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„Maj, młody maj, gdy kasztany kwitną wierzę w ten
kraj”. Tak kilka lat temu zaśpiewali w swojej piosence
bracia Golec uOrkiestra. O ironio, utwór ten nie był
puszczany w rozgłośniach radiowych ze względu na
swój „zbyt patriotyczny” wydźwięk. Dziwny ten medialny świat się porobił. Na szczęście Gazeta Prabucka
pozostaje niezmiennie osadzona w naszej tradycji,
w której wiosna jest czasem pozytywnego spojrzenia
na świat.
W miesiącu maju corocznie obchodzimy rocznicę
jednego z najważniejszych wydarzeń w historii
naszej Ojczyzny. To wydarzenie jest właśnie dlatego
wyjątkowe, bo nie jest to rocznica kolejnej bitwy
z udziałem Polaków, lecz rocznica wielkiego i mądrego
dzieła jakim było uchwalenie konstytucji 3 Maja 1791
roku. Aktu rozsądku, odważnego myślenia, chęci zmian
na lepsze, przełamywania podziałów, wspólnej pracy
i miłości do Ojczyzny. Spraw niby oczywistych, ale
czy na pewno? Tak jak ponad 200 lat temu na ulicach
Warszawy wznoszono okrzyki „wiwat Rzeczpospolita,
wiwat wszystkie stany”, tak i my dzisiaj pamiętajmy,
że Prabuty to nasze wspólne dobro. Zaś my wszyscy,
niezależnie od tego, że czasami tak bardzo różni,
jesteśmy Prabuciakami.
Poza tym: ruszają z kopyta inwestycje w gminie,
opowie o nich burmistrz Marek Szulc; rozpoczyna
się okres imprez plenerowych – na ostatniej stronie
znajdziecie Państwo zapowiedź jednej z nich;
wdrażany jest program potocznie zwany „500+”, co
przyczyni się – mamy nadzieję – do zwiększenia
przyrostu naturalnego w naszej gminie, bo naszych
największych skarbów jakim są dzieci, nie mamy zbyt
wiele.
W chwili gdy składamy tego wstępniaka, słońce
na niebie pokazuje się jeszcze dość nieśmiało, ale
słoneczną atmosferę już czujemy. Jak śpiewają bracia
Golec: chce się żyć, wino pić!
Do zobaczenia w czerwcu!

DAŁY PRZYKŁAD KOŁODZIEJE, JAK
BUDOWAĆ MAMY…
Bez entuzjazmu społecznego, trudno cokolwiek
budować. Z nim, można przenosić góry, a Polska
historia XX wieku pokazuje słuszność tej tezy. To
dzięki entuzjazmowi i wierze społeczeństwa udało się
zbudować II Rzeczpospolitą. To dzięki zapałowi ludzi,
pomimo nienormalnego ustroju, udało się odbudować
Polskę ze zniszczeń wojennych po roku 1945.

Dzisiaj czasy mamy takie, że z entuzjazmem
społecznym bywa bardzo różnie. Zwłaszcza,
kiedy trzeba zakasać rękawy i wziąć się do roboty.
Powszechną niestety stała się maniera, że „skoro
inni olewają, to i ja nie będę się wysilał”. Ludzie stali
się bardziej wyrachowani. Niestety, także w naszej
gminie jest podobnie z wykrzesywaniem ludzkich
chęci. Większość ludzi angażuje się tylko w to, co
ich prywatne, albo w to, co przynosi im zyski, choćby
wokół waliło się na głowę. „To nie moje, więc palcem
nie kiwnę”.
Na świecie nigdy nie jest jednak tak, aby nie okazało
się, że może być inaczej. Dla Prabut, takim przykładem powinno być sołectwo Kołodzieje. Jakiś czas
temu, strażakom i mieszkańcom sołectwa zamarzyła
się nowa remiza, mająca być jednocześnie świetlicą
wiejską. Marzyć każdy może, trudniej z realizacją, bo
marzenia kosztują. Kołodzieje pokazały jednak, że
można. Ponieważ koszt budowy w przypadku jej realizacji przez Urząd Miasta wynosiłby około 300 tysięcy
złotych, OSP Kołodzieje wystąpiła z wnioskiem, że
taką remizę strażacy wybudują sobie sami. Wystarczy
im dofinansowanie wysokości 120 tysięcy złotych.
Resztę sami sobie zorganizują i sami zrobią.
Jak zadeklarowali… tak robią, słowa bowiem zostały
w Kołodziejach przekute w czyn. Mieszkańcy Kołodziej
(bo praktycznie wszyscy są członkami OSP) po gospodarsku sami zorganizowali – to tu, to tam – sporą
część materiałów. Sami wykonują część prac, za które
komu innemu trzeba byłoby zapłacić. Dla przykładu:
wyburzenie starego budynku remizy, przez kosztorysanta wycenione na 58 tysięcy złotych, zostało wykonane wyłącznie przez samych strażaków, za pomocą
własnych rąk i sprzętu. Gdy tylko przestały istnieć
stare mury (gruz powędrował na lokalne drogi gruntowe i się nie zmarnował) przystąpiono do wznoszenia
nowych, oczywiście pod kierownictwem wykwalifikowanych majstrów. Chętnych do pracy nie brakuje,
robota idzie do przodu… Takiego „czynu społecznego” nasza gmina nie widziała od… ho, ho, a może
i dłużej. Patrząc na takie zaangażowanie, chyba nie
ma wątpliwości, że ta remiza się Kołodziejom należy
i przyznane z budżetu gminy dofinansowanie było
rozsądnym wydatkiem.
Sołectwo Kołodzieje i tamtejsza Ochotnicza Straż
Pożarna (jednostka licząca stu członków jest najliczniejszą w województwie!) powinny być przykładem dla
całej naszej gminy. Przykładem dobrej organizacji,
zapału i gospodarności. Dewizy, że można oczekiwać
wówczas, kiedy daje się coś od siebie. Oby za ich
przykładem poszli inni. Skorzystamy na tym wszyscy.
Andrzej Ochał

„Tworzona przez mieszkańców - dla mieszkańców”
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2

Fotografia na okładce: Rzeźba Piotra Jakubowskiego – „Orzeł”, na Rondzie Żołnierzy Wyklętych.

Kwiecień 2016

PRABUCKIE TOWARZYSTWO
KOSZYKÓWKI „GRYF”
Niewielu mieszkańców Prabut o tym pewnie wie,
ale obok piłkarskiej Pogoni istnieje w naszym mieście
drugi klub sportowy uczestniczący w rozgrywkach
ligowych. To koszykarski zespół Gryfa Prabuty, grający
w III lidze.
Prabuckie Towarzystwo Koszykówki „Gryf” zostało
założone w 2006 roku przez prabuckich miłośników
koszykówki, na czele z Sebastianem Czają. W tym
roku obchodzi zatem dziesięciolecie działalności.
Obecnie prezesuje mu Robert Weber.

W przeciągu tych dziesięciu lat, dwukrotnie zdarzyło
się, że drużyna nie wystartowała w rozgrywkach ligowych, było to w sezonach 2012/2013 oraz 2013/2014.
Gryf nie zawieszał wówczas swojej działalności, lecz
startował w rozgrywkach lig amatorskich w Iławie
i Grudziądzu. W poprzednim sezonie ponownie
zgłoszono drużynę do III ligi. Nie ma co ukrywać, że
był to sezon bardzo trudny, bo w całych rozgrywkach
udało się wygrać tylko dwa mecze co dało ostatnie
miejsce w tabeli. Najważniejsze jednak, iż drużyna
wróciła na wojewódzką mapę koszykarską. W niedawno zakończonym sezonie 2015/2016 Gryfowi poszło
już znacznie lepiej. 7 zwycięstw na 16 meczów i 5
miejsce wśród 9 drużyn. Całą ligę wygrała drużyna
„Truso” Elbląg, zaś prabucianom udało się wyprzedzić
m.in. Politechnikę Gdańsk i “Pogoń” Lębork.
Była nawet możliwość gier w barażach o drugą ligę,
jednak zrezygnowano z nich ze względów finansowych.
Po pierwsze rywalami Gryfa byłyby drużyny ze
Szczecina, Rybnika i Warszawy co wiązałoby się

z kosztownym wyjazdem na kilkudniowy turniej do
odległego miasta, a nawet w przypadku wywalczenia
awansu, Gryfa nie było by stać na udział w II-ligowych
rozgrywkach. Drużyna z Prabut startowała także
w rozgrywkach o Puchar Polski, uległa jednak grającej
w drugiej lidze Jedynce Pelplin.
Kadra drużyny zgłoszonej do rozgrywek ligowych
liczyła 12 nazwisk, jednak zawodników jest w klubie
o kilku więcej. Część z nich bowiem tylko trenuje,
wyłącznie dla wieczornego „poruszania się”. Trenerem jest Bogdan Zamośny. Nie jest też tajemnicą,
że drużyna opiera się na
zawodnikach dojeżdżających z Kwidzyna i wypożyczonych z tamtejszego
Basketu. Wynika to z prozaicznego faktu: niewielu
prabucian jest na chwilę
obecną zainteresowanych
grą w koszykówkę. Jest
to zarazem największe
wyzwanie dla klubu: przyciągnąć do tego sportu
mieszkańców
naszego
miasta. Sport w Prabutach ogranicza się w praktyce do piłki nożnej, ewentualnie w małym stopniu
do lekkiej atletyki, dlatego
młodzież zainteresowana
sportem, wybiera właśnie
jedną z tych dyscyplin.

SPORT

FELIETONY

OD REDAKCJI
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PTK Gryf - Vecro Prabuty funkcjonuje dzięki dotacji
z Urzędu Miasta oraz przede wszystkim dzięki
sponsorom: firmom Vecro i Foto-Mono. Budżet na
jeden sezon rozgrywek w III lidze to około 25 tysięcy
złotych. Dla przykładu, koszt zorganizowania jednego
meczu ligowego w Prabutach, to 600÷800 zł na opłaty
sędziowskie (w dni meczowe Gryf korzysta z naszej
Hali Sportowej bezpłatnie). Do tego opłaty związkowe,
opłaty za treningi na hali czy wynagrodzenie dla
trenera (należy podkreślić, że obecny szkoleniowiec
zgodził się na dość niską kwotę 500 zł miesięcznie)
Kolejny sezon rozpocznie się jesienią. Zapadła
decyzja, iż z przyczyn organizacyjnych, domowe
mecze Gryfa będą rozgrywane naprzemiennie
w Kwidzynie i w Prabutach. Koszykarze i działacze
klubu bardzo chcieliby powrotu meczowej atmosfery
tworzonej przez kibiców z pierwszych lat istnienia
klubu. Dlatego już dzisiaj zapraszają swoje na mecze
w przyszłym sezonie.
Ewelina Bussler, Andrzej Ochał
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Realizować swoją pasję przez trzy dziesięciolecia
i nie stracić do niej zapału, to rzecz godna podziwu.
Zwłaszcza, kiedy realizowanie tej pasji nie zawsze jest
miłe, łatwe i wygodne. Grzegorz Kasprzak, nauczyciel
wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2
oraz wieloletni działacz i trener Pogoni Prabuty obchodzi trzydziestolecie swojej przygody z ławką trenerską.
Zanim zaczął Pan uczyć futbolu, sam był Pan piłkarzem. Jak to się zaczęło?
Zostałem zawodnikiem Pogoni w 1983 roku, do dziś
mam swoją kartę zgłoszeniową. Tylko rok pograłem w
juniorach, bo po jednym sezonie zostałem dokooptowany do drużyny seniorów. Miałem wówczas 15 lat.
Pamiętam swój pierwszy mecz w seniorach, było to w
Prabutach, strzeliłem wtedy bramkę, a naszym rywalem była bodajże Olimpia Elbląg. Ponieważ był to mój
debiut i byłem najmłodszy w drużynie, starsi zawodnicy po tym trafieniu zanieśli mnie na rękach na środek boiska. Miłe wspomnienia.

Są to dwa inne światy. Inaczej biegną granice
województwa, zmieniła się futbolowa mapa, powstało
wiele nowych klubów i drużyn, zupełnie inne, lepsze,
są warunki. Kiedyś nawet nikt nie myślał o szkółkach
piłkarskich dla najmłodszych, zresztą Pogoń była
jednym z prekursorów w tej dziedzinie. Przypomnę
choćby, że ligi juniorskie funkcjonowały kiedyś
„autobusowo”, czyli juniorzy starsi i młodsi (innych
nie było) grali w takich samych grupach rozgrywek,
aby na wyjazdy można było jeździć wspólnie, jednym
autobusem.
Jak w tym czasie powodziło się Panu w szkolnym
futbolu?
W latach ’90 trzykrotnie zdobywaliśmy mistrzostwo
województwa elbląskiego. W 2012 roku SP2 została
mistrzem województwa pomorskiego zaś na finałach
Mistrzostw Polski zajęliśmy 7 miejsce. Drużynę prowadziliśmy w duecie z Piotrem Tatarą. W ubiegłym
roku sukces powtórzyliśmy, zdobywając mistrzostwo
województwa i 11 miejsce na Mistrzostwach Polski.

W seniorach Pogoni grałem do
roku 1988. Walczyliśmy o awans do
ligi międzywojewódzkiej. Awansowaliśmy, ale akurat wówczas dostałem
powołanie do wojska aby odsłużyć
zasadniczą służbę wojskową, która
trwała wówczas dwa lata. Po powrocie w roku 1990 zająłem się już tylko
trenerką...
...którą rozpoczął Pan cztery lata
wcześniej.
Tak, w 1986 roku, jako czynny
zawodnik Pogoni, objąłem opiekę
nad juniorami starszymi w klubie. Rok
później rozpocząłem swoją pracę w
SP2. Po wojsku wróciłem do pracy w szkole i na trenerską ławkę Pogoni (w latach ’90, przez krótki okres,
podopiecznym trenera Kasprzaka był obecny redaktor
Gazety Prabuckiej, nie da się ukryć, że chyba najsłabszy zawodnik w historii Pogoni Prabuty – przyp. red.)
Z seniorami Pogoni w roku 1997 udało mi się osiągnąć jeden z największych sukcesów, jakim był awans
do elbląskiej ligi wojewódzkiej, to był wówczas 4
poziom rozgrywek w Polsce. Kilka lat później blisko
było do osiągnięcia innego sukcesu, a mianowicie
awansu drużyny juniorów starszych do makroregionu.
Niestety, przegraliśmy decydujący mecz w Malborku.
Nawet nie tyle przegraliśmy, co przegwizdali go nam
sędziowie. To był ogromny skandal.
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Jak Pan porównuje ówczesny i dzisiejszy futbol
na szczeblu regionalnym?

Pogoń Prabuty z trenerem Grzegorzem Kasprzakiem - 1997 r.

Wróćmy do Pogoni, w której pozostawał Pan do
roku 2010. Zdarzyło się kiedyś poprowadzić Panu
inny klub w meczu przeciwko MKS-owi?
Tak, było to w 2011 roku. Po awansie z Zawiszą
Czarne Dolne do V ligi przyjechaliśmy na mecz do
Prabut, już jako Zawisza Kwidzyn. Pogoń wygrała 3:2.
Na rewanż nie było okazji, Zawisza został wycofany
z rozgrywek.
Co robił Pan później?
Prowadziłem drużynę Powiśla Rakowiec, z którą
awansowałem do A-klasy. Później pracowałem w Olimpii Kisielice. Obecnie jestem trenerem A-klasowego
Orła Ulnowo.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia!
Wywiad przeprowadził Andrzej Ochał

Gazeta Prabucka

Burmistrz Marek Szulc...

DOBRY CZAS DLA KOLONII
Korzystając z faktu pozyskania dodatkowych
środków, postanowiliśmy razem z radnymi, że w całości
przeznaczymy te pieniądze na poprawę infrastruktury
drogowej dzielnicy Kolonia. Przygotowanie planów
pod tę inwestycję rozpoczęło się już w ubiegłym
roku, a pieniądze przekazane nam przez marszałka
znacznie tę inwestycję przyspieszyły.
Zaczęliśmy od ulicy Pustej, na którą pierwotnie
planowaliśmy złożyć wniosek do programu
przebudowy dróg lokalnych. W tym konkursie
uzyskaliśmy jednak zbyt mało punktów i musieliśmy
pogodzić się z faktem, że dofinansowania na tę drogę
nie będzie. Dlaczego ulica Pusta? Ze względu na
istniejącą już tam działalność gospodarczą oraz tę,
na którą liczymy tam w przyszłości. Poza tym, jest to
ważny łącznik drogi wylotowej z Prabut z rozwijającą
się Kolonią. Stąd koncepcja gruntownej przebudowy
nawierzchni ulicy Pustej. Na tę inwestycję mięliśmy
zaplanowane środki w budżecie na rok 2016. W
momencie pozyskania wspominanych wcześniej
dodatkowych środków, postanowiliśmy kontynuować
inwestycje w tej części miasta. W pierwszej kolejności
ulice: Akacjową i Wołyńską, ponieważ w poprzednich
latach zostało tam wykonane odwodnienie, czyli
najważniejszy etap przed położeniem nawierzchni. W
związku z tym, naturalnym było, że ulice te powinny
zostać wykonane w pierwszej kolejności.
Ponieważ po kalkulacjach okazało się, że zostały
nam jeszcze pieniądze, postanowiliśmy spełnić
oczekiwania mieszkańców ulicy Chopina, którzy
w sposób zorganizowany wielokrotnie apelowali o tę
budowę. Ponieważ ich oczekiwania uznaliśmy za
zasadne, zapadła decyzja o zrobieniu tej ulicy. W tym
momencie okazało się, że zachodzi konieczność jej
odwodnienia. Jak dobrze wiedzą mieszkańcy tamtej
okolicy, mamy też problem z ulicami Wyszyńskiego
i Dąbrowskiego, gdzie robią się duże zalewiska
wodne. Stąd koncepcja budowy odwodnienia tych ulic
prowadzącego wodę na koniec ulicy Chodkiewicza.
Rozwinięciem tej koncepcji będzie w przyszłości
odwodnienie ulic Kiepury i Patyry.
W   życiu tak bywa, że każdy pomysł wywołuje następne. Jak się bowiem okazało, żeby uzyskać poziom grawitacyjny odpływu wody z ulicy Dąbrowskiego na ulicę Chodkiewicza, musimy podnieść jej nawierzchnię o około 70 cm. Ta konieczność ponownie
wymusiła na nas działania przy ulicy Dąbrowskiego.
Znowu usiedliśmy do kalkulatorów i okazało się, że jesteśmy w stanie przeprowadzić te inwestycje, jeżeli
pojawią się oszczędności z przetargów, czyli ich zwycięzcy zaproponują mniejsze kwoty od nas zaplanowanych. Nie ukrywam, że na takie oszczędności liczymy. Zakres prac na ulicy Dąbrowskiego będzie wynikał z ilości tych oszczędności.
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Chciałbym jednak zaznaczyć jedną rzecz. Nie
możemy rozpoczynać tam inwestycji, których nie
będziemy mogli w tym roku zakończyć. W przyszłym
roku musimy bowiem zmierzyć się z ogromnym
wydatkiem związanym z modernizacją oczyszczalni
ścieków. Do tego dochodzą nasze zobowiązania wobec
strażaków i nowej remizy. Dlatego przyszłoroczne
pole manewru w inwestycjach, będzie bardzo wąskie.

LUNETY NA PUNKCIE WIDOKOWYM
Od kilku tygodni możemy cieszyć się lunetami
obserwacyjnymi
zainstalowanymi
na
murach
zamkowych, przez które można oglądać ptactwo na
jeziorze Liwieniec. Korzystanie z lunet jest bezpłatne.
Ich instalacja, to zasługa Krzysztofa Słowińskiego,
prabucianina pracującego w Jerzwałdzkim Parku
Krajobrazowym, i w tym miejscu chciałbym za tę
inicjatywę bardzo podziękować.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

LUDZIE Z PASJĄ
trener Grzegorz Kasprzak
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BUDŻET OBYWATELSKI
Zachęcam prabucian do uczestnictwa w drugiej
edycji Prabuckiego Budżetu Obywatelskiego. W tym
roku będzie on miał nieco inną formułę i ogranicza
się do terenu miejskiego. Mieszkańcom wsi, którzy
mieli mniejsze szanse na przeforsowanie swoich
projektów, oferujemy „rekompensatę” w postaci
zwiększenia puli pieniędzy na fundusz sołecki o kwotę
50 tysięcy złotych. Prabucki Budżet Obywatelski
w tym roku będzie opierał się o kwotę 100 tysięcy
złotych. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie
internetowej UMiG.

OSZCZĘDNOŚCI W PRZETARGACH
Słuchając
sugestii
i
nauczony
własnym
doswiadczeniem z poprzedniego roku, kiedy to
z różnych powodów zbyt długo trwały procedury
przetargowe – i tylko łaska Opatrzności pozwoliła
na dokończenie niektórych inwestycji w listopadzie
– w tym roku ruszyliśmy bardzo wcześnie z pracami
przygotowujacymi przetargi i dzieki temu moglismy je
ogłosić wczesniej niz zazwyczaj. Szybsza będzie także
ich realizacja. Najważniejsze jednak, że pozwoliło to
na uzyskanie korzystniejszych dla nas cen, bowiem
firmy w tym okresie są o wiele mniej kapryśne i zależy
im na każdym zleceniu.
Skorzysta na tym gmina, zaś
przeznaczymy na kolejne inwestycje.

oszczędności

OGŁOSZENIE MGOPS

informacje dotyczące programu „500+” udzielane
są w pokoju nr 5 mieszczącym się na parterze
ośrodka.
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PRZYWRACANIE PAMIĘCI
ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

sądowych mordów. Przede wszystkim jednak, wypaczano pamięć o nich, co czasami niestety pokutuje do
dzisiaj.

AKTUALNOŚCI
Komunistyczny system, przyniesiony na lufach Armii
Czerwonej, wdrażany odgórnie w życie przez polskich
renegatów i zdrajców, pokrył także Polskę. Zniszczona wojną, pozbawiona elit wymordowanych przez
obu okupantów, opanowana przez sowieckie wojska
i zdradzona przez zachodnich „sojuszników”, Rzeczpospolita Polska stała się wasalem Związku Radzieckiego. Zmęczona większość społeczeństwa pogodziła się z tym, inni nie zdawali sobie z tego sprawy.
Jednak niektórzy jej obywatele nie pogodzili się z tym
stanem rzeczy. Wierni przysiędze walki o Niepodległą
Polskę, nie godzący się na komunistyczne porządki
i bezprawie, zakłamywanie rzeczywistości i terror
wobec nieposłusznych – nie złożyli broni. Dzisiaj
nazywamy ich Żołnierzami Wyklętymi. Wyklętymi,
ponieważ przez wszystkie lata ustroju komunistycznego w Polsce, starano się zacierać po nich wszelkie
ślady. Uczestników antykomunistycznego podziemia,
które aktywnie działało do lat ’50, wyłapywano, zabijano, katowano w więzieniach i dokonywano na nich

Tak było również w Prabutach.
24 lutego nastąpiło uroczyste
nadanie imienia Żołnierzy Wyklętych rondu przy zbiegu ulic
Jagiełły, Kisielickiej, Malborskiej
i Warszawskiej. Ceremonię, na
którą przyjechali między innymi
także nasi parlamentarzyści z
Kwidzyna, obserwowało około stu
osób. Następnie, w Domu Kultury,
wysłuchać można było wykładów
Zbigniewa Kołodziejskiego oraz
Piotra Niwińskiego z IPN.
1 marca, mieszkańcy, grono radnych oraz burmistrz,
ponownie spotkali się przy nowo nazwanym rondzie,
a następnie w Domu Kultury obejrzeliśmy poruszający spektakl telewizyjny „Inka”, opowiadający historię
17 letniej sanitariuszki oddziału 5 Brygady Wileńskiej, zamordowanej przez komunistów w 1946 roku.
Tydzień później, ten sam spektakl obejrzeli w szkole
prabuccy gimnazjaliści, co zaowocowało wystawą
prac narysowanych przez młodych widzów. Zaś
7 kwietnia, na ogrodzeniu prabuckiej plebanii zawisły
bannery, użyczone Prabutom przez stowarzyszenie
Traugutt.org, przedstawiające 11 najsłynniejszych
postaci spośród „Wyklętych”.
Pięć lat temu, kiedy na ulicy Kraszewskiego powstało
graffiti przedstawiające Zygmunta Szendzielarza
„Łupaszkę”, tematyka Żołnierzy Wyklętych była znana
wąskiemu gronu osób. Dziś jest już inaczej. Ludzie
nie boją się odkrywać jej także w rodzinnych historiach. Każdą z nich chcielibyśmy na pewno udokumentować. Dowiadujemy się o prabucianach którzy
walczyli z komunizmem z bronią w ręku. O ludziach,
którzy tylko i wyłącznie za swoje poglądy spędzali noce
w celach wypełnionych lodowatą wodą lub skazywanych na karę śmierci. Najświeższym przykładem
jest historia którą poznałem kilka dni temu: starania
jednego z mieszkańców o rehabilitacje swojego
kuzyna, który został okrzyknięty bandytą i rozstrzelany, ponieważ w obronie własnej zastrzelił sowieckiego oficera próbującego zgwałcić kobietę. Wobec
żadnego z takich przypadków, nie wolno nam przejść
obojętnie. Wolność naszego kraju nakłada na nas
także obowiązki. Jednym z nich, jest walka o prawdę.
To o nią walczyli także Żołnierze Wyklęci.
Andrzej Ochał
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MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
Dnia 23 marca 2016 roku wielu mieszkańców naszego
miasta przybyło do prabuckiej Konkatedry, by razem
przeżywać tajemnice Męki i Śmierci naszego Pana
Jezusa Chrystusa, pogłębiając swą wiarę i jeszcze
pełniej przeżyć Triduum Paschalne oraz przygotować
się do nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

PCKiS

Generalnie
jednak,
wolna
Polska od kilku lat przywraca
Żołnierzom Wyklętym cześć i
pamięć. Od 2011 roku, 1 marca
obchodzony jest Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

70 lat temu, wiosną 1946 roku, większość świata
cieszyła się pierwszą powojenną wiosną. Żołnierze
frontów II wojny światowej wrócili już do domów,
odbudowywano powojenne zniszczenia. Ludzkość
patrzyła w przyszłość z optymizmem. Obchodzono
rocznicę zakończenia strasznego konfliktu i cieszono
się pokojem. Wydawać by się mogło, że największa
ulga i radość z tego powodu, odczuwalna będzie w
kraju, który najmocniej odczuł nazistowski horror. Tak
jednak nie było. Nad Polską, podobne jak nad całą
wschodnią Europą, wisiał bowiem cień innego zbrodniczego systemu, który mimo że był współodpowiedzialny za tragedię II wojny światowej, uznany został
za dobrą stronę tego konfliktu. Tym systemem był
komunizm i jego matka – Rosja radziecka.
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Mosiejczykowi z zespołem za oprawę muzyczną
oraz pani Agnieszce Suwińskiej, która czuwała nad
całością artystyczną. Wszystkim ofiarodawcom
i zaangażowanym osobom.

Nasze przedstawienie pasyjne wystawiane jest
już trzeci raz, a w tym roku powstało z inicjatywy
prabuckiej Akcji Katolickiej.
Przygotowali je amatorzy, którzy wcielili się w
różne role świadków Jezusa, samego Jezusa oraz
anty świadków, którzy nie chcą w Niego uwierzyć.
To faryzeusze i saduceusze, którzy wraz z Piłatem
skazali na śmierć Niewinnego.
Spotykamy
też
zdrajcę
Judasza,
postać
tragiczną
i tajemniczą. Ale
są też świadkowie
pewni siebie, którzy
w momencie próby
uciekają, a nawet
jak Piotr, wypierają
się swego Mistrza.
Każdy aktor włożył
wiele serca, aby jego
rola jak najbardziej
oddawała prawdziwy
obraz przedstawianej
tajemnicy.
Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie, za
ciepłe słowa i obecność. Szczególnie dziękujemy
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyłączyli się
do pomocy i sprawili, że III Misterium Męki Pańskiej
mogło się odbyć. Dziękujemy pracownikom PCKiS
za przygotowanie efektów specjalnych, nagłośnienia
i oświetlenia. Dziękujemy v-ce burmistrzowi
p. Wojciechowi Dołęgowskiemu i firmie Caro za
przygotowanie placu przy katedrze. Strażakom
dbającym o bezpieczeństwo, p. Włodzimierzowi
Wiśniewskiemu za scenografię, p. Andrzejowi

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za obecność
podczas tegorocznego Misterium Męki Pańskiej –
ogromne Bóg zapłać!
Waldemar Sulikowski , Andrzej Słowiński
PCKiS zaprasza wszystkich chętnych z terenu
Miasta i Gminy Prabuty do wzięcia udziału
w drugim konkursie literackim
„Prabuckie Strofy” - regulamin i informacje
do pobrania ze strony www.pckis.pl
Redakcja Gazety Prabuckiej przeprasza p. Barbarę
Próchnicką za nieopatrzne pominięcie jej
nazwiska w podpisie artykułu dotyczącego WOŚP
z poprzedniego numeru GP.
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BIEGNIJ !!!

NAJPIERW SUSZA PÓŹNIEJ MRÓZ

Moda różne ma oblicza
Bulwersuje, lub zachwyca
Jednym szkodzi, innym służy
Wpływ na ludzi miewa duży
Wielu wciąga niesłychanie
Nowa moda, na bieganie

Latem ubiegłego roku, naszą gminę dotknęła klęska suszy. Odczuli ją zwłaszcza rolnicy, szczególnie
zaś ci, którzy hodują bydło i uprawiają użytki zielone
i kukurydzę, z których produkują paszę dla zwierząt.
Straty w tych uprawach sięgały 70 procent i do UMiG
wpłynęło blisko 100 wniosków o zakwalifikowanie tych
gospodarstw jako dotkniętych suszą. W teren wyruszyła gminna komisja, która uznała niemal wszystkie wnioski za zasadne. Obraz pól i łąk mówił bowiem
sam za siebie i oczywistym było to, że będzie brakowało paszy dla bydła.

Solo, w grupach lub parami
Przemykają wieczorami
W słońcu, deszczu, zimą, latem
Mama z tatą, siostra z bratem
Zawsze i o każdej porze
Każdy spotkać ich gdzieś może
Biegnie stary, biegnie młody
Każdy jakieś ma powody
W każdym się potrzeba budzi
By wyjść z domu, iść do ludzi
Zamiast na kanapie lec
Gdzieś przed siebie truchtem biec

Dobre chęci komisji to jedno, a kryteria które decydowały o przyznaniu odszkodowania, to drugie. Tak
naprawdę, na odszkodowania mogli w praktyce liczyć
tylko ci, którzy uprawiają użytki zielone, nie hodując
przy tym zwierząt. Rolnicy w tradycyjnym pojęciu, nie
dostali ani grosza gdyż decydowały o tym absurdalne
zasady naliczania odszkodowania. Pisaliśmy o tym w
październikowej Gazecie Prabuckiej.

Choć niejeden charczy, rzęzi
Niczym kundel na uwięzi
Choć się krztusi, choć się dusi
Biegnie dalej… widać musi
I choć się na nogach słania
Wciąż ma chęci do biegania
Biegaj latem, biegaj zimą
Z kumplem, solo, lub z dziewczyną
Biegaj!!! Hartuj wiotkie ciało
Biegaj!!! Choćby się nie chciało
Biegaj!!! Popatrz Twój kolega
Też ambitnie co dzień biega

Taki wyglądała Brama Kwidzyńska na przełomie
lat 60 i 70. Sama Brama się nie zmieniła, ale już jej
otoczenie jak najbardziej. Inna jest nawierzchnia ulicy,
bruk przykryty został asfaltem. Mamy nowe i na pewno
lepsze chodniki. Ale brak widocznych drzew, wcale nie
jest aż takim plusem…
No i akcenty posiadające cztery i dwa kółka.
Syrenka, Warszawa (widoczny tył bagażnika) oraz
nierozpoznany
motocykl
(najprawdopodobniej
legendarny „Junak”). Dzisiaj, byłyby to prawdziwe
perełki dla każdego miłośnika motoryzacji i nie tylko…

W święta oraz dni powszednie
Cały naród niechaj biegnie
Jeden wolno, inny żwawo
Każdy ma do biegu prawo
Żaden nie chce choć przez chwilę
Za innymi zostać w tyle
Biegaj z dzieckiem, biegaj z żoną
- (Choćby niezbyt zachwyconą)
Może zdarzyć się, że żona
Do biegania się przekona
A miast sarkać na figurę
Zmieni gnuśną swą naturę

Pocztówka wydana przez BW RUCH Fot. F. Zwierzchowski.

Byleś tylko zdrowym był
Byle Ci starczyło sił
Choćbyś lat dobiegał stu
Biegnij, ile w piersi tchu
Wszak nobliwi emeryci
Też bywają niewyżyci
Czasem ktoś potrzebę ma
Biegać w towarzystwie psa
Można spędzić piękne chwile
Chcąc nadążyć za pupilem
Który gna niczym idiota
Jakby zauważył kota
Cieszy więc, że prabucianie
Pokochali tak bieganie
Moda zdrowa to i tania
Zapraszamy do biegania!!!
Kto zaś nie chce, niechaj raczy
Mieć szacunek dla biegaczy
Robert Trociński

Kwiecień zaowocował kilkoma nagrodami dla
mieszkańców naszej gminy. Nagrodzeni od lewej:
Tadeusz Kucharski za wieloletnią aktywność na rzecz
seniorów, Agata Kowalska – Nagroda Starosty w
dziedzinie sportu, Jadwiga Ludwiczak za wieloletnią
aktywność w ZHP, Włodzimierz Wiśniewski – Nagroda
Starosty w dziedzinie kultury.

Tej zimy naszych rolników ponownie natura nie
oszczędziła. Grudniowe anomalie przyniosły bowiem
zjawisko wymarzania roślin na polach. Grudzień był
dość ciepły (jak na tę porę roku oczywiście) i na dodatek deszczowy. Pod koniec miesiąca nagle przyszedł ostry mróz, który trwał kilkanaście dni. Rośliny,
wcześniej „rozpieszczone” dodatnimi temperaturami i
dostatkiem wody, nie były do niego przygotowane. Na
dodatek zabrakło otuliny, jaką jest zazwyczaj warstwa
śniegu. To wszystko okazało się dla roślin zabójcze.
Po prostu pozamarzały.
To pierwsze takie zjawisko w naszych okolicach od
kilkudziesięciu lat. Co prawda z łagodnymi zimami
mamy już do czynienia od jakiegoś czasu, ale jeszcze nigdy nie zaowocowało to czymś takim, jak w tym
roku. Wbrew obiegowej opinii jaka przez jakiś czas
krążyła po gminie, wymrożenia nie są skutkiem niewłaściwego doboru odmian zasianych zbóż. To efekt
przede wszystkim gwałtownego spadku temperatury,
co pokazuje stopień wymarznięcia i miejsca ich występowania. Najbardziej ucierpiała pszenica i pszenżyto
oraz rzepak. Mówiąc o wymarznięciach, mamy na
myśli straty na dużych obszarach zasiewów, z których nie byłoby praktycznie żadnych zbiorów i które
nadawały się tylko do przesiania, czyli zaorania starych zasiewów i obsiania pola ponownie. W związku z
tym, koszty które poniósł rolnik dokonując jesiennych
zasiewów, to jego czyste straty. Można przyjąć, że jest
to co najmniej tysiąc złotych na hektarze. Areał objęty
wymrożeniami, to 6 850 hektarów. Oficjalnie, bo jest to
areał z przedstawionych wniosków, złożonych przez
158 rolników z naszej gminy. Nie ma jednak w naszej
gminie rolnika, który nie byłby dotknięty tym tematem.
Po prostu nie wszyscy rolnicy złożyli takie wnioski.

Kwiecień 2016

Dotyczy to zwłaszcza małych gospodarstw. Wszystkich rolników mamy w gminie 840, zaś cały areał rolniczy naszej gminy to 12 546 hektarów. Część rolników
nie ukrywała też, że zniechęciła ich historia z suszowymi odszkodowaniami. Uznali, że nie warto zawracać sobie głowy. Niestety, po części mają rację, bo
kryteria przyznawania bezpośrednich odszkodowań
będą najprawdopodobniej takie same jak przy klęsce
suszy. Największym mankamentem czy wręcz absurdem wynikającym z ustawy o klęskach żywiołowych,
było wliczanie wartości gospodarstwa jako składnika
decydującego o odszkodowaniu. W najprostszym
skrócie polega to na tym, że rolnik który ma szeroką
produkcję rolną, według ustawodawców nie kwalifikuje
się do otrzymania pomocy. Ktoś chyba zapomniał, że
każde gospodarstwo rolne to cykliczne inwestycje i
ponoszone nakłady. Im większy rolnik, tym większe
wydatki. To samonapędzający się mechanizm.

NASZA GMINA

KULTURA

(z dedykacją dla Prabuckich biegaczy)
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Ktoś może powiedzieć, że rolnicy mogli się ubezpieczyć. Oczywiście, tylko że ubezpieczenie nie jest
tanie, trzeba skonkretyzować jakich konkretnie zagrożeń ma dotyczyć, a ewentualna rekompensata nie
pokrywa wszystkich strat. Dlatego znaczna część rolników nie jest przekonana do tej formy zabezpieczenia się.
Chcielibyśmy jeszcze poinformować, jak odbywa
się proces określenia klęski takiej jak wymrożenia.
W lutym, na wniosek Związku Zawodowego Rolników oraz Komisji Rolnictwa wyszedł wniosek do burmistrza, który go przyjął i przesłał do wojewody. Ten
go zatwierdził, co zobligowało Urząd Miasta do powołania komisji, w skład której wchodził także oddelegowany pracownik UMiG. Po zakończeniu prac komisji, pracownik ten dokonuje oceny protokołów z oględzin zasiewów i wylicza straty na podstawie wytycznych wynikających z ustawy. Tak jak napisaliśmy,
najprawdopodobniej nie przyniesie to bezpośredniej
rekompensaty rolnikom (wypłacającym byłby wojewoda), co najwyżej możliwość wzięcia kredytu preferencyjnego. Mało kto jest nim jednak zainteresowany,
gdyż większość rolników jest już obciążona kredytami.
Dlatego Komisja Rolnictwa Rady Miejskiej oraz Związek Zawodowy Rolników wyrażają swoje niezadowolenie ze sposobu naliczania odszkodowań. Na pewno
będziemy chcieli spotkać się w tej sprawie z przedstawicielami Izb Rolniczych czy nawet samego ministerstwa. W związku z całą sytuacją, Komisja Rolnictwa
zawnioskowała do burmistrza o ewentualną pomoc
dla rolników dotkniętych wymarznięciami. Przypomnijmy, że z tytułu podatku rolnego, do naszej kasy
gminnej wpływa prawie milion złotych rocznie. Zatem
rolnicy stanowią ważną część pośród podmiotów
utrzymujacych naszą gminę, Ostatnie miesiące były
dla nich wyjatkowo ciężkie. Nie powinnismy obok tego
obojętnie przechodzić.
Ryszard Wiśniewski
Andrzej Ochał
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CZUJĘ SIĘ JUŻ PRABUCIAKIEM
Jakiś czas temu, kilkoro czytelników Gazety
Prabuckiej zwróciło się do mnie i do burmistrza
z prośbą, aby przeprowadzić wywiad z byłym
proboszczem naszej parafii, Janem Oleksym. Zajęło
to trochę czasu, ale słowo jest słowem i poniżej
prezentujemy rozmowę którą przeprowadziliśmy
wraz z Markiem Szulcem, jak się okazuje, dobrym
znajomym byłego proboszcza…

na

No cóż, nie było wówczas dofinansowań
z ministerstwa, sekretarze partii również
nie dawali pieniędzy na takie cele. Dlatego
finanse pochodziły z datków parafian.
Muszę też powiedzieć, że biskup Glemp,
wizytując naszą parafię w 1981 roku,
wręczył mi na ten cel 50 tysięcy złotych,
był to wówczas bardzo duży zastrzyk
pieniędzy (około 30 ówczesnych pensji
dop. red.)

Księże Infułacie, skąd ksiądz
pochodzi, i jak to się stało, że
ksiądz znalazł się w Prabutach?

Czasy
były
takie
jakie
były
i zdobywanie materiałów budowlanych
oraz
zorganizowanie
takiego
przedsięwzięcia, było na pewno
bardzo trudne. Same pieniądze
wszystkiego
wówczas
nie
rozwiązywały…

Urodziłem się 15 maja 1937
roku w Borzęcinie, w parafii
tarnowskiej. Świecenia kapłańskie
przyjałem 14 stycznia 1962 roku
w Olsztynie. Jako wikariusz
pracowałem w Barczewie, Piszu,
Orzyszu i Morągu. W 1975
roku
zostałem
proboszczem
w Rudzienicach, w 1980 roku
przybyłem do Prabut, powołany
dekretem Biskupa Warmińskiego,
Józefa Glempa, późniejszego
Prymasa Polski. Parafię objąłem
1 lipca 1980.

Załatwiała to ludzka życzliwość
i przychylność. Duch katolicki
w narodzie jednak nie ginął.
Z wyjatkiem pewnego urzędnika
„z Polski”, który chyba bał się
politycznego wydźwięku tego
przedsięwzięcia, wszyscy byli
wielkimi sojusznikami tej sprawy,
także
lokalni
przedsiębiorcy
i przedsiębiorstwa. Między innymi
krzyż ze szczytu katedry został
wyspawany w Hydrosterze, ławki
zrobił pan Dudalski… Długo by
wymieniać.

Katedra - widok z 1956 r.

Znał ksiądz wówczas Prabuty?

Kiedy odbyła się tam pierwsza msza?

Tylko trochę. Kojarzyłem je głownie ze zniszczonym
kościołem.
Przychodząc do Prabut,
odbudowę tej światyni?
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Skąd ksiądz brał pieniądze
materiały i fachowców?

zakładał

ksiądz

Biskup wysyłając mnie do Prabut, na pewno po cichu
na to liczył, wcześniej bowiem udało mi się odbudować
kościół w Rudzienicach. Dlatego obejmując parafię,
wiedziałem że powinienem się z tym zadaniem
zmierzyć. Bardzo się tego bałem, ale zawierzyłem
Panu Bogu i życzliwości ludzkiej. Powiedziałem o tym
na moim pierwszym kazaniu: przybyłem tutaj uczyć

Było to jesienią 1982 roku, nie pamiętam jednak
dokładnej daty (może pamięta ktoś z czytelników?
dop. red.). Przyszło wtedy mnóstwo ludzi, było wielkie
wzruszenie i radość.
Ksiądz wspominał o dobrych relacjach
z wszystkimi władzami, także w tamtym okresie.
A czy w stanie wojennym wydarzyło się może coś
wyjątkowego w odniesieniu do prabuckiej parafii?
W nedzielę 13 grudnia przyszło na parafię trzech
oficerów i grzecznie poprosili o rozmowę. Chcieli aby
podczas mszy nie podburzać społeczeństwa, aby je
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PRZYSZŁY ROK SZKOLNY W ZSP PRABUTY
Wejdź na stronę internetową naboru elektronicznego www.nabor.progman.pl → wybierz powiat kwidzyński →
przejdź do Panelu dla kandydata → wybierz typ szkoły (Technikum, lub ZSZ) → Znajdź ZSP Prabuty → zapisz
się do wybranego oddziału → wydrukuj swoją deklarację.
Wszystkie informacje znajdziesz również na naszej stronie: www.zspprabuty.pl
• Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
• Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:
• poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
• poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
• umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września (dotyczy uczniów – pracowników młodocianych),
• zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów i olimpiad, kartę informacyjną.

Nabór na rok szkolny 2016/2017

Nabór na rok szkolny 2016/2017

TECHNIKUM

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

technik handlowiec
Handel należy do najszybciej rozwijającej się gałęzi
gospodarki w naszym kraju. Współczesny rynek pracy
potrzebuje
dobrze wykształconych
handlowców.
Przedsiębiorstwa we wszystkich branżach zgłaszają
zapotrzebowanie
na pracowników,
którzy będą
organizować, prowadzić i zarządzać ich działalnością
handlową. Celem handlowców jest generowanie zysków
firmy, dlatego też na tych pracowników zawsze będzie
panował popyt, niezależnie od panującej w danym
momencie na rynku sytuacji. Zawód handlowca jest od lat
jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce!
technik pojazdów samochodowych
Technik pojazdów samochodowych to zawód związany
z obsługą nowoczesnych pojazdów samochodowych.
Uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy
i eksploatacji pojazdów samochodowych a także
diagnostyki samochodowej. Zdobywają następujące
kwalifikacje zawodowe: M.12.-Diagnozowanie oraz
naprawa elektrycznych i elektronicznych układów poj.
sam., M.18.-Diagnozowanie i naprawa podzespołów i
zespołów pojazdów sam., M.42.- Organizacja i
prowadzenie procesu obsługi pojazdów sam. Nauka w
technikum pojazdów samochodowych gwarantuje
zdobycie prawa jazdy kat. B w szkole za darmo!
technik informatyk
Technik informatyk uzyskuje wiedzę i umiejętności
niezbędne do pracy w trzech obszarach branży
informatycznej, z następujących kwalifikacji: E.12.-Montaż
i eksploatacja komputerów osobistych i urządzeń
peryferyjnych, E.13.-Projektowanie
lokalnych sieci
komputerowych, E.14.-Tworzenie aplikacji internetowych
i baz danych oraz administrowanie bazami. Firmy branży IT
poszukują serwisantów sprzętu, administratorów sieci,
grafików komputerowych i webmasterów.

ZSP PRABUTY

WYWIAD NUMERU

wywiad z ks. inf. Janem Oleksym

miłości do Boga, życzliwości oraz mam ambicję ten
kościół, tę dawną konkatedrę odbudować. Zwróciłem
się wtedy do parafian o pomoc. Ich zapał był bardzo
duży, serce rosło. Dość szybko odgruzowaliśmy
i wysprzątaliśmy teren. Zimą zbierałem materiały do
dalszej budowy. Wiosną przyjechało 6 górali spod
Zakopanego, którzy zabrali się za budowę więźby
dachowej i samego dachu. Zakończyli swoją pracę
12 grudnia 1981 roku. Dzień później, ogłoszono Stan
Wojenny…

Gazeta Prabucka

mechanik pojazdów samochodowych
Mechanik pojazdów samochodowych to zawód związany
z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym
kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny
naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także
diagnostyki samochodowej. Absolwent szkoły będzie
przygotowany do wykonywania następujących zadań
zawodowych: użytkowania, diagnozowania i naprawy
pojazdów samochodowych oraz kierowania pojazdami
samochodowymi. Zawód gwarantuje uzyskanie prawa
jazdy kat. B w szkole za darmo!
oddział wielozawodowy
Szkoła oferuje uczniom możliwość
kształcenia
w zawodach: sprzedawca, elektryk, fotograf, stolarz,
kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, rzeźnik, blacharz
samochodowy, murarz – tynkarz, monter elektronik,
operator obrabiarek skrawających i innych. Uczniowie
uczą się w szkole przedmiotów ogólnokształcących a
umiejętności zawodowe zdobywają u pracodawcy. Szkoła
współpracuje z takimi zakładami pracy jak: ORBIT ONE,
WH TECHNOLOGIES, HYDROSTER oraz innymi
lokalnymi przedsiębiorcami.
Warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej jest
podpisanie umowy z pracodawcą!
kierowca mechanik
Praca kierowcy-mechanika polega na bezpiecznym
transporcie ludzi lub towarów oraz wykonywaniu czynności
mających na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie
technicznym w czasie jego eksploatacji. Kierowca potrafi
sprawdzić stan techniczny pojazdu, jego niezbędne
wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. W przypadku
wystąpienia awarii pojazdu podejmuje się jego naprawy.
Świadczy usługi w przewozach międzynarodowych i
krajowych, prowadzi dokumentację w zakresie realizacji
zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych.
Absolwenci ZSZ mogą kontynuować naukę w
Liceum dla dorosłych.
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Powiedzieć, że każdy pracodawca jest dla naszej
gminy na wagę złota, jest sprawą równie oczywistą,
jak stwierdzenie, że do życia potrzebujemy słońca i
wody. To firmy płacą największe podatki do gminnej
kasy oraz one przede wszystkim sprawiają, że prabucianie nie muszą emigrować za chlebem. Jeśli jeszcze taki pracodawca zapewnia pracownikom dobre
warunki pracy, zaś sama firma jest stabilna, to można
cieszyć się podwójnie. Takie opinie słyszeliśmy o zlokalizowanej w Koszarach firmie Orbit-One. Chcąc
dowiedzieć się więcej, umówiliśmy się na krótką rozmowę z dyrektorem Grzegorzem Kohlsem, jak się
okazało, bardzo sympatycznym człowiekiem. Oto, co
powiedział nam o kierowanej przez siebie firmie:

Nasza firma powstała w 1991
roku w Gdańsku, od początku
było to przedsiębiorstwo w kapitałem zagranicznym. Zajmujemy
się produkcją wyrobów elektronicznych. W 2006 roku, jeszcze pod nazwą Wega-Electronics pojawiliśmy się w Prabutach, mamy zatem dziesięciolecie działalności firmy na tym terenie. Okoliczności naszego startu
w tym mieście były takie, że szukaliśmy lokalizacji na przeniesienie części produkcji z Gniewu,
gdzie mieliśmy już zbyt mało
miejsca, aby się rozwijać. Firma
dzieliła się tam na dwie części. Część produkująca alarmy
pozostała w Gniewie, natomiast ta część firmy, która zajmuje się kontraktową produkcją
elektroniki, została przeniesiona
tutaj. Dlaczego do Prabut? Szukając miejsca na działalność, pojawiliśmy się także w Prabutach. Zastukaliśmy do Urzędu Miasta, gdzie miło nas przyjęto

i zaproponowano tę lokalizację. Firmy Świt i Delta
akurat wyprzedawały swoje nieruchomości, nam one
pasowały… Tak się zaczęło.
Na początku zatrudnialiśmy około 50 osób. W 2009
roku firmę wykupili nowi właściciele i zmieniliśmy
wówczas nazwę na Orbit-One. Od około 2-3 lat zwiększa się ilość zamówień, co zaowocowało zwiększeniem zatrudnienia. W chwili obecnej pracuje u nas
156 osób. Preferujemy własnych pracowników, ale
mimo to, około 30 osób jest zatrudnianych przez
agencję pracy, takie są dziś realia. Nawet jeśli zdarza się słabszy okres zamówień, to i tak nie zwalniamy
ludzi, a wysyłamy ich raczej na urlopy. Dążymy jednak do dalszego rozwoju firmy. Generalnie produkujemy urządzenia fotograficzne, ale wdrażamy ciągle nowych klientów. Nasze produkty sprzedajemy
poprzez szwedzkie kanały dystrybucji na całym świecie. Planujemy budowę nowej
hali, dzięki czemu powierzchnia zakładu zwiększyłaby się
z 4200 do 6000 metrów kwadratowych. W zakładzie obowiązuje jednozmianowy system pracy, sama praca nie
jest monotonna jak to bywa
w innych zakładach o takim
profilu. Większość pracowników to kobiety, które jednak
bardziej nadają się do tego
typu pracy. (od red. W związku
z czym wizerunek pracowników zyskuje na urodzie)
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uspokajać. Rozumiałem ich, wykonywali swoją pracę.
Oni też tego stanu wojennego nie chcieli.
Pamietam też drugą sytuację, dzień później, kiedy to
musiałem pojechać do Sanatorium, do chorego. Kiedy
wróciłem na plebanię, już czekali na mnie milicjanci,
i zapytali: „czy ksiądz nie wie, że jest zakaz poruszania
się?”. Odpowiedziałem że ten zakaz mnie nie
interesuje, bo musiałem jechać z posługą do chorego.

Co ksiądz porabia obecnie?
Jestem na emeryturze, ale nadal pomagam
obecnemu proboszczowi. Mieszkam na parafii, mimo
że moja siostra chciała mnie zabrać do siebie, pod
Inowrocław. Wolałem jednak zostać tutaj. Czuję się
już Prabuciakiem.
Na koniec – słowa do parafian…
Chciałbym bardzo podziękować za całą życzliwość
i dobroć którą otrzymałem od
parafian oraz władz miejskich. Cały
czas bardzo dobrze mi się z Wami
współpracowało. Dziękuję!

WYWIAD NUMERU

NASZE MIASTO

Z WIZYTĄ W ORBIT-ONE
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W imieniu redakcji, burmistrza
i całej prabuckiej społeczności
chcielibyśmy księdzu Janowi
Oleksemu podziękować za dzieło odbudowy zniszczonej świątyni, bez wątpienia największego przedsięwzięcia w powojennej historii naszego miasta.
Wywiad przeprowadzili:
Marek Szulc i Andrzej Ochał
Ks. proboszcz i parafianie

Mało tego, wystapiłem natychmiast o przepustkę
umożliwiającą poruszanie się samochodem, i to na
całą Polskę. Po tygodniu ją dostałem (śmiech).
Poza odbudowaniem katedry, jakie było największe wydarzenie w czasie kiedy kierował ksiądz parafią?
W 2000 roku przyjechał do nas arcybiskup Józefa
Kowalczyka, nuncjusz Apostolski, który poświęcił naszą odbudowaną świątynię. To był wielki dzień.
W latach ’80 przy prabuckiej parafii zaczęły
funkcjonować akcje dobroczynne. Jak to
wyglądało?

Nasze plany i marzenia? Po prostu, stabilny rozwój.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia!
Karolina Szałaj i Andrzej Ochał

Zaczęło się od darów z Europy zachodniej, które
Kościół rozdzielał pomiędzy ludźmi w Polsce. Nasz kraj
był wówczas bardzo biedny, brakowało praktycznie
wszystkiego. Natomiast na początku lat ’90 zawiązał
się komitet obywatelski, z inicjatywy między innymi
siedzącego z nami przy stole Marka Szulca. Parafia
także się w to zaangażowała, zbieraliśmy pieniądze
na dożywianie biednych dzieci. Spotkania odbywały
się zresztą w salce katechetycznej. Bardzo dobrze to
funkcjonowało, a przecież nie było wtedy rozwiązań
systemowych, tak jak ma to miejsce dzisiaj. Sami
musieliśmy wyszukiwać te biedne dzieci. Trzeba tutaj
podkreślić wielką ofiarność prabucian, która pozwalała
na to, że dla nikogo nie zabrakło pomocy.

Odbudowa Katedry – 1981 r.

OD REDAKCJI
Całej opowieści Księdza Infułata i anegdotek
związanych z odbudową katedry, nie sposób było
tutaj zamieścić. Dlatego wszystko to, co usłyszeliśmy
i nagraliśmy, przekażemy prabucianom w innej
publikacji. Obiecujemy.
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Rok temu zamieściliśmy artykuł poświęcony Parkowi
Miejskiemu. Nosił on tytuł „Co dalej z naszym parkiem”
i nie był zbyt optymistyczny. Park bowiem niby istniał,
ale bardziej straszył niż przyciągał. Jeśli zaś już kogoś
przyciągał, to przede wszystkim złodziei drewna.
Dzisiejszy artykuł piszę już z dużym optymizmem
oraz wiara w mieszkańców mojego miasta. Park
z miesiąca na miesiąc wygląda bowiem lepiej, i co
najważniejsze, ponownie zaczyna tętnić życiem.
Na początek, trochę historii związanej z jego
powstaniem. Fundatorem parku był żyjący w latach
1827 – 1907 prabucki kupiec Heinrich Wiebe, który
przekazał na ten cel teren pomiędzy kanałem młyńskim a drogą na Obrzynowo. Roboty wykonane
zostały przez służby miejskie. Otwarcie parku nastąpiło 10 kwietnia 1908 roku. Ma on już zatem 108 lat!
Fundator nie doczekał chwili otwarcia, ale wdzięczni
mieszkańcy Riesenburga postawili mu na jego terenie
pomnik. Wówczas, wygladał on tak, jak na przedstawionej fotografii. Dzisiaj wygląda znacznie gorzej, ale
nie oznacza to, że tak już musi pozostać.

tak naprawdę nie mieli pojęcia o co się biją i z jakiego
powodu giną. Wojna, którą wymyślili sobie cesarze
i generałowie pochłaniała codziennie tysiące ludzkich
istnień. Zginęło na niej około 9 milionów żołnierzy.
Przedstawiciele niemal wszystkich europejskich
narodów ginęli w okopach, podczas szturmów, od
zabójczych gazów bojowych, w upale, mrozie i błocie.
W tym roku mija stulecie bitwy pod Verdun, jednego
z symboli tej wojny. Na froncie niemiecko – francuskim sztaby wojenne postanowiły stoczyć bitwę
„na wykrwawienie”. Przegrać miał ten, kto szybciej
wyczerpie swoje ludzkie rezerwy. Przegrali wszyscy.
Na kilkudziesięciu kilometrach kwadratowych opustoszałego terenu, zmielono z ziemią pół miliona ludzkich
istnień. Front pozostał na swoim miejscu. Do dzisiaj,
nikt nie potrafi wyjaśnić, po co… Europa w latach
1914-1918 sprawiła sobie ogromną, bezsensowną
tragedię, w której najbardziej ucierpieli zwykli ludzie.
Pamiętajmy o tym, kiedy patrzymy na znajdujące się
w Parku mauzoleum.

Gazeta Prabucka
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Jak wynika z dedykacji na odwrocie
fotografii, żołnierz ten
zapewne także poległ
na którymś z frontów.
Dedykację
odczytałem bez problemów,
bo jest ona po polsku.
Ten żołnierz miał
na
imię
Hipolit…
W pruskiej (i nie tylko)
armii służyli także
Polacy nie mający
własnej
państwowości.
Polski
po
prostu nie było wtedy
na mapie.

Innym charakterystycznym i zapomnianym obiektem,
jest powstałe w 1925 roku mauzoleum – a raczej to, co
z niego pozostało – poświęcone poległym w pierwszej
wojnie światowej żołnierzom pochodzącym z Prabut.
Tym murom chciałbym poświęcić więcej miejsca.
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Młynówka przepieknie prezentowała się przed wojną.
Patrząc na te pocztówkę, trudno sobie wyobrazić, że to
miejsce naprawde tak wygladało. Ale skoro udało się
zrobić taką różnicę pomiedzy tym co było chocby rok
temu, a tym co mamy teraz, to kto wie... Moim marzeniem jest melioracja bagien i poprowadzenie wody do
Młynówki Przerzedzić drzewostan na bagnach, bo za
kilkanaście lat bedą to już duże drzewa. To wszystko
mozna zrobić. Trzeba wierzyć i chcieć.

Kończąc temat mauzoleum dodam, iż kilka dni temu,
bardzo miłą niespodziankę sprawił mi burmistrz Marek
Szulc, który poinformował mnie, że UMiG wyznaczył
środki na podstawowe zabezpieczenie mauzoleum.
Prace rozpoczną się wkrótce.
Poniżej inna fotografia. Mecz finałowy tenisowych mistrzostw Riesenburga z roku 1936 które były
rozgrywane na pieknych kortach znajdujacych się w
Parku. Zdjecie przedstawia także meandry historii
tego miasta. Pan który stoi za graczami i jego gest.
Może pokazuje wynik meczu. a może pokazuje co
innego... O chłopaku po prawej stronie mamy troche
informacji. Jego losy są symboliczne. Był dobrym tenisistą. Gdy przyszła wojna, służył w Kriegsmarine.
Zginął w zatopionej łodzi podwodnej na Bałtyku w roku
1941. Tragedie i śmierć – tylko tyle przyniosła światu
ideologia spod znaku swastyki.

Niemiecką przeszłość naszego miasta musimy zaakceptować, czy się to komuś podoba czy nie. Taka jest
historia. Wydaje mi się zresztą, że dla ogromnej większości prabucian, zwłaszcza tej młodszego pokolenia,
nie jest to żadnym problemem. Prabuty, do 1945 roku
były niemieckim Riesenburgiem, pięknym miastem,
w którym żyli ludzie tacy jak my dzisiaj. Brunatny
okres historii narodu niemieckiego, nie może sprawić,
że wszystko co świadczy o niemieckiej historii, jest
czymś złym. W 1914 roku nikt nawet nie potrafił
sobie nawet wyobrazić czegoś tak zbrodniczego, jak
nazizm. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa,
nazwana wówczas Wielką (Grosse Krieg), na europejskie fronty pomaszerowały miliony mężczyzn, którzy

Poprawił się także wygląd obrzeży rzeczki, na razie
jeszcze suchej. Od strony bagien powstaje trasa rowerowa do której prowadzi zrekonstruowana kładka. To
zasługa rowerzystów, z Piotrem Urbanowiczem na
czele. Ścieżka od strony parku cały czas „się robi”
i wkrótce będzie ukończona.

TEMAT NUMERU

TEMAT NUMERU

PRZYWRÓCIĆ BLASK PARKOWI
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Trzeba jeszcze wspomnieć o ławkach wycinanych
i rzeźbionych przez Piotra Jakubowskiego. Drewno
z których są robione pochodzi z wycinki drzew przy
drodze do Mikołajek Pomorskich. Pierwotnie miało
ono zostać rozdane dla korzystających z pomocy
MGOPS, ale bojownicy o sprawę Parku w ostatniej chwili wywalczyli kilkanaście pni na wykonanie
ławek. W tym momencie dziękujemy Ryszardowi
Wiśniewskiemu za przewiezienie drzew z placu buraczanego do Parku.
Równie optymistyczna jest jeszcze jedna rzecz.
W parku coraz bardziej widoczni są ludzie. Przychodzą
na spacer, z pieskiem, na randkę albo pobiegać.
Odbyły się już dwie edycje zawodów rowerowych.
O to w tym wszystkim chodzi, bo Park powinien żyć,
powinni przychodzić tam mieszkańcy. Jest tam ładnie,
cicho, spokojnie, mimo że rzut beretem od centrum
miasta…

Fotografia mauzoleum z lat 30-tych XX wieku

W tym miejscu, chciałbym pokazać Czytelnikom coś
ciekawego. Znajdującą się w moich zbiorach kartonikową fotografię, przedstawiającą żołnierza z jednostki
kawalerii stacjonującej do 1914 roku w naszym
mieście. Po wybuchu wojny, jednostka wyruszyła na
front: najpierw na dzisiejszą Łotwę, później do Rumunii
i następnie do Belgii, gdzie została unicestwiona.

Kolejnym, chyba największym straszydłem w Parku,
była zarośnięta Młynówka. No właśnie. Była! Piszę
te słowa z ogromną radością, bo koryto rzeczki jest
już w 80 procentach wykarczowane i w połowie
oczyszczone. Chciałbym w tym miejscu podziękować
wszystkim, którzy się do tego przyczynili, zwłaszcza
„ancymonom” ze świetlicy środowiskowej.

Rok temu, spotkanie mieszkańców w sprawie
wyglądu Parku podsumowaliśmy wnioskiem : żadnych
polbruków, żadnych koparek, żadnej nowoczesności.
Tylko trochę gospodarskiego serca i obecności ludzi
szanujących to miejsce. To się właśnie realizuje, za
co jestem Prabutom bardzo wdzięczny. Szanujmy to
miejsce i cieszmy się nim.
Zapraszam do naszego Prabuckiego Parku, pamiątki
po przedwojennym Riesenburgu.
Andrzej Ochał
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