie budowy trzy
lata licz¹c od daty zakupu nieruchomoœci. Za niedotrzymanie powy¿szych terminów na-liczane bêd¹ kary umowne w wysokoœci 1.000,00 z³ za pierwszy rok zw³oki, podwy¿szone o 500,00 z³ za ka¿dy kolejny rok zw³oki.
7. Nieruchomoœæ powy¿sza zapisana jest w ksiêdze wieczystej nr KW 22203
8. Minimalna wysokoœæ post¹pienia wynosi 1% ceny wywo³awczej.
9. Koszty zwi¹zane z czynnoœciami notarialnymi ponosi
nabywca.
10. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny przetarg mo¿e byæ odwo³any .
11. Szczegó³owych informacji zasiêgn¹æ mo¿na w pok. nr
14, II p. (tel. 2782002 wew. 312) tut. Urzêdu.
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Bogdan Paw³owski
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Prabuckie strofy...
Wiersze z cyklu „Saeculum Prabuckie”
Antoni T. Klejnowski

¯e przyby³ zwiastun koœció³ wznieœæ na nowo,
Ucieszyæ miasto jego odbudow¹...

Wierszem prostym, by trafi³ pod strzechy,
Chcia³bym wskazaæ zalety i grzechy
Czasów dawnych oraz teraŸniejszych,
By pozyskaæ ludzi najwierniejszych
Do budowy, tudzie¿ odbudowy
Riesenburga-Prabut, na styl nowy...

Z prochu do ¿ycia wzniesiono dom Pañski
I ustawiono z drewna tron kap³añski,
Aby siê mog³a Ofiara sprawowaæ
I cz³owiek Bogu wiernoœci dochowaæ.
Zielona tarcza godziny odmierza
Ludowi, który ku wiecznoœci zmierza
Do hymnu

Herb Prabut
Niebieskie niebo i zamek srebrzysty
A w bramie olbrzym niezwykle barczysty
Z liœæmi na biodrach i z³ot¹ maczug¹
Zdaje siê mówiæ, ¿e jest miasta s³ug¹,
¯e zaraz wyjdzie z lukowej oddŸwierzy
I karê ch³osty z³oczyñcom wymierzy.
Herb Riesenburga, herbem Prabut zosta³
I poprzez lata wymaganiom sprosta³;
W Bramie Kwidzyñskiej strze¿e losów grodu
Od ognia, wojny i strasznego g³odu,
Od poniewierki, z³oœci, przewrotnoœci,
Wiêzów niewoli, wszelkiej potwornoœci...
Zamkowe wie¿e w liczbie piêciu stoj¹
Zró¿nicowane barw¹, oczy koj¹.
Ma³e okienka wewnêtrznie przyæmione
Przygas³e œwiat³em i onieœmielone
Strzeg¹ przestêpców za przeró¿ne zbrodnie
Tak, by siê ludziom ¿y³o tu swobodnie...
Katedra
W ruinach sta³a pomezañska twierdza,
Co jednomyœlnie dziejopisarz stwierdza...
Mia³y tu kwitn¹æ „libany i cedry”,
Dzieci skaka³y po gruzach katedry.
Drzewa i krzaki ros³y w prezbiterium,
Igraj¹c z wiatrem jak mistrza psalterium.
Lat kilkadziesi¹t œwi¹tynia straszy³a
I w zgliszczach piwnic tajemnicê kry³a:
Do dzisiaj zreszt¹ jeszcze nie odkryt¹
I na wiek wieków z pewnoœci¹ zakryt¹,
Bo któ¿ odgadnie, nie maj¹c dowodów
Ani zapisków starodawnych rodów...
Niech tak zostanie, nie szukajmy treœci,
Co umys³ ludzki w pamiêci nie mieœci.
Zwróæmy uwagê na to co jest znane,
By zapamiêtaæ to co jest wskazane
I odnotowaæ z przesz³oœci potomnych
Pergamin stary praojców bezdomnych...
Zostawmy studia nad materi¹ ceg³y
I zniwelujmy tamten czas odleg³y.
Stare i nowe niechaj m³odym s³u¿y;
Niechaj dla wszystkich obwieœci dzwon du¿y,

S³oñce œwieci nad Liwieñcem
Woda barwê zmienia
Motyl tañczy nad kaczeñcem
Daj¹c nieco cienia
Pulsem ¿ycia s¹ œwi¹tynie
Andrzeja, Wojciecha
Krêta Liwa nurtem p³ynie
Wieje wiatrem strzecha
Koœció³ polski i tunele
Atrakcj¹ dla wielu
Ukochali gród czciciele
I d¹¿¹ do celu:
Do czystoœci ulic, w³oœci,
Skwerów i zieleni
Do radoœci i mi³oœci,
A¿ siê z³o wypleni.
Z³o wypleni, dobro wzejdzie
Na prabuckich b³oniach
W g³uch¹ ciemnoœæ jasnoœæ wejdzie
Bez plam krwi na d³oniach !
Murarska- D³uga
Murarska dawniej, a teraz D³uga
Ulica wije siê w¹ska
Kocie ³by le¿¹ w deszczowych strugach
Transportowane ze Œl¹ska.
Domy niziutkie, spadziste dachy
Czerwon¹ dachówk¹ kryte
Któ¿ by przewidzia³, ¿e przyjd¹ Lachy
Odkryj¹ wszystko co skryte...
Wiêzienne cele tu siê mieœci³y
Latarnia na gaz œwieci³a
A kiedy zorze siê rozjaœni³y
Ferajna z cel wychodzi³a.
A gdy patrzy³eœ na Plac Zamkowy
Z D³ugiej ulicy Murarskiej,
To zobaczy³eœ wiec koszarowy
Przeœwietnej armii cesarskiej.
Antoni T. Klejnowski
(dokoñczenie w nastêpnym numerze)
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Rozmaitoœci...
Bohater jak z filmu

Prabuckie sylwetki
Bohater filmu "Forest Gump" w którym g³ówn¹
role gra³ Tom Hanks zawsze brn¹³ do przodu. Nie ugina³ siê pod ciê¿arem ¿ycia. Potrafi³ w sporcie czy w
biznesie wygrywaæ. Stawia³ wszystko na jedn¹ kartê.
W jego poczynaniach nie liczy³y siê pieni¹dze, lecz
sumienna praca. Choæ historia pana Franciszka Kasickiego mieszkaj¹cego w Prabutach w niewielkim
stopniu przypomina hollywoodzki scenariusz, mo¿e byæ
wzorem do naœladowania. Bohater wiêkszoœæ ¿ycia
poœwieci³ pracy na rzecz miasta w którym siê wychowa³. Odnosi³ sukcesy sportowe na arenie ogólnopolskiej. Mimo 63 lat dzielnie stawia czo³a gospodarce
rynkowej. Prowadzi dobrze prosperuj¹c¹ firmê.
Sukcesy pan Franciszek odnosi³ ju¿ w wojsku. By³
reprezentantem okrêgu pomorskiego w trójboju wojskowym. W 1963 r. zdoby³ srebrny medal na mistrzostwach
Polski w Bydgoszczy. Po odbyciu s³u¿by, kontynuowa³
przygodê ze sportem. Gra³ w pi³kê no¿n¹ w Kolejarzu
póŸniej w MKS Prabuty.
W 1967 r. zosta³ prezesem Pogoni Prabuty i trenerem dru¿yny w jednej osobie. Wzi¹³ siê do pracy, nie zwa¿aj¹c na biurokratyczne przeszkody. A potrzeb by³o wiele. W tamtym okresie o wszystko by³o trudno. Nie dla
pana Franciszka. Za³atwi³ „po znajomoœci” materia³y z
pozosta³oœci budowy osiedla Jagie³³y. Zaprojektowa³ i od
podstaw zbudowa³ szatniê która stoi do dziœ. Zebra³ ch³opców z dru¿yny i przyst¹pi³ do tworzenia nasypu pod trybuny. Ludzie krêcili g³owami i z niedowierzaniem patrzyli na
poczynania spo³ecznika. Materia³ na ³awki za³atwi³ w pobliskim tartaku od znajomego za darmo. Mo¿na zadaæ sobie pytanie jak wiele móg³ zrobiæ cz³owiek w pojedynkê
w epoce komunizmu. Oczywiœcie niewiele. Dlatego Franciszek Kasicki wspiera³ siê w dzia³aniach przyjació³mi i
rodzin¹. Oni równie¿ pracowali spo³ecznie.
Za upór w dzia³aniach odwdziêczyli siê pi³karze,
zdobywaj¹c mistrzostwo klasy A. Klub awansowa³ do III
ligi. Z powodu braku funduszy zrezygnowali z rozgrywek. Problemy finansowe w latach 70-tych by³y zmor¹
nie tylko pana Franciszka ale i innych podobnych mu ludzi. On siê jednak nie ugina³. Liczy³y siê dobre chêci i
upór w dzia³aniach, a nie pieni¹dze.
Aktywnoœæ na niwie sportowej nie mog³a kolidowaæ z najwiêksz¹ pasj¹ pana Franciszka - muzyk¹. Gra³ i
przewodzi³ m³odzie¿owej orkiestrze dêtej przy OSP. Wystêpowali w ca³ej gminie na ró¿nego rodzaju imprezach.
Spe³ni³y siê jego dzieciêce marzenia zwi¹zane z wystêpami na scenie.
Zaanga¿owanie w sprawy miejscowe docenili wyborcy, gdy w 1967r. zosta³ radnym i cz³onkiem Prezydium
Rady Narodowej. Wpad³ w wir spo³ecznej pracy na rzecz
miasta. Jako radny mia³ wiêksze pole dzia³ania. Zg³aszali

siê do niego ludzie z ró¿nymi sprawami. Rozwi¹zywa³ je
nie patrz¹c na problemy natury formalnej lub finansowej.
Potrzebna by³a inicjatywa. Zezwolenia i dokumentacja
pod¹¿a³a za czynem. Jakie to by³o wtedy proste... Dzisiejsza rzeczywistoœæ jest o wiele brutalniejsza ale tak¿e bardziej prawa.
W latach 80-tych pan Franciszek by³ kierownikiem
wodoci¹gów. Mieszkañcy ul. Rypiñskiej zwrócili siê do
niego z proœb¹ o pomoc przy skanalizowaniu ich ulicy.
Oczywiœcie nie odmówi³, choæ nie by³o to w jego kompetencjach. Dokumentacja w postaci rysunku technicznego
musia³a wystarczyæ. W trakcie prac uzupe³ni³ brakuj¹ce
zezwolenia i projekty.
Zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ prywatn¹ spowodowa³o wycofanie siê Franciszka Kasickiego z ¿ycia publicznego. Doradza³ jednak w wielu sprawach znajomym. Po
wyborach w 1990 r. wysuniêty zosta³ przez miejscowy
Komitet Obywatelski na stanowisko burmistrza. Odmówi³, poniewa¿ polityka w jego ¿yciorysie by³a ju¿ zmkniet¹
kart¹.. Zajmowa³ siê ogrodnictwem, które w tym czasie
by³o op³acalne. Po zalaniu rynku kwiatami importowanymi z Holandii musia³ zrezygnowaæ. Mimo 61 lat zaryzykowa³ tworz¹c pierwsz¹ w Prabutach myjniê samochodow¹. Dochodowa dzia³alnoœæ tego typu wydawa³a siê ryzykownym przedsiêwziêciem. Okaza³a siê jednak strza³em w dziesi¹tkê. Za cenê kilkunastogodzinnego dnia ciê¿kiej pracy osi¹gn¹³ sukces materialny. Dziœ mo¿e powiedzieæ z satysfakcj¹, ¿e nie ¿a³uje niczego co wydarzy³o siê
w jego ¿yciu.
Tekst Sebastian Badur
Foto Magda Majewska

Kupon konkursu
CZ£OWIEK ROKU PRABUT
Typujê na tytu³ Cz³owieka Roku:
1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................
Nazwisko i imiê nadawcy kuponu:
..............................................................................
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Rozmaitoœci

To nie jest dowcip!

Pudel - widmo
Letnia pora, mimo nie nadzwyczajnej pogody, obfituje w ró¿nego rodzaju plenerowe imprezy towarzyskie,
potocznie zwane grillowaniem. Tradycja niby anglosaska,
ale jej elementy w zakresie aprowizacji, jeœli o napoje
zw³aszcza chodzi, zupe³nie rodzime. Ot, taka balanga z
kawa³kiem pieczonego miêsiwa w charakterze pretekstu.
Receptura - mniej wiêcej jeden karkówko-goœæ na pó³ litra. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e sielankowa na ogó³ impreza skoñczy siê prawdziwym horrorem i to nie na drugi dzieñ, kiedy œwiat dla niektórych ma prawo byæ obcy i straszny, ale
du¿o, du¿o wczeœniej...
Towarzyscy ludzie zaprosili przyjació³ do altanki na
ogródkach dzia³kowych i tam, zgodnie z receptur¹, spêdzali mi³y wieczór. By³ z nimi pies rottweiler, zwierz¹tko
groŸne z wygl¹du, ale w tym konkretnym przypadku stworzenie przyjazne i ³agodne. Tote¿ nic dziwnego, ¿e psina
biega³a sobie bez uwiêzi po dzia³ce i dzia³kach s¹siadów.
Zmêczone biesiad¹ towarzystwo posnê³o tu i ówdzie, a
nad ranem oczom pierwszego ocuconego grillowca ukaza³ siê widok - zgroza. Przed altank¹ le¿a³ sobie piesek,
trzymaj¹c w ³apach coœ puszystego, o lekko przybrudzonej, jasnej sierœci. Po bli¿szej analizie okaza³o siê, ¿e jest
to martwy pudel s¹siada z dzia³ki, cz³owieka zaprzyjaŸnio-

nego i uczynnego. Gospodarze altanki podnieœli lament:
„przecie¿ s¹siad nam tego nie wybaczy, jak mogliœmy dopuœciæ do tego, by ukochany pudelek ¿ony s¹siada pad³
ofiar¹ naszej okrutnej, nie uwi¹zanej bestii”. A, ¿e w pewnym stanie i o pewnej porze wszystkie pomys³y wydaj¹
sie dobre, przyjêto przez aklamacjê pierwsz¹ sensown¹,
wydawa³o siê, koncepcjê. „Pudelka nale¿y doczyœciæ, bo
strasznie utyt³any i wytarmoszony, po czym podrzuciæ
zw³oki w³aœcicielowi, pozoruj¹c naturalny zgon”. Jak pomyœleli, tak zrobili. Po k¹pieli w szamponie pudel wygl¹da³ jak za psiego ¿ywota. Z powodu sztywnoœci koñczyn
da³ siê nawet postawiæ pod drzwiami s¹siedzkiej altanki.
Po godzinie do towarzystwa wpad³ rozdygotany s¹siad,
¿¹daj¹c solidnego kielicha dla spokojnoœci. „WyobraŸcie
sobie, ¿e wczoraj cofa³em samochodem na dzia³ce i przejecha³em ukochanego pudla ¿ony. Uzna³em, ¿e lepiej bêdzie pieska zakopaæ, ma³¿once siê powie, ¿e ktoœ go ukrad³,
albo uciek³. Zawsze to lepiej, ni¿ ¿yæ z odium mordercy w
oczach ¿ony. Zakopa³em pieska i, nie uwierzycie, przyszed³ mnie straszyæ. I jaki, cholera, jest czysty!”
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