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Mieczysław Szcześniak, obok grupy „Babsztyl” i „Kasy” był gwiazdą tegorocznych Dni Prabut. O imprezie - obok i na str. 7.

Duża inwestycja na finiszu

Lada dzień nastąpi oficjalne zakończenie niezwykle ważnej inwestycji: I etapu
budowy kanalizacji sanitarnej w Prabutach. O inwestycji na str. 8-9.

Festiwalowy piątek
Nową jakością tegorocznej
oferty artystycznej Dni Prabut był piątkowy festiwal „PRAB-PROGROCK” wymyślony i zrealizowany
przez Marcina Kruszyńskiego, lidera
prabuckiego zespołu AERO. Marcin
zaprosił do udziału w festiwalu czołowe krajowe zespoły, grające rocka
progresywnego: „Beliieve”, „Forma”,
„Logic Mess”, „Quidam” i wspomniane „Aero”. Z internetowych zapowiedzi na utworzonej na potrzeby promocji festiwalu stronie wynikało, że na
obiekcie sportowym przy ul. Polnej
może pojawić się duża liczba przyjezdnych fanów tego gatunku muzyki,
toteż, przychylając się do sugestii policji poprosiliśmy firmę „Atos” o wzmożoną ochronę. Masowego najazdu
gości jednak nie było, pierwsza edycja festiwalu odbyła się spokojnie przy
umiarkowanym zainteresowaniu.
Można przypuszczać, że fama o dobrze przygotowanym i zrealizowanym
festiwalu rozejdzie się po kraju i, o ile
impreza będzie kontynuowana, zgromadzi w przyszłości dużo większą liczbę fanów.
Organizator festiwalu pozyskał
hojnych, jak na nasze warunki sponsorów, dzięki którym mogliśmy „dopiąć” budżet imprezy. Prabucki Bank
Spółdzielczy wspomógł nas kwotą
2.000 zł, Gospodarczy Bank Wielkopolski ofiarował 1.500 zł a kwidzyńska firma ArtLED, promowała gratis
nasz festiwal na swoich ledowych
ekranach. Tradycyjnie nieocenioną
pomoc sprzętową uzyskalismy od firm
„Caro” i „Zakładu Usług Wielobranżowych”. Wszystkim, którzy nas
wspomogli, serdecznie dziękujemy.
(dokończenie na str. 7)
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wieści z ratusza...
Burmistrza - wczoraj, dziś, jutro...
Marcin Kruszyński - W niemal sielankowej atmosferze
letniego ogrodu przy ul. Westerplatte, przy dobrej kawie
w piątkowe popołudnie rozmawiam z Burmistrzem Bogdanem Pawłowskim. Panie Burmistrzu - to pierwsza okazja do podsumowań minionej kadencji na łamach prasy
lokalnej oraz do przedstawienia planów na przyszłość...
Bogdan Pawłowski - Wydaje mi się, że poprzednia kadencja była kadencją niezwykle udaną o czym świadczy wynik
wyborczy. Wiele inwestycji zostało wykonanych w poprzedniej kadencji, a wiele rozpoczętych jest realizowanych obecnie. Do głównych inwestycji zaliczyć możemy rozpoczęte
prace przy budowie hali sportowej w Trumiejkach. Planujemy jej otwarcie na przełomie września i października. Inną
bardzo ważną inwestycją jest budowa nowoczesnych placów zabaw w sołectwach naszej Gminy. Place powstały
już w m.in. Pilichowie, Stańkowie, Gilwie, Trumiejkach czy
Kołodziejach. Tak więc widać ogromny postęp w działaniach na wsi, ale miasto nie jest bynajmniej poszkodowane że wspomnę choćby poprawę jakości dróg w samym mieście. Zakończyliśmy także w tym roku jedno z największych przedsięwzięć - wartą ponad 4 mln zł Stację Uzdatniania Wody - możemy dzięki temu mieć w kranach wodę o
jednych z najlepszych parametrów. Wspomnę także o kończącej się inwestycji kanalizacji w Gminie. Natomiast jeśli
chodzi o najbliższe plany to wydaje mi się, że są one także
bogate a wynikają z wieloletniego programu inwestycyjnego z poprzednich kadencji a z drugiej strony z mojego programu wyborczego.
M.K. - Wiemy, że w budżecie zostały uwolnione pewne
środki w wyniku korzystnie rozstrzygniętych przetargów.
Czy środki te będą przeznaczone na jakieś „nadprogramowe inwestycje”?
B.P. - Przypomnę na początku, że plan budżetu na rok 2010
zakładał deficyt na poziomie 18 mln zł. Ostatecznie ten deficyt był znacznie mniejszy. Gmina w związku z tym nie
musiała zaciągać kredytów i emitować obligacji. Wolałbym
zatem aby oszczędności poprzetargowe zbijały nam deficyt
budżetowy. Nie jest sztuką wykonywać nowe inwestycje i
zadłużać Gminę ale wykonywać inwestycje za stosunkowo
niższe pieniądze, zbijając wspomniany deficyt i spłacać zaciągnięte kredyty.
M.K. - Zostańmy przy temacie finansów. Nie tak dawno
sen z oczu spędzał globalny kryzys finansowy a teraz mówi
się szeroko o deficycie w sektorze finansów publicznych.
Jak Prabuty radzą sobie z tym problemem.
B.P. - Jeszcze przed miesiącem dane mówiły o 115 mld zł
deficytu w naszym kraju. Na ten deficyt mają wpływ w
znacznej mierze długi i zobowiązania państwa a nie samorządów lokalnych. My samorządowcy będziemy musieli
spłacać długi państwa, mimo że dług samorządów wobec
całego zadłużenia Państwa to około 6-8 %. A dodam tylko,
że planowany deficyt samorządów do roku 2015 miałby
oscylować wokół 1% - proszę sobie odpowiedzieć jaką

poważną inwestycję mogłyby zrealizować Prabuty przy
tak niskim poziomie deficytu... Mam jednak najnowsze
wiadomości z Warszawy, że deficyt dla samorządów miałby być ustalany sektorowo, czyli liczony na poziomie 0,4
% PKB a więc w okolicach 8,5-9 mld zł. Pytanie w tym
momencie brzmi - jaki poziom możliwego zadłużenia otrzymają takie małe Gminy jak Prabuty, ponieważ nie wiadomo jaki algorytm zostanie przyjęty do podziału tych pieniędzy.
M.K. - Spotykamy się także z tendencją do przenoszenia
zobowiązań i uprawnień z większych jednostek administracyjnych na mniejsze. Gminy coraz częściej zostają obarczane nowymi obowiązkami co niekoniecznie idzie w parze z adekwatnymi środkami na ich realizowanie - stąd
pytanie o nasze współdziałanie z innymi Gminami, choćby
w ramach Związku Gmin Wiejskich.
B.P. - Gmina Prabuty istnieje w Związku Gmin Wiejskich
juz od ponad 10 lat. Uważam, że jest to słuszna idea bo
tylko w dużej grupie można wywierać wpływ na polityków. Piszemy wspólnie interpelacje, stawiamy wnioski
m.in. aktualnie w sprawie wspomnianego deficytu o co
sam prosiłem. Ostatnio nawet zainteresowaliśmy Związek tematem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody w
kwestii usunięcia drzew bez zezwoleń w przypadku gdy
zagrażają one urządzeniom wymienionym w kodeksie cywilnym.
M.K. - Wróćmy do spraw lokalnego środowiska, spotykam się z wieloma ludźmi i słyszę ostatnio głosy na temat
likwidacji MGOK i powstania nowej instytucji - czasem
najbardziej skrajne czyli „dlaczego Burmistrz zamyka nam
Dom Kultury” - proszę opowiedzieć o nowym tworze w
naszym mieście.
B.P. - Obowiązkiem każdej Gminy jest prowadzenie instytucji kultury, więc jeśli Dom Kultury zostaje zlikwidowany to w jego miejsce musi się pojawić inna jednostka i
takowa pojawi się 1 stycznia 2012 r. natomiast nie musi to
być jednostka działająca na takich zasadach jak Dom
Kultury w tym momencie. Nie będę mówił o słabych stronach Domu Kultury, nie będę mówił także o mocnych,
choć z perspektywy ostatnich lat widzę zasadniczą różnicę od początku mojego urzędowania na stanowisku Burmistrza. Postęp jest ogromny - widać to w działaniach na
terenie wiejskim, czego nie ma często w ościennych Gminach, czy w dosprzętowieniu Ośrodka. Imprezy na plaży,
w świetlicach wiejskich czy Uniwersytet III Wieku to nowa
jakość, natomiast chcemy stworzyć instytucję, która łączyłaby kulturę, organizację imprez sportowych, rekreację ale
także zajmowałaby się utrzymaniem obiektów sportowych.
Utrzymanie obiektów wraz z aktywną działalnością na nich
musi kosztować. Zależy nam na stworzeniu silnej instytucji, która będzie zajmowała sie kulturą i administracją nad
obiektami sportowymi, zabytkami, parkiem, plażą miejską
i Zamkiem. Wielu Radnych miało wątpliwości co do tego
projektu, bo wszystko co nowe wiąże się z niepewnością
ale świat nie stoi w miejscu i musimy podejmować odważne decyzje.
(dokończenie na str. 3)
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Burmistrza - wczoraj, dziś, jutro...
(dokończenie ze str. 2)
M.K. - Chcę zapytać o pozytywne zjawisko na naszym
„poletku”. Podczas ostatnich wyborów ujawniło sie wielu
ludzi, którzy mimo iż nie dostali się do Rady Miejskiej starają się aktywnie tworzyć lokalną rzeczywistość animując różnorakie przedsięwzięcia. Spotyka się Pan z tymi
ludźmi dość często - jak Pan odbiera ich aktywność?
B.P. - Uważam, że działania młodych i doświadczonych
samorządowców powinny się uzupełniać. To naturalna
rzecz, że musi być połączenie świeżości z doświadczeniem. Widzę w Mieście i Gminie Prabuty wiele młodych i
utalentowanych osobowości do których zalicza się także
Pan Redaktor. Wspomnę choćby Andrzeja Ochała którego wystawę fotograficzną mieliśmy okazję niedawno oglądać. Przy Domu Kultury wychowało się także wielu interesujących ludzi m.in. Bartek Kuter czy Tomek Olszewski. Wśród urzędników widzę także grupę, która z początkujących pracowników samorządowych stała się wykwalifikowaną, fachową i kompetentną kadrą. Podchodzą oni
do wielu zagadnień z pasją i wydaje mi sie że trzeba na
tych ludzi stawiać. Naturalną konsekwencją jest przejmowanie funkcji i obowiązków przez ludzi młodych.
M.K. - Zupełnie na koniec, bazując na sprawdzonych informacjach wiem, że czeka Pana urlop - jaki będzie - bardziej rower i pływanie, czy może książka i dobry film? I
wybiegając w przyszłość - jakie plany na najbliższe miesiące, kadencję a może i dalsze czasy?
B.P. - Informatorzy rzeczywiście działają sprawnie... Urlop
zaczynam po Bożym Ciele - 2 tygodnie bo na więcej nie
mogę sobie pozwolić. A będzie trochę z książką i aktywnie - bo kocham podróżować a co do planów - chcę konsekwentnie realizować program wyborczy czyli m.in. program budowy dróg i chodników osiedlowych a w nim ulic
Miłej i Ogrodowej. Musimy także powalczyć o drogi w
Koszarach i naciskać na Pana Marszałka i Urząd Marszałkowski o remonty dróg wojewódzkich. Drogi to jednak nie wszystko - bez inwestorów nie ma rozwoju lokalnego i o to także będę walczył. Chcę także równomiernego rozwoju nie tylko Miasta ale także terenów wiejskich
stąd takie inwestycje w sołectwach jak kontenerowa
oczyszczalnia ścieków w Grodźcu. Krótko mówiąc - jest
co robić! Wracając do planów dalszych - podkreślam kolejny raz, że moją partią jest Miasto i Gmina Prabuty i
będę powtarzał jak mantrę, że spełniam sie w samorządowych działaniach.
M.K. - Kończąc życzę Panu przewrotnie jednego dnia
deszczowego, bo przy takiej pogodzie najlepiej czyta się
książki a potem dużo słońca sprzyjającego aktywnemu
wypoczynkowi i przede wszystkim realizacji tych wszystkich planów o których rozmawialiśmy. Dziękuję za wywiad.
Rozmawiał Marcin Kruszyński

Samorządowcy w ogrodach prezydenckich

Z wizytą u Prezydenta
25 maja 2011 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyły się uroczystości związane ze świętem samorządu lokalnego. Wśród zaproszonych samorządowców znaleźli sie też reprezentanci samorzadu lokalnego
Prabut, Burmistrz Pan Bogdan Pawłowski, Zastępca Burmistrza Wojciech Dołęgowski oraz Sekretarz Jędrzej Krasiński.

Spotkanie w ogrodach prezydenckich było doskonałą okazją do rozmów kuluarowych pomiędzy samorządowcami. W trakcie spotkania poruszono tematy zwiazane z tym, co decyduje o przyszłości decyzji komunalnych,
a mianowicie o przygotowanej przez Ministra Finansów
Jacka Rostowskiego regule wydatkowej, która w przyszłym roku ma obniżyć deficyt samorządów do 4%, co
w konsekwencji doprowadziłoby do zamrożenia prowadzonych inwestycji jednostek samorządu terytorialnego.
www.prabuty.pl

Chrońmy drzewa !
Urząd Miasta i Gminy Prabuty informuje, że
w ostatnim czasie na terenie Miasta Prabuty ujawniono
przypadki zniszczenia drzew, rosnących na terenach zieleni komunalnej.
Działania polegające na samowolnej wycince gałęzi, niszczeniu oraz deformowaniu koron drzew są niedopuszczalne i będą bezwzględnie ścigane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Za niszczenie lub uszkadzanie
roślinności na terenach przeznaczonych do użytku publicznego Kodeks Wykroczeń przewiduje karę grzywny do
1000 złotych lub karę nagany.
Każde przypadki niszczenia drzew prosimy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, pod nr tel: 0-55
262 41 52 lub do Komisariatu Policji w Prabutach, pod nr
tel: 0-55 645 01 03
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Zmagania strażaków OSP

Nasi na kongresie edukacji

Impreza goni imprezę... Jeszcze o północy nasi strażacy zabezpieczali pokaz fajerwerków Dni Prabut a już
rano stawili się na boisku „sanatorium”, by wziąć udział w
tradycyjnej rywalizacji jednostek OSP miasta i gminy. Może
dlatego byli niezwykle gościnni, ustępując pola swoim kolegom z sześciu sołeckich jednostek? Komendant gminny
Marek Król należycie przygotował swoich druhów z Sypanicy i oni okazali się najlepsi we współzawodnictwie
seniorów, wyprzedzając na podium drużyny z Trumiejek i
Jakubowa. Na starcie pojawiły się też Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Prabut i Trumiejek, które stanowią pokoleniowe zaplecze ratowniczej służby na naszym terenie.

W dniach 5-6.06.2011 r. w Warszawie odbywał się
I Kongres Polskiej Edukacji. W programie przewidziano
wystąpienie byłego premiera, obecnie Przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego p. Jerzego Buzka oraz p. Katarzyny Hall Minister Edukacji Narodowej.
W trakcie kongresu przedstawiono raport o stanie
edukacji w Polsce, oraz odbyły się panele tematyczne.
W kongresie wzięli udział również reprezentanci
gminy Prabuty: Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, Bogdan Pawłowski, Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty,
Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Palmira Trzcińska – Kowalska, Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 2 Małgorzata Dudajek, Dyrektor Zespołu
Szkół w Rodowie Bożena Niewulis, Dyrektor Zespołu
Szkół w Trumiejkach Kazimierz Kowalczyk oraz Dyrektor Szkoły w Obrzynowie Stanisław Gostomczyk.

Na zakończenie zawodów wręczono odznaki wysługi lat
dla członków jednostek, dyplomy oraz puchary.
MS

Termomodernizacja
szkół i przedszkoli
Dnia 7 czerwca burmistrz podpisał umowę na „Wykonanie termomodernizacji budynków oświatowych Gimnazjum w Prabutach”. Kosztorys inwestorski przewidywał kwotę ponad 630 tys. zł, po przetargu ostateczna kwota
wyniosła ponad 507 tys. Wykonawcą robót będzie firma
Zakład Budowlany Władysław Markowicz z Kwidzyna.
Umowa zakłada
termin realizacji
zadania do 7 października br.
Jest to kolejna inwestycja, która
będzie wykonana
w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Jeszcze w tym roku, w ramach projektu „Termomodernizacja
obiektów oświatowych w gminie Prabuty”, wyłoniony
zostanie wykonawca na wymianę instalacji centralnego
ogrzewania w obu miejskich przedszkolach.

Oczyszczalnia dla Grodźca
Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Sołectwa Grodziec i poinformował ich,
że w wyniku wielomiesięcznych starań gminy, Agencja
Nieruchomości Rolnych rozpatrzyła pozytywnie wniosek
o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację
przedsięwzięcia pn. Przebudowa systemu oczyszczania
ścieków w popegeerowskiej miejscowości Grodziec. Dofinansowanie wyniesie 82,59% kosztów kwalifikowanych,
jednak nie więcej niż 490 tys. zł.
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Sesja absolutoryjna

zadłużenia państwa. Dzisiejszy dług samorządów liczony
jest na poziomie 6 – 8 % ogólnego zadłużenia. Natomiast
inwestycje samorządów stanowią ponad 70 % wszystkich inwestycji w kraju.
Wprowadzenie proponowanej przez Ministra Finansów Jacka Rostowskiego reguły wydatkowej ograniczającej poziom deficytu samorządów do 4 %, obniży do minimum inwestycje.
Strona samorządowa wyraziła stanowczy sprzeciw
wobec propozycji rządowej.

26 maja 2011 r. odbyła się VII zwyczajna sesja
Rady Miejskiej w Prabutach, podczas której radni udzielili
Burmistrzowi Miasta i Gminy Panu Bogdanowi Pawłowskiemu absolutorium. Radni przyjęli sprawozdania finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010.
www.prabuty.pl

Kresowiacy w Sejmie RP
Frajda dla dzieci w sołectwach...
Z przyjemnością informujemy, że w miejscowościach Pilichowo, Trumiejki, Kołodzieje i Stańkowo oddano do użytku nowe place zabaw. Projekt realizowany
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kosztował wraz z wyremontowanym w ubiegłym roku boiskiem
sportowym w Stańkowie blisko 135 000 zł, w tym kwota
dofinansowania wyniosła ok 68 000 zł.

Dnia 19 maja br., na zaproszenie Posła na Sejm RP
Pana Jana Kulasa, przebywali w Parlamencie członkowie Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków.
www.prabuty.pl

Wspólnie o samorządowej kasie
15 czerwca Skarbnik Miasta i Gminy Prabuty p.
Elżbieta Wykner uczestniczyła w VII Ogólnopolskiej Konferencji Banku Polskiego pn. „Przyszłość finansów samorządów terytorialnych – dochody, inwestycje, długi”.
Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent RP p.
Bronisław Komorowski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Minister Michał Boni, Minister Olgierd Dziekoński, prof. Orłowski, a także Prezydenci, Burmistrzowie,
Wójtowie miast i gmin.
Samorządowcy podkreślali relatywnie niskie zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do

Przy okazji informujemy, że firma NIVEA ogłosiła
ogólnopolski konkurs na najlepsze place zabaw. Z naszej
gminy zgłoszono place w Prabutach, ul. Chodkiewicza i w
Sypanicy. Można codziennie oddawać głosy w plebiscycie. Gminy, których place zabaw uzyskają największą ilość
głosów otrzymają od firmy kolejne place. Zapraszamy na
stronę: http://www.100latnivea.pl/glosowanie
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Relacja z Turnieju Rycerskiego
W ostatnią sobotę kwietnia w naszym mieście odbyła się kolejna edycja turnieju rycerskiego pod nazwą
„Zakute Łby”. Kwaterunek zbrojnych, dam, ich pacholąt
oraz wszelkich giermków i pachołków rozpoczął się dzień
wcześniej. Obóz został rozlokowany, jak w roku ubiegłym
na dolnym dziedzińcu reliktu zamku biskupiego w Prabutach i zgromadził rycerstwo z Działdowa, Nidzicy, Olsztyna, Torunia, Będzina i wielu innych miejsc, których już nie
pomnę.
Nad sprawnym przebiegiem turnieju pieczę sprawował rycerz Patryk z Komturii Nidzickiej (prywatnie
radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego).
Nad bezpieczeństwem (choć wcale bezpiecznie nie było,
krew tryskała, a „trup padał gęsto”) czuwały siostry zakonne- Marylka Stefańska i Grażyna Banach.
Najbardziej widowiskową częścią turnieju były walki
bohurta – pięcioosobowych drużyn rycerskich. Z kronikarskiego obowiązku trzeba dodać, że wygrała drużyna
o wdzięcznie brzmiącej nazwie…”Fabryka Świń”. Mieliśmy też swoje chwile chwały i radości, bowiem turniej
łuczniczy wygrał Jan z Prabut, a zupełnie prywatnie Janek Dołęgowski.

Prawdziwą jednak wisienką na torcie był występ
znakomitego kwintetu muzyki dawnej „Scandicus”, który
prezentował na odtworzonych z epoki instrumentach muzykę i pieśni włoskiego średniowiecza z Cortina. Dla mnie
bomba! Po koncercie utworów Paganiniego, w ubiegłorocznym wykonaniu w ramach festiwalu Viva Musika pani
Agaty Szymczewskiej, jest to z pewnością muzyczne
wydarzenie ostatniej dekady w Prabutach. Szkoda, że
mimo takiej kampanii reklamowej frekwencja w katedrze
była, mówiąc eufemistycznie, bardzo mizerna. (relacja
z koncertu na str. 9 - red.)
Na koniec chciałbym podziękować architektowi
sukcesu, jakim był niewątpliwie turniej, mojemu współpracownikowi Wojtkowi Dołęgowskiemu – szefowi Rodzinnego Bractwa Łuczniczego. Dziękuję też Konferansjerowi Jajoszowi, doktorowi weterynarii. Bez jego „parcia na szkło” i słów, które dźwięczeć będą w uszach mieszkańców Prabut i okolic do Sylwestra, zabawa byłaby nie
do końca udana.
Bogdan Pawłowski

a potem „na lwach”...
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Naprawdę sporo nas było...
Zespół „Logic Mess” na festiwalowej scenie

Festynowa sobota
W sobotę odbył się tradycyjny plenerowy festyn
z udziałem zaproszonych artystów: grupy „Babsztyl”, Mieczysława Szcześniaka z zespołem i „KASY - Kasowskiego”. Pogoda dopisała, podobnie prabucka publiczność, która, jak co roku bawiła się kulturalnie, więc ochrona nie
miała dużo pracy. Burmistrz Bogdan Pawłowski, przy okazji spotkania, przekazał mi podziękowania dla załogi
MGOK za sprawną realizację tegorocznego święta miasta i gminy. Ja też dziękuję moim współpracownikom.
Podsumowując minione święto miasta i gminy z niżej wymienionych powodów pozwolę sobie na nieco osobisty wątek. Jak obliczyłem, była to dwudziesta impreza Dni
Prabut, wliczając do cyklu pamiętne zawody motocrossowe w lipcu 1992 r., którym towarzyszył festyn na Placu
Kościuszki. Jako współpracownik mojego poprzednika P.
Stanisława Puściona współrealizowałem pierwsze cztery
imprezy, a jako główny organizator miałem przyjemność
i satysfakcję oferować mieszkańcom Prabut następne szesnaście. Szmat czasu...
Przez dwie dekady przez prabucką estradę przewinął
się prawdziwy gwiazdozbiór artystów, na których było stać
nasz budżet i którym mogliśmy zapewnić techniczne warunki koncertów. Zmiany strukturalne w dziedzinie kultury,
promocji, sportu, turystyki itp., podjęte przez gminne władze kończą moją rolę animatora lokalnego życia kulturalnego, więc moja 20-ta impreza była zarazem ostatnią.
Prabucianie w dniach swojego święta potrafili zawsze
stworzyć klimat wspólnej, dobrej i kulturalnej zabawy, drobne incydenty „porządkowe” należały do rzadkości. Przez te
lata wspomagało nasze działania szereg osób i instytucji,
pozwalając zaoszczędzić skromne zazwyczaj środki.
Wszystkim za te lata wspólnej, ciekawej przygody serdecznie dziękuję.
W lipcu 1992 r. ukazał się pierwszy numer „Gazety
Prabuckiej”, aktualny, czewcowo - lipcowy numer rozpoczyna dwudziesty rok edycji naszej kroniki wydarzeń. Gdy
kioskarze czy mieszkańcy dopytują mnie „kiedy będzie Prabucka”, myślę, że jest to najlepsza rekompensata za godziny ślęczenia przy komputerze. Dziękuję Wam, drodzy Czytelnicy...
Marek Szulc

Wyróżnienia dla hodowców gołębi

Nasze ekspresyjne tancerki - zespół „Easy”

KASA i tyle..

foto: art - STUDIO
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inwestycje ze wsparciem UE...

Pierwszy etap kanalizacji na finiszu
Dobiega końca niezwykle ważna dla mieszkańców
znacznej części Prabut inwestycja, współfinansowana ze
środków Unii Europejskiej: Budowa kanalizacji sanitarnej w Prabutach - etap I.
Inwestycja była realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, oś 8.2 lokalna infrastruktura
ochrony środowiska.
Publikujemy rozmowę z Bogdanem Pawłowskim,
burmistrzem Prabut na temat tego przedsięwzięcia.
Na początku bieżącego roku została podpisana
umowa z marszałkiem Województwa Pomorskiego na
dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Prabutach. Co jest przedmiotem tego projektu?
B. Pawłowski: Nasz projekt zakłada budowę sieci sanitarnej na obszarze północno-wschodniej części Prabut,
która nie jest wyposażona w urządzenia umożliwiające
zbiorowy odbiór i odprowadzenie ścieków. Dzięki podpisaniu tej umowy pozyskaliśmy niezbędne środki, potrzebne do realizacji tego ważnego i kosztownego przedsięwzięcia. Wybrano technologię uwzględniającą starzenie się
urządzeń i gwarantującą wysoką jakość i trwałość produktu. Do budowy 6566,5 m kolektorów grawitacyjnych
zastosowano rury PP – PRAGMA o średnicach N 160,
200, 250, 315 i 400. Elementami kolektorów są: studzienki
rewizyjne z PP N 400 i 800 i studzienki posesyjne z PP N
400 oraz studzienki betonowe N 1200. Rurociągi tłoczne
zaprojektowano z rur PE klasy SN 8 lub SDR 33 N 110 i
160. Kolizje z istniejącą infrastrukturą (np. drogi) wykonane będą w
rurze osłonowej
metodą tzw. przecisku. PrzyMuzyczna
„rodzinka”
kanaliki zaprojektowano z rur PP – PRAGMA o średnicach N 160. Do przetłaczania ścieków zastosowano 7
przepompowni AWALIFT. Warto zaznaczyć, że po zakończeniu prac miejsca wykopu obsiane zostaną trawą, a
nawierzchnie odtworzone.
Ilu mieszkańców skorzysta z nowej kanalizacji?
B.P.: W pierwszej kolejności korzystać będzie 179 gospodarstw domowych tj. 565 osób. Dotyczy to mieszkańców rejonu ulic Zielna, Podgórna, Parkowa, dzielnicy

Zatorze, Wojska Polskiego, Koszarowa, Górna i Rypińska. W większości są to tereny przeznaczone pod działalność inwestycyjną. Znajdują się tutaj rezerwy terenów inwestycyjnych pod patronatem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przewidujemy rozwój Prabut właśnie
w tym kierunku. Mamy nadzieję na liczne inwestycję
przedsiębiorstw w tej części miasta.
Czy do sieci będą dołączone także przedsiębiorstwa?
B.P.:Rejon wyżej wymienionych ulic, stanowią w większości tereny indywidualnej zabudowy mieszkaniowej.
W zasięgu nowej kanalizacji znajduje się również 11 podmiotów gospodarczych oraz rezerwa terenów pod dalszą,
podobną do obecnej zabudowę. Tak więc korzyść z nowej kanalizacji będą mieli zarówno prywatni odbiorcy, jak
i przedsiębiorstwa. Nowo powstała kanalizacja odbierze
ścieki z terenów inwestycyjnych, co dodatkowo przyczyni się do wzrostu atrakcyjności tych terenów pod inwestycje.
Jaki jest całkowity koszt tego przedsięwzięcia i
skąd pochodzą środki na jego realizację?
B.P.: Całkowity koszt wyniósł 4 080 930 zł. Środki na jego
realizację pochodzą w większości z budżetu gminy. Część
pieniędzy, w kwocie 1 291 202 zł, pozyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i można śmiało
stwierdzić, że bez tego wsparcia ciężko byłoby o tą inwestycję. Projekt o dofinansowanie odnosi się do 8 osi priorytetowej – Lokalna infrastruktura podstawowa oraz do
działania 8.2 – Lokalna infrastruktura ochrony środowiska.
Ile wynosi dofinansowanie z RPO?
B.P.: Sprawa z dofinansowaniem jest dość skomplikowana. Projekty generujące dochód traktowane są inaczej niż
tzw. projekty społeczne. W przypadku naszej kanalizacji,
projekt traktowany jest jako taki, który generuje dochód.
Maksymalne procentowe dofinansowanie wynosi 70 proc.,
jednak z uwagi na specyfikę projektu występuje tutaj mechanizm luki finansowej na poziomie ok. 40 proc. Z racji
tego maksymalne dofinansowanie z RPO dla naszego projektu wyniesie 30 proc.
Jakie prace obejmuje ta inwestycja?
B.P.: Dzięki inwestycji wybudowanie zostanie kanalizacja sanitarna o długości ok. 10 km, wraz z przepompowniami ścieków i przyłączami kanalizacyjnymi. Projektowana sieć będzie włączona do studzienki zlokalizowanej
przy ulicy Żeromskiego i dalej istniejącą już siecią doprowadzona do miejskiej oczyszczalni ścieków. Kolektory grawitacyjne i tłoczne przebiegać będą ulicami Zielna, Podgórna, Parkowa, dzielnicy Zatorze, Wojska Polskiego,
Koszarowa, Górna i Rypińska. Wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „PÓŁWYSEP" z Redy
Czy prace przebiegały zgodnie z planem?
B.P.: Nie do końca, dużą przeszkodą okazała się mroźna
zima.
(dokończenie na str. 9)
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wydarzenia...

Pierwszy etap kanalizacji na finiszu

Koncert muzyki dawnej

(dokończenie ze str. 8)
Ze względu na niskie temperatury roboty zostały wstrzymane. Budowa prawie 10 km kanalizacji grawitacyjno –
tłocznej z kilkoma przepompowniami to przedsięwzięcie
skomplikowane. Planowaliśmy zakończenie budowy na
początek maja. Wykonawca nie uporał się z wszystkimi
problemami i odbierzemy inwestycję prawdopodobnie w
czerwcu.
Na jakim etapie są obecnie prace?
B.P.: Inwestycja jest praktycznie zakończona. Trwa inwentaryzacja powykonawcza.
Kto będzie zarządzał siecią po zakończeniu budowy?
B.P.: Sieć zostanie przekazana Przedsiębiorstwu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o.
Utrzymanie projektu przez najbliższe 5 lat finansowane
będzie z przychodów spółki.
W jaki sposób nowa sieć kanalizacyjna przyczyni
się do poprawy warunków życia mieszkańców i jak
wpłynie na środowisko?
B.P.: Po zakończeniu realizacji projektu nastąpi zdecydowana poprawa komfortu życia mieszkańców. Zostaną obniżone koszty odprowadzania ścieków komunalnych z prywatnych posesji. Nastąpi także impuls dla rozwoju lokalnego rynku pracy poprzez stworzenie dogodnych warunków infrastrukturalnych dla działalności gospodarczej
przedsiębiorstw, to korzyść dla całego regionu. Oczywiście projekt również pozytywnie wpłynie na środowisko
i na lokalny ekosystem. Zostanie ograniczone skażenia istniejącej unikalnej flory i fauny regionu poprzez zmniejszenie ilości przypadków niekontrolowanego zrzutu ścieków
komunalnych do wód powierzchniowych i gruntów. Będzie wzmocnienie kontroli w kierunku przeciwdziałania
odprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód, co
wpłynie na utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych
i powierzchniowych.
Krzysztof Wojewódzki

Za nami już II turniej rycerski o pierścień biskupa
pomezańskiego. Organizatorzy wzbogacili tegoroczny program imprezy o bardzo ciekawe wydarzenie kulturalne.
W dniu 29 kwietnia w Konkatedrze św. Wojciecha
wystąpił zespół Scandicus. Zespół ten powstał w mieście
Tychy w 1998 roku. Skład grupy tworzą: Piotr Flis, Agata Kachel-Flis, Tymoteusz Dorda, Jakub Kabus, Agnieszka Leśniak i Sylwia Nowicka. Ci młodzi ludzie z pasją
prezentują muzykę dawną koncertując na wielu festiwalach i festynach historycznych w całym kraju. Mimo tego,
nasi goście nieśmiało rozpoczęli koncert, zapewne obawiając się reakcji nielicznego grona słuchaczy. Grając
perwszy raz w naszym mieście nie mogli być pewni czy
tych kilka osób to dobrze obeznani ze średniowiecznym
repertuarem melomani, którzy przychodząc w zimny
kwietniowy wieczór na koncert, wymagać będą wzniesienia się na sam szczyt wirtuozerskich umiejętności. Czy
też przeciwnie, mają do czynienia z grupą przypadkowych
osób, które po usłyszeniu kilku pierwszych dźwięków
wstaną z miejsca i wyjdą, negatywnie zaskoczeni muzyką
do jakiej nie są przyzwyczajeni. Napomknę również, że ta
nieśmiałość udzieliła się również publiczności. Po wysłuchaniu pierwszej pieśni nikt nie bił brawa. Osobiście pierwszy raz byłem na tego typu koncercie i nie wiedziałem,
czy oklaskami nie zakłócę koncertu jako całości, jako pewnego muzycznego spektaklu. Specyfika repertuaru i ranga wydarzenia różniła się przecież od koncertu muzyki
rozrywkowej. Bowiem repertuar, który usłyszeliśmy, pochodził z najstarszego włoskiego manuskryptu, zawierającego średniowieczne pieśni religijne, znanego pod nazwą
Laudario di Cortona.
Brak aplauzu zaskoczył też muzyków Scandicusa.
Ich niepewne miny oraz spojrzenia mówiły same za siebie. Lecz niezrażeni tym, dalej kontynuowali swój występ,
by kilkuminutowe brawa i owacje na stojąco, zachwyconej publiczności usłyszeć na samym końcu koncertu.
A po nim przyszedł czas na krótkie podziękowania, zdjęcia, rozmowy z miłośnikami muzyki oraz wywiady dla
dziennikarzy.
Sceneria i akustyka naszej konkatedry stanowiły
doskonałe miejsce dla prezentacji pieśni maryjnych, wielkopostnych oraz poświęconych świętym ówczesnego
kościoła katolickiego. Muzycy za pomocą replik dawnych
instrumentów, nieznanych współczesnym słuchaczom, ani
z nazwy, ani z brzmienia, przenieśli nielicznych słuchaczy
do XIII wiecznego Riesenburga. Atmosfera miejsca jaką
stanowiła średniowieczna budowla w połączeniu z melodyjnym śpiewem, brzmieniem harfy, lutni oud, cornamusu,
riqu, bendiru i darabuki sprawiły, że można było chociaż
przez chwilę poczuć się jak osoba ze świty biskupa pomezańskiego.
R.Sobolewski
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Konkatedralny „bank pamięci”
Warto wiedzieć, że…
od zakończenia II wojny światowej w 1945 roku aż do
1980 roku obecna Konkatedra św. Wojciecha w Prabutach była symbolem powojennych zniszczeń…
W trzecim roku prowadzenia prac budowlanych
w prastarej świątyni biskupów pomezańskich ukazała się
pierwsza z ośmiu tablic o wymiarach 163 x 96 cm. Oto jej
treść: „W jubileuszowym Roku Odkupienia 1983, gdy na
Stolicy Piotrowej zasiadał Polak Jan Paweł II, Prymasem
Polski był Józef Kardynał Glemp, a Kościołowi Warmińskiemu przewodził Biskup dr Jan Obłąk została erygowana w Prabutach Pomezańska Kapituła Kolegiacka. Kanonicy Gremialni: Jan Oleksy – prepozyt, Wacław Kubecki – dziekan, Stanisław Sztuba, Kazimierz Mikulski,
Zbigniew Nowak, Stanisław Mrozik, Władysław Rudnicki, Józef Jaśkiewicz, Czesław Giza, Zenon Murawski,
Bogdan Lesiński, Bolesław Ejdys. Kanonicy Honorowi:
Gerhard Rogmann, Kazimierz Wasilewski, Stanisław Przybyliński, Józef Misiak, + Stanisław Chełpa, Norbert Mania, Zygmunt Klimczuk, Walenty Szymański, Andrzej Lesiński, Ryszard Sztychmiler, Mirosław Hulecki, Jerzy Romański. Aby Chrystus był uwielbiony w posłudze i zjednoczeniu ludu Ziemi Pomezańskiej.”

Druga tablica została umieszczona obok pierwszej,
po jej prawej stronie. Ma ona wymiary: 142 x 106 cm., a
treść jej brzmi: „ Pomezańska Kapituła Konkatedralna
Prabuty Rok 1997. Dla upamiętnienia 1000 - lecia Męczeńskiej Śmierci Św. Wojciecha Patrona Kapituły, jako
wotum wdzięczności Tablicę ufundowali – Kanonicy Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej w Prabutach. Kanonicy Gremialni: Prepozyt – Jan Oleksy, Dziekan – Aleksander Jasikowski, Sekretarz – Kazimierz Wasielewski,
Zbigniew Nowak, Stanisław Mrozik, Bolesław Ejdys, Czesław Drężek, Wiesław Szymankiewicz, Wawrzyniec Banaszek, Wiesław Rodzewicz, Marian Florek, Stanisław
Biały. Kanonicy Honorowi: Wojciech Brzeszczyński, Władysław Ostrowski, Stanisław Kalinowski, Piotr Szpejewski, Ewaryst Grizer, Kazimierz Lenart, Henryk Maroń, Jan
Chojnacki, Lech Wasilewski, Stanisław Krupski, Andrzej
Szocik. Wyk. Paprocki”.

Trzecia tablica, to logo
Roku Jubileuszowego A.D.
2000. Tłumaczenie łacińskiego napisu: „Christus heri,
hodie, semper” - „Chrystus
wczoraj, dziś, zawsze. Jej
wymiary: 75 x 70 m. Fundatorem tej tablicy jest Ks.
Kanonik Jan Nigbor.
Znajduje się ona po lewej
stronie tablicy pierwszej.

czerwiec 2011 str.11

widziane z zachrystii...

Konkatedralny „bank pamięci”
Nieco niżej umieszczono czwartą z kolei tablicę o
wymiarach 100 x 50 cm, która informuje, że „ W Roku
Wielkiego Jubileuszu Zbawienia J.E. Ks. Abp Dr Józef
Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce w dniu 3 IX
2000 r. poświęcił Konkatedrę Św. Wojciecha w Prabutach odbudowaną przez Ks. Prał. Jana Oleksy i Parafian.”

Powyższe tablice znajdują się na południowej ścianie świątyni. Z kolei pozostałe trzy tablice zostały usytuowane na przeciwległej ścianie, w pobliżu bocznej kruchty od strony ulicy Jagotty.
Pierwszą z nich
ufundowali rolnicy indywidualni, którzy zamieścili na niej napis następującej treści: „W XX
rocznicę rejestracji
NSZZ Rolników Indywidualnych w hołdzie
Prymasowi Polski Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Rolnicy wierni Bogu i Polskiej Ziemi Ojczystej. Warszawa, Prabuty, 12.05.1981 – 12. 05. 2001.” Wymiary tej
tablicy wynoszą 69,5 x 45 cm.
Po lewej stronie powyższej tablicy Stowarzyszenie
Kresowiaków wmurowało tablicę o wymiarach 89 x 73
cm i umieściło słowa: „ Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na
niebie zapomnij o mnie.” Naszym przodkom, Mieszkańcom Kresów Wschodniej Rzeczpospolitej żyjącym na Ziemi Wileńskiej, Wołyńskiej i Lwowskiej. Umarłym, Pomordowanym przez nacjonalistów ukraińskich, NKWD i hitlerowców, przymusowo wywiezionych na „ NIELUDZKĄ ZIEMIĘ”. Dla uczczenia Ich pamięci z tęsknoty za bezpowrotnie utraconą „ Małą Ojczyzną” . W 60
rocznicę przesiedlenia na Ziemię Prabucką. Prabuckie
Stowarzyszenie Kresowiaków 3 maja 2005 r.”
Po śmierci Papieża Polaka parafianie i duszpasterze prabuccy umieścili w prezbiterium tablicę ku Jego czci.
Wymiary jej wynoszą 114 x 75 cm, a tekst brzmi: „Ojcu
Św. Janowi Pawłowi II największemu z rodu Polaków.
Wolą Bożą jest, abyśmy zachowywali przykazania, czyli
prawo Boże. (…) Prawo jest doskonałe wówczas, kiedy
jest przeniknięte miłością Boga i bliźniego.

Miłość jest tym, co stanowi o doskonałości moralnej człowieka, o jego podobieństwie do Boga”. Jan Paweł II Elbląg 06.06.1999 r. Parafianie wraz z duszpasterzami Ks.
Inf. Jan Oleksy – proboszcz Ks. Leszek Muzalewski –
wikariusz Ks. Radosław Klein – wikariusz Prabuty 2005
r.”
Natomiast w 1 rocznicę odejścia Jana Pawła II do
Domu Ojca, z inicjatywy Księdza Infułata Jana Oleksego
i Burmistrza Bogdana Pawłowskiego, przed Konkatedrą
ustawiono papieski obelisk, na którym umieszczono napis
następującej treści: „Wymagajcie od siebie, choćby inni
od was nie wymagali” KAROL WOJTYŁA 1920 – 2005
Pamięci Wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II Mieszkańcy Miasta I Gminy Prabuty 2.04. 2006 r.”
Ostatnia z tablic znajdujących się w naszej pięknej
konkatedrze prabuckiej zaistniała dla przyszłych pokoleń
i została poświęcona przez Księdza Infułata Jana Oleksy
w niedzielę 10 kwietnia 2011 roku ku czci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, która miała miejsce dokładnie rok wcześniej, w sobotę 10 kwietnia 2010 roku. Tablica otrzymała
wymiary 144 x 117 cm oraz inskrypcję: „Pamięci Wszystkich Ofiar Katastrofy Lotniczej pod Smoleńskiem 10
kwietnia 2010 roku: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej,
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Ministrów, Szefa
Sztabu Generalnego, Dowódców Wojskowych, Parlamentarzystów, Przedstawicieli Kościołów, Osób Towarzyszących Oficjalnej Delegacji oraz Załogi samolotu specjalnego. Mieszkańcy Miasta i Gminy Prabuty 10 kwietnia 2011
roku.”
Informujemy, że wnikliwe, merytoryczne opracowanie poszczególnych w/w tablic jest w toku realizacji.

Opracowali:
Katarzyna Kamińska, Weronika Martynowska, Sandra
Piętka, Arkadiusz Szczepański – uczniowie klasy III D
Gimnazjum w Prabutach oraz Antoni Tadeusz Klejnowski.
Zdjęcia: Antoni T. Klejnowski
Redakcja dziękuje czwórce autorów opracowania i ich „przewodnikowi”, życząc dalszej owocnej
pracy.
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z życia stowarzyszeń...

„Prabuty - Riesenburg” po ponad 3 latach...
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „PrabutyRiesenburg” założone zostało z inicjatywy 17 pierwszych
członków w grudniu 2007 r. Na spotkaniu założycielskim
uchwalony został statut stowarzyszenia oraz wybrany został zarząd. W statucie członkowie określili główne cele,
które chcą realizować przez nowo powstałe Stowarzyszenie. Głównymi celami Stowarzyszenia są przede wszystkim rozwój gminy Prabuty poprzez pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, lokalnych tradycji oraz kształtowanie i utrwalanie tożsamości regionalnej, a także upowszechnianie wiedzy o gminie i regionie. Zamierzone cele Stowarzyszenia członkowie realizują z własnych składek
członkowskich, darowizn ludzi, którym bliska jest historia
naszej gminy i regionu, a także przy wsparciu ze strony
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.
Pierwszym z projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie było zaprojektowanie i wybicie okolicznościowej monety o nominale 1 Olbrzyma. Prezentacja monety
odbyła się w lipcu 2009 r. W pierwszej edycji moneta była
ręcznie bita z krążków mosiężnych o średnicy 28 mm. Na
rewersie monety naniesiona została wizualizacja herbu
miasta oparta o herb z 1910 r., a w otoku wybita została
nazwa Stowarzyszenia. Natomiast na awersie monety
umieszczony został nominał monety – 1 Olbrzym a w otoku napis „Miasto i Gmina Prabuty”. Monety okazały się
hitem spotkań artystycznych, które organizowane były w
lipcu 2009 r. przez Urząd Miasta i Gminy w Prabutach.
Zainteresowanie monetami było ogromne do tego stopnia,
że szybko okazało się, iż przygotowaliśmy zbyt małą ilość
do rozprowadzenia wśród mieszkańców i musieliśmy ratować sytuację szybką dostawą kolejnej partii monet.
Drugim z zadań, które zostało wykonane i nie wymagało nakładów finansowych, a wyłącznie chęci i wolnego czasu była akcja „Sprzątamy zabytki Prabut”. Pierwsza edycja akcji miała miejsce także w 2009 r. i przeprowadzona została na terenie ruin zamku biskupiego. Inicjatywa spodobała się wszystkim członkom stowarzyszenia co spowodowało, że akcja nabrała charakteru cyklicznego i odbyła się następnie w 2010 r. W tym roku oczywiście również jest planowana - na wrzesień.
W międzyczasie udało się nam zorganizować kilka
wykładów, które były przeprowadzone przez członków
stowarzyszenia ale również przez gości zaproszonych.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady zorganizowany w czerwcu 2010 r. Główną atrakcją był wykład
doktoranta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pana Seweryna Szczepańskiego. Pan Seweryn referował przygotowaną na tą okoliczność pracę pn. „Osadnictwo w okolicy Prabut we wczesnym średniowieczu”.
Kolejny wykład odbył się w październiku 2010 r. W tym
terminie swoje prace referowali nasi koledzy ze Stowa-

rzyszenia – Bernard Reks i Piotr Pilewski. Jednakże prawdziwym hitem tegoż spotkania okazała się mała perełka w
postaci 2 i pół minutowego filmu ukazującego nasze Prabuty z okresu lat 30-tych XX wieku. Niesamowite wrażenie robiły wpatrzone oczy wszystkich uczestników wykładu w prezentowany krótki i słabej jakości technicznej
film ale jednak dla większości z nas bezcenny. Oczywiście nie odbyło się bez kilkukrotnego odtwarzania filmu.
Rok 2011 rozpoczęliśmy wydaniem pierwszej widoków z przygotowanej przez nas serii widokówek pn.
„Zabytki Prabut”. Na pierwszej z serii planowanych widoków zaprezentowaliśmy „Bramę Kwidzyńską” - czyli
dawną bramę miejską z XIV wieku. Ponadto na widokówce umieszczone zostały również fotografie miniatur
makiet wykonanych przez członka naszego stowarzyszenia Włodzimierza Wiśniewskiego, a rekonstruujących centrum Prabut przed 1945 rokiem oraz zamek biskupi w Prabutach. Na co dzień makiety znajdują się w sali wystawowej im. W. Zebrowskiego zlokalizowanej w pomieszczeniach Bramy Kwidzyńskiej, do zwiedzania której zachęcam wszystkich. Znajdziecie tam Państwo unikatowe eksponaty, które dotyczą historii naszej gminy, a które dzięki
tej sali są na wyciągnięcie ręki.
Kończąc ten artykuł zachęcam również wszystkich
Czytelników do kontaktu z nami pod adresem mailowym:
prezes@riesenburg.prabuty.pl. Pamiętajcie także Państwo,
że nasze Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, a tym
samym nie prowadzimy działalności gospodarczej, co oznacza, że prac przez nas wytwarzanych nie znajdziecie Państwo w lokalnych sklepach, a jedynie w bezpośrednim
kontakcie z nami za drobną darowizną na rzecz Stowarzyszenia.
Prezes Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Prabuty-Riesenburg”
Krzysztof Niziałek
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działo się...

Pół wieku w służbie LOK

Szpital się bawił...

Pan Józef Okorski, prabucki działacz Ligi Obrony
Kraju 28 maja obchodził imponujący jubileusz 50-lecia
aktywności w szeregach tej zasłużonej organizacji. Wieloletnia aktywność P. Józefa dla obronności kraju uhonorowana została szczególnym wyróżnieniem, Medalem „Za
wyjątkowe Zasługi dla LOK”. Przy okazji święta prabuckiego Koła LOK, które swoją obecnością zaszczycili burmistrz Prabut, Bogdan Pawłowski, przewodniczący Rady
Miejskiej Prabut Henryk Fedoruk, prezes Zarządu Rejonowego LOK w Kwidzynie Robert Czekajski, członek
jZarządu Rejonowego LOK Ryszard Mówiński a także
ksiądz kapelan wojskowy, komandor Rafał Giedrojc, szanowny jubilat wspomniał swoją półwieczną drogę w służbie Ligi. Przypomniał też osoby, z którymi zetknął się
w swojej działalności, współpracując z nimi na rzecz obronności kraju, m.in. Tadeusza Żochowskiego, z którym współorganizował prabuckie koło LOK.
Pan Józef Okorski przez wiele lat czynił starania,
w rezultacie skuteczne, o reaktywowanie strzelnicy miejskiej, która była w kompletnej ruinie. Pasję animatora zajęć strzeleckich P. Józef w początkowych latach realizował na prowizorycznej strzelnicy przy Zespole Szkół Rolniczych w Raniewie. Dopiero w ostatniej dekadzie, dzięki
przychylności władz Prabut, Koło przejęło strzelnicę
miejską i dzięki staraniom samego jubilata a także zaangażowaniu skupionej wokół LOK młodzieży i członków
Klubu Żołnierzy Rezerwy obiekt został odrestaurowany
i dobrze służy miłośnikom strzelectwa, a, co najważniejsze, spełnia rygorystyczne dziś wymogi bezpieczeństwa.
Ludzie, którzy pod kierownictwem P. Józefa poświęcili
mnóstwo swojego czasu, sił i środków mogą z satysfakcją
uczestniczyć w cotygodniowym strzelaniu czy w okazjonalnych zawodach, czasem o ponadlokalnej randze. Zasługą nieustającej aktywności P. Józefa jest stała obecność lokowskiej drużyny podczas wszystkich oficjalnych
świąt i uroczystości w mieście i gminie. Wypada również
wspomnieć o przykładnej współpracy LOK z ośrodkiem
kultury. Życzymy Ci dalszej, niestrudzonej aktywności
i dużo zdrowia, Szanowny Jubilacie!
MS

W piątek, 3 czerwca na stadionie leśnym odbył się
trzeci festyn rodzinny dla pracowników Szpitala, połączony z Dniem Pielęgniarki i Położnej. Organizatorkami tego
przedsięwzięcia były: Halina Grabowska, Wioletta Krupińska i Naczelna Pielęgniarka Danuta Świst - Piotrowska.
Szczególnie miło było gościć na festynie przedstawicielki
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, swoją obecnością zaszczycili nas również poseł Jerzy Kozdroń, były wicemarszałek pomorski Leszek Czarnobaj oraz burmistrz
Prabut Bogdan Pawłowski.
Podczas części oficjalnej Przewodnicząca OIPiP
wręczyła nagrody „Złoty czepek” naszym koleżankom Marii
Baran oraz Ani Lewandowskiej a także wyróżnienia dla Lidii
Traskowskiej, Joli Maćkiewicz i Sylwii Kozakiewicz. Natomiast burmistrz Prabut ufundował wszystkim wyróżnionym
piękne albumy.
Po części oficjalnej rozpoczęły się liczne konkursy
zarówno dla dzieci i dla dorosłych . Dla wszystkich biorących udział przewidziano atrakcyjne nagrody. Jedną z konkurencji przeznaczonych tylko dla pielęgniarek był indywidualny bieg na czas z przeszkodami, wzięło w nim udział
blisko 30 pielegniarek, a nagrody w postaci m.in sprzętu
AGD ufundowała Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gdańskau. Wszystkie konkursy cieszyły sie dużym powodzeniem. Szczególną frajdę miały dzieci. Pośród licznych
stoisk z balonami z helem, zabawkami, cukrowa watą, zjeżdzalniami dla najmłodszych ustawiały się kolejki do przejażdzki na koniu i kucyku, które zawitały na stadion wraz z
trenerami PP. Martą i Tomaszem Chrząszcz. Przy okazji
serdecznie dziękujemy P. Marcie i P. Tomaszowi za umielenie naszego festynu. Najdłuższa kolejka ustawiła się do stoiska z darmowymi tatuażami, które naklejała Kamila, jedna
z pracownic administracji. Po konkursach, gdy już towarzystwo zasiadło w ogródkach piwnych, wkoło unosił się
smakowity zapach pieczonych kiełbasek, grilowanych szaszłyków i innych smakowitości, na które każdy z pracowników i gości posiadał talon. Zaczął się czas wspólnego
biesiadowania i zabawy. Gdy zaczął grać i śpiewać duet
muzyczny Milena Kossak i Grzegorz Markowicz, nogi same
rwały się do tańca. A że pogoda dopisywała, więc impreza
zakończyła się sporo po północy.
H. Grabowska
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ogłoszenia...

Azbest do utylizacji
Urząd Miasta i Gminy Prabuty informuje mieszkańców o możliwości ubiegania się o dotację na realizację
zadań związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem pokryć dachowych zawierających azbest.
Środki finansowej na realizację w/w zadań pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który ogłosił skierowany do gmin konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego”.
Na podstawie przedłożonych zgłoszeń od właścicieli nieruchomości o chęci udziału w konkursie Urząd
Miasta i Gminy Prabuty przygotuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzielenie dotacji na realizację zadań
związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości na terenie gminy Prabuty.
Zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez
Fundusz wysokość dotacji może stanowić do 70% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jednak nie więcej niż 1.500 zł
za łącznie: demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 tony
odpadów zawierających azbest.
W przypadku gdy Gmina otrzyma środki finansowe z WFOŚiGW w Gdańsku na udzielanie dotacji zostaną
one wydatkowane zgodnie z przepisami Uchwały Nr VII/
38/2011 z dnia 26 maja 2011r. Rady Miejskiej w Prabutach w/s określenia zasad udzielania dotacji celowej na
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz
trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Miasta i Gminy Prabuty. Podpisane zostaną wówczas umowy dotacji pomiędzy gminą,
a osobami, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie.
W zależności od podanych przez właścicieli nieruchomości planowanych terminów wykonania prac ich realizacja
możliwa będzie w okresie jesiennym 2011r. lub okresie
wiosenno – letnim 2012r.
Należy pamiętać, że pomoc finansowa na realizację w/w zadań przyznana może zostać osobom, które do
chwili podpisania umowy dotacji z gminą nie dokonały demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
Osoby zamierzające ubiegać się o dotację na demontaż, transport oraz unieszkodliwienie azbestowych
pokryć dachowych muszą przedłożyć do Urzędu Miasta i
Gminy Prabuty następujące dokumenty:
1. pismo informujące o chęci ubiegania się o dotację oraz
przewidywanym terminie podjęcia prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest.
2. formularz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest według wzoru,
zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r.
nr 71 poz. 649 z poź. zm.)
3. formularz informacji o wyrobach zawierających azbest
według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w
zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. (Dz.U z 2011r. nr 8, poz. 31)
Formularze oceny stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz informacji o wyrobach zawierających azbest pobrać można w
Biurze Obsługi Ludności, na parterze Urzędu Miasta i
Gminy Prabuty oraz w pok. 16 Urzędu Miasta i Gminy
Prabuty.
Wszelkie informacje na temat dotacji, a także pomoc w wypełnieniu formularzy, o których mowa powyżej
uzyskają Państwo w pok. 16 Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, lub pod nr tel: 0-55 262 41 52
Pisma informujące o chęci ubiegania się o dotację
wraz z wypełnionymi formularzami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2011r. w Biurze
Obsługi Ludności, na parterze Urzędu Miasta i Gminy
Prabuty.

Za pieski trzeba płacić
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/67/2007 Rady Miejskiej
w Prabutach z dnia 28.11.2007 r. w sprawie opłaty od
posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 168, poz.
3537), na terenie miasta i gminy Prabuty obowiązuje opłata od posiadania psów w wysokości 30 zł rocznie od jednego psa. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pies został nabyty, a wygasa z końcem miesiąca,
w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku uiszczenia opłaty. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 31 marca danego
roku.
W przypadku, gdy otrzymujecie Państwo decyzję
określającą wysokość opłaty od posiadania psów, a psa
już nie posiadacie prosimy o zgłoszenie się do Zespołu ds.
Podatków i Opłat Lokalnych – pomieszczenia po byłej filii
Powiatowego Urzędu Pracy, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. W celu udokumentowania okoliczności braku psa należy przedłożyć stosowny dokument od lekarza
weterynarii. Po upływie wskazanego terminu, wszczęte
zostanie postępowanie egzekucyjne, a oświadczenia o nieposiadaniu psa bez potwierdzającego dokumentu wydanego przez lekarza weterynarii nie będą uwzględniane.
Pełnomocnik Burmistrza
ds. Podatków i Opłat lokalnych
Krzysztof Niziałek
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krzyżówka...
Krzyżówka - Leonówka

strofy na czasie...
Kasztanowa forever...
Tytułem wyjaśnienia: wiersz o cyklicznych spotkaniach plenerowych mieszkańców ul. Kasztanowej znalazłem w internecie i publikuję za zgodą autora.

Poziomo: 1.Jego dwie równe przekątne przecinają się
pod kątem 90 st., 7.Szeroki szal futrzany, 8.Feliks, były
trener bokserskiej kadry, 9.Najwyższa kondygnacja budynku, 10.Ciąg komunikacyjny, droga, 12.Słownik przydatny szaradziście, 13.Pozuje artyście do obrazu, 14.Wyżeł
długowłosy, 19.Sprzęt Fabiana Cancelarrry, 20.Ssak z rodziny szopów, koati, 21.Państwo w Afryce ze stolicą w
Niamej, 22.Pani Santor, czy Dziedzic w dzieciństwie,
23.Zastępuje pieniądz w grze, 24.Duży nóż podobny do
sierpa, 25.Gdy opuszczony, nie wolno przejeżdżać.
Pionowo: 2.Miejsce klęski Napoleona I w 1815 r., 3.Wisiał nad jego głową miecz na włosiu końskim - w czasach
Dionizjusza Starego, 4.Męski hormon o którym śpiewa
Kayah, 5.Bujane łóżeczko niemowlaka, 6.W średniowieczu był nią taran, 11.Quiz telewizyjny na telefon lub sms,
15.Chroniona bylina owadożerna, 16.W mitologii greckiej
żona Odyseusza, czekała na męża 20 lat, symbol wierności małżeńskiej, 17.Na nim trawler lub kuter, 18. Mitologiczny król Myken, syn Pelopsa.
Litery z ponumerowanych w prawym dolnym rogu
kratek utworzą hasło, które prosimy przesłać na karcie
pocztowej lub mailem do: MGOK ul. Łąkowa 22,
mgok@prabuty.pl
Wpłynęło 18 rozwiązań krzyżówki z kwietniowego
numeru gazety. Nagrody w postaci bonów do księgarni
wartości 25 zł wylosowali: Dorota Czeszejko, Stefania
Kisieliczyn, Bożena Wasilak i Michał Dubiec. Prosimy
zgłosić się do redakcji w MGOK po odbiór nagród.

Czy Wy państwo o tym wiecie,
Że jest takie miejsce na świecie.
Poza miastem, wśród zieleni,
Urząd miasta, tego nie doceni.
Nie potrzeba nam wiele,
Są sponsorzy i przyjaciele.
Nie dadzą nam władza, opieka i nauczyciele
Sami wszystko zrobimy, bo się lubimy.
Do nas trafić bardzo łatwo,
Z Chodkiewicza w lewo, kostką polbrukową
Dalej cisza, spokój
Nawet koń nie tupnie podkową.
My się znamy i wiemy co chcemy,
Chcemy wspomnień wśród tej zieleni,
Póki się to nie zmieni
Z nikim nie dyskutujemy.
W tym właśnie miejscu dziś się spotykamy
Sami pijemy i obcym coś damy.
To miejsce przy stawie zaniedbanym i opuszczonym,
Wśród komarów, zaskrońców i zgnilizny
Nie będziemy piekli dziczyzny.
To na cześć pewnej pani,
Po raz drugi się spotykamy
To na cześć sąsiedzkiej zgody
Na tle schnącej wierzby
I rezerwatu przygody.
Władysław Kisieliczyn

Zapraszamy do lektury...
W ostatnim czasie odnotowaliśmy pojwienie się na rynku czytelniczym dwóch
pozycji autorstwa prabuckich twórców. Pani
Agnieszka Korol, której „Bajki o smokach
podróżnych” we fragmentach publkowaliśmy w naszej gazecie, napisała powieść
„Listy z jeziora”. Pięknie wydana przez
PROMIC (Wydawnictwo Księży Marianów - Warszawa) pozycja, to powieść sensacyjno - obyczajowa. Można już ją znaleźć w księgarniach, została wydana w połowie czerwca.
Autorem debiutanckiej powieści
„Dom w Chmurach” jest Tomasz Wandzel, którego nagrodzony I miejscem w ogólnopolskim konkursie im. Macieja Szumowskiego reportaż również publikowaliśmy jesienią ub. roku. Niewidomy od 1998 r. autor
napisał książkę, jak sam informuje w nocie
wydawniczej, „pisaną w podróży o podróży”, zawierającą
wątki autobiograficzne. Powieść zostałą nagrodzona w
ogólnopolskim konkursie na powieść współczesną. MS
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rozmaitości...
Nasi na Jarmarku Retro

poletko satyry...
Gruszki na wierzbie
Powstaje zwykle co cztery lata
masa programów, koncepcji, planów
wszak kres kadencji! (jak koniec świata)
dla pań posłanek i posłów panów
Hasła, bilbordy i telebimy…
każdy ma nowy na Polskę sposób
„tylko my wiemy i potrafimy
a ty zaufaj, a ty zagłosuj!”

Podczas Jarmarku Retro na prabuckim Rynku, rozpoczynającego tegoroczne Dni Prabut, pośród kolekcjonerskich stoisk pojawiła się szczególna oferta P. Hnatyszyn. Dlaczego szczególna? Otóż właścicielka stoiska wystawiła na sprzedaż talerze, kubki, zegary i statuetki z nadrukiem historycznych i współczesnych zdjęć Prabut. Znakomity pomysł na letni sezon, o ile autorka prac będzie
miała możliwość (i zechce) ustawić swoje stoisko na przykład przy Lwach w czasie, gdy Prabucki Rynek odwiedzają turyści. Promocja i biznes, bez instytucjonalnego
wsparcia. Wystarczy zezwolenie...
MS

Kolejna erupcja Supernowej

Praca dla młodych, niższe podatki
nowe mieszkania będą, rzecz prosta
i gaz łupkowy, dla stoczni statki
i kilometry nowych autostrad
Z sennej sielanki gmachu na Wiejskiej
wybuch geniuszu, eksplozja marzeń,
choć notowania, póki co, kiepskie,
lecz będzie lepiej, co tam sondaże…
Rusza safari, bo oczywiście
autorytety to jest podstawa,
tego podkupić miejscem na liście
tamtemu stołek, innemu awans
Znana aktorka, słynny sportowiec,
każdy jest dobry, kto ma nazwisko,
a czy to ważne, co kto ma w głowie?
liczy się efekt, rozum nie wszystko…
Rywalom trzeba dokopać jeszcze
poszperać w aktach, poszukać haków,
zawęzić wrogom publiczną przestrzeń,
a ty decyduj, drogi rodaku...
W studio z gorąca dymi kamera
warczą na siebie goście kolejni
medialne żniwa, ręce zaciera
pan Rymanowski, pani Olejnik...

Obiekt astronomiczno - teatralny „Supernowa z Obrzynowa” osiągnął trzecią prędkość kosmiczną. Premiera
trzeciego w dorobku zespołu widowiska teatralnego pt.
„Bieda z nędzą” odbyła się 12 czerwca w obrzynowskiej
świetlicy, natomiast cztery dni później aktorzy „Supernowej” zagrali na deskach sceny MGOK. Scenariusz spektaklu na podstawie powieści Redlińskiego napisała P. Dorota Mosakowska, do reżyserii włączyła się druga animatorka „Supernowej” P. Agnieszka Suwińska. Mimo ogromnej prędkości dało się zauważyć coraz dojrzalszą grę aktorów. Szczere gratulacje!
MS

Aż minie jesień i mózgów pranie,
geniusz utonie w szarych debatach
gruszki na wierzbie pójdą w niepamięć,
będzie jak dawniej - na cztery lata...
Marek Szulc
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