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UKAZUJE SIĘ OD 1992 ROKU 

J a k i m  j e s t e ś  b u r m i -
strzem? 

Młodym, mam dopiero 
dwa latka, ale przestałem 
raczkować. KaŜdego dnia 
uczę się nowych rzeczy. 
Dziś na przykład dowie-
działem się, dlaczego nie 
naleŜy puszczać równiarki 
na podmarzniętą drogę, 
gdy zapowiadane są dodat-
nie temperatury i deszcz.  

Jako małolat - entuzjasta 
nie ograniczam nikomu 
moŜliwości kontaktu ze 
mną. Poza wtorkiem, dniem 
przyjęć interesantów w 
grubszych sprawach, jestem 
osiągalny kaŜdego dnia w 
biurze, o ile nie wyjadę lub 
nie mam waŜnego spotka-
nia. Mój prywatny profil na 
fb jest ogólnie dostępny a 
numer telefonu powszech-
nie znany. Jeśli nie, to pro-
szę: 609667113. Odbieram 

lub oddzwaniam nawet w 
nocy.  

Chcę pozostawić po sobie 
wymierne efekty: nowe na-
wierzchnie dróg i ulic, roz-
budowany obiekt „Pogoni”, 
nową remizę OSP, popra-
wioną infrastrukturę komu-
nalną (odwodnienia, sieci 
wodociągowe i kanalizacyj-
ne, oświetlenie). Fajnie bę-
dzie kiedyś iść na spacer i 
patrzeć na owoce swojej 
pracy… 

Wygrałeś wybory na dość 
powszechnej fali zmian. 
Co zmieniłeś? 

Zmieniłem styl sprawo-
wania funkcji burmistrza i 
optykę na ludzkie potrzeby. 
Nie zmieniłem współpra-
cowników i szefów instytu-
cji gminnych, co niektórzy 
mi do dziś zarzucają. W 
kampanii wyborczej wyraź-
nie podkreślałem jednak, Ŝe 
nie zaspokoję niczyjej Ŝądzy 
krwi. Dziś wiem, Ŝe postą-
piłem słusznie, bo mam 
kompetentnych i oddanych 
pracy ludzi. Dobrej pracy w 
samorządzie trzeba uczyć 
się latami, fachowcy nie 
rodzą się na kamieniu, a ja 

nie mam ochoty samodziel-
nie liczyć ilości studzienek 
kanalizacyjnych i metrów 
a s f a l t u .  Z m i e n i a m  t o , 
co wymusza Ŝycie i bieŜąca 
polityka. 

Co Cię najbardziej wku-
rza? 

Jawne lub ukryte przerzu-
canie na barki samorządów 
kosztów rozmaitych reform, 
za którymi nie idą środki 
z budŜetu państwa. Podnie-
sienie stawki godzinowej do 
12 zł i podwyŜszenie płacy 
minimalnej odbije się na 
kosztach naszych inwesty-
c j i .  Wykonawcy muszą 
przecieŜ uwzględniać te 
w y Ŝ s z e  k o s z t y  p r a c y 
w swoich kalkulacjach prze-
targowych ofert. Wkurzają 
mnie salony gier, drąŜące 
jakŜe często kieszenie klien-
tów pomocy społecznej czy 
programu 500+. Wkurza 
mnie zasada wykładania 
całości środków na inwesty-
cje wspierane przez progra-
my unijne przez budŜet 
gminy, co praktycznie wią-
Ŝe nam duŜe pieniądze na 
okres 1-2 lat. 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

WYWIAD ZE SOBĄ... 
MAREK SZULC 

Wbrew pozorom, odpytywa-
nie samego siebie w formie 
wywiadu nie jest zjawiskiem 
zupełnie paradoksalnym, co 
potwierdza moja redakcyjna 
praktyka. W przeszłości zda-
rzało się bowiem, Ŝe odpyty-
wany sam układał pytania 
i udzielał na nie odpowiedzi 
i to jeszcze nie było powodem, 
byś czuł się oszukiwany, Sza-
nowny Czytelniku. W innych, 
skrajnych przypadkach redak-
to r  f o rmu ł ow ał  py tan i a 
i odpowiedzi, a odpytywany 
sprawdzał jedynie, czy są one 
zgodne z jego intencjami. Ten 
sposób przekazywania czytel-
nikom waŜnych z punktu wi-

dzenia reprezentanta władzy 
informacji wymagał od redak-
tora nie tylko dogłębnej wie-
dzy na temat samej tematyki 
wywiadu ale równieŜ znajo-
mości poglądów, idei, wręcz 
cech charakteru odpytywane-
go. Zaletą takiego osobliwego 
wywiadu był poprawny język 
i stylistyka wypowiedzi, nie 
zawsze moŜliwa do utrzyma-
nia w przypadku materiału 
czysto autorskiego. Tak się 
przypadkiem (a moŜe nie…) 
składa, Ŝe mogę dziś wystąpić 
z czystym sumieniem po obu 
stronach redakcyjnego stolika. 
Zaczynamy… 

SZANOWNI MIESZKAŃCY ! 
 

Z OKAZJI ZBLIśAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT BOśEGO NARODZENIA śYCZYMY WAM,  
ABY WSZYSTKIE DNI W ROKU BYŁY TAK PIĘKNE I SZCZĘŚLIWE,  

JAK TEN WIGILIJNY WIECZÓR.  
ABY PRZY ŚWIĄTECZNYM STOLE NIE ZABRAKŁO ŚWIATŁA  

I CIEPŁA RODZINNEJ ATMOSFERY,  
A NOWY ROK NIÓSŁ ZE SOBĄ SZCZĘŚCIE I POMYŚLNOŚĆ.  

 

WESOŁYCH ŚWIĄT ! 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  W PRABUTACH  
PIOTR JANIEWICZ 
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Unijny wkład wraca do 
nas stopniowo lub w całości 
po rozliczeniu inwestycji 
czy jej etapów, ale z faktem 
zablokowania kilku milio-
nów zł na dłuŜszy czas 
trudno się pogodzić. Te pie-
niądze moŜna byłoby prze-
znaczyć na szybsze uzupeł-
nianie cywilizacyjnych bra-
ków. Z niepokojem myślę o 
konsekwencjach reformy 
edukacji, której samorządo-
we finansowe koszty juŜ są 
widoczne a społecznych nie 
sposób na dziś oszacować. 
Największą bodaj bolączką 
jest jednak brak mieszkań. 
Wprowadzenie dalszych 
preferencji przy wykupie 
l o k a l i  p r z y s p i e s z y ł o 
i wzmogło zainteresowanie 

dotychczasowych najem-
c ó w ,  a l e  j e d no c z e ś n ie 
zmniejsza się zasób gminnej 
substancji mieszkaniowej. 
NaleŜałoby chyba rozwaŜyć 
budowę mieszkań na wyna-
jem lub na wykup, rodzi się 
jednak pytanie, czy ubiega-
jących się o mieszkanie stać 
będzie na opłacenie czynszu 
(np. 13 zł/m2 plus media 
przy wynajmie). W kaŜdym 
razie podejmę próbę kon-
sultacji z potencjalnymi in-
westorami i lokatorami. 

Jakie plany na drugą po-
łowę kadencji? 

Przede wszystkim kosz-
towna (8,5 mln) ale koniecz-
na modernizacja oczyszczal-
ni ścieków. Ta inwestycja 
rozłoŜona jest na dwa naj-

bliŜsze lata. W moim pro-
jekcie budŜetu na 2017 r. 
widnieją dalsze działania na 
„kolonii”, chcę wnioskować 
do radnych o wykonanie 
nawierzchni ulic Krańcowej 
i  Wyszyńsk iego ,  moŜe 
o dokończenie ul. Dąbrow-
skiego. No i chodnik na ul. 
Sanatoryjnej, (która teŜ woła 
o nawierzchnię). Chciałoby 
się z rozpędu Cisową, Wi-
ś n i o w ą ,  S i k o r s k i e g o 
i w końcu Kiepury i Patyry. 
W planie jest teŜ ul. Podgór-
na, z tyłu głowy ul. Górna, 
Czarneckiego… Mamy go-
towy projekt na wspólną ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową 
przebudowę podwórka 
Kraszewskiego 2 z porząd-
nymi parkingami. Kupa 
roboty… 

Słówko o współpracy 
z Radą Miejską? 

Układa mi się dobrze, jak 
sądzę. Tak jak deklarowa-
łem przed wyborami i tuŜ 
po nich, skrupulatnie prze-
strzegam zasady podziału 
naszych wzajemnych kom-
petencji. Nie tworzyłem 
i nie tworzę formalnych czy 
nieformalnych grup naci-
sku, radni mają decydujący 
głos w planowaniu budŜe-
tu. Polegam na ich zbioro-
wej mądrości i odpowie-
dzialności, co, jak dotąd, 
przynosi dobre efekty. Dzię-
ki inicjatywie radnych po-
wstał Prabucki BudŜet Oby-
watelski i tworzy się Rada 
MłodzieŜowa. Oby tak da-
lej... 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

Niezwykłe historie nie-
zwykłych ludzi w zwykły 
sposób budzą naszą cieka-
wość.  PrzeŜycie 103 lat we 
względnym zdrowiu czyni 
człowieka nietuzinkowym, 
zwłaszcza gdy jego historia 
przeplata się z naszą lokal-
ną historią i daje jej rzadkie 
świadectwo. Pani Hilda 
Kaminska, jak łatwo obli-
czyć, urodziła się w 1913 
roku. Koniec II wojny świa-
towej zastał rodzinę Kamin-
skich w Prabutach, na koń-
cu dzisiejszej ulicy Barczew-
skiego,  gdzie ojciec Jubilat-
ki prowadził zakład kra-
wiecki. TuŜ przed nadej-
ściem frontu, podobnie, jak 
inni cywile, rodzina Kamin-
skich zmuszona została do 
ewakuacji. Marsz w kierun-
ku Gdańska zakończył się 
przed zburzonym mostem 

w Tczewie i, mając w pa-
mięci tragedię uciekinierów 
na storpedowanym statku 
„Gustloff”, moŜna uznać tę 
okoliczność za szczęśliwe 
zrządzenie losu. Powrót do 
Prabut trwał kilka dni z po-
wodu frontowego bałaganu 
na drogach, szczęśliwie jed-
nak Pani Hilda z dwiema 
małymi córeczkami wróciła 
do rodzinnego domu. W 
Prabutach,  pod dzisiejszym 
adresem Jagiełły 2, działała 
sowiecka komendantura, 
gdzie autochtoni mieli obo-
wiązek się meldować. Tam 
przydzielano ich do pracy 
i wydawano racje Ŝywno-
ściowe. Większość z nich 
wiosną skierowano na pola 
do sadzenia ziemniaków, 
Pani Hilda zaś, z racji ro-
dzinnych umiejętności zo-
stała zatrudniona w siedzi-
bie komendantury, gdzie 
wraz z ojcem łatała mundu-
ry czerwonoarmistów. Nie-
zwykłe losy rodziny Kamin-
skich doczekają się wkrótce 
szerszej publikacji w naszej 
gazecie. 

103-LATKA MA SIĘ DOBRZE 
MAREK SZULC 

GAZETA PRABUCKA 2 

W czwartek, 1 grudnia, w dzień 103 urodzin Pani Hildy miałem 
zaszczyt złożyć Jej serdeczne urodzinowe życzenia. Jestem prze-
konany, że uczyniłem to w imieniu nas wszystkich. Rodzina Ka-
minskich, wraz ze swymi kolejnymi pokoleniami wpisała się w 
powojenną historię Prabut i nadal ją tworzy. Piotrze, masz 
dobre geny…:) 

Oto niezwykłe dwie fotografie. Ta z lewej została wykonana w 
1944 roku, gdy młodsza córka, znana nam bodaj wszystkim 
Hanna Berg miała 8 miesięcy a jej siostra Brygida niecałe 5 
lat. W tej samej konfiguracji pozują do zdjęcia po 70 latach !  
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Z nieukrywaną radością 
i satysfakcją informujemy 
o kolejnym duŜym dofinan-
sowaniu inwestycji ze środ-
ków Unii Europejskiej.  

Tym razem Miasto i Gmi-
na Prabuty jest beneficjen-
tem w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
na lata 2014– 2020, działa-
nie 11.3- Gospodarka wod-
no- ściekowa. W latach 201-
7– 2018 zrealizujemy duŜą 
inwestycję polegającą na 
przebudowie i remoncie 
o c z y s z c z a l n i  ś c i e k ó w 
w Prabutach. Jest to jedna 
z wielu inwestycji w bran-
Ŝ y  w o d n o –  ś c i e k o w e j 
w ostatnich latach.  

W powojennej historii 
Prabut trudno byłoby szu-
kać inwestycji w tej dzie-
dzinie. W państwowym 
centralnym planowaniu 
zawsze brakowało pienię-
dzy na oczyszczanie ście-
ków, zwłaszcza w małych 
miasteczkach. Trochę ina-
czej traktowana była dosta-
wa wody. Budowa wodo-
ciągów była mniej skompli-
kowana i nie tak kosztow-
na jak sieci kanalizacyjne 
i oczyszczalnie ścieków. 
W Prabutach przed 1990 
rokiem było podobnie. Sy-
t u a c j ę  k o m p l i k o w a ł 
i utrudniał fakt, Ŝe dostawą 
wody i oczyszczaniem ście-
ków zajmowało się Woje-
wódzkie Przedsiębiorstwo 
Państwowe WPWiK, które 
główną s iedzibę miało 
w odległym Elblągu i nie 
było zainteresowane roz-
wiązywaniem problemów 
mieszkańców dalekiej pro-
wincji. Tam teŜ zapadały 
decyzje o ewentualnych 
inwestycjach i budŜetach 
przeznaczonych na remon-
ty urządzeń. Praktycznie 

lokalna społeczność zdana 
była na łaskę i niełaskę ów-
c z e s n y c h  d e c y d e n t ó w 
z Elbląga.  

Sytuacja zmieniła się dia-
metralnie po 1990 roku, 
kiedy to w wyniku prze-
m i a n  s p o ł e c z n o -
politycznych w naszym 
kraju powstały wolne i nie-
zaleŜne samorządy. Dosta-
wa wody i odbiór ścieków 
stały się zadaniem wła-
snym gminy i ze względu 
na wieloletnie zaniedbania 
musiała być traktowana 
priorytetowo. W całym kra-

ju na podstawie ustawy  
o samorządzie przeprowa-
d z o n o  k o m u n a l i z a c j ę 
przedsiębiorstw państwo-
wych zajmujących się mię-
dzy innymi dostawą wody 
i oczyszczaniem ścieków.  

W naszej gminie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji juŜ w nowych 
realiach zaczęło funkcjono-
wać od 01.01.1992 roku. 
Obecna forma i schemat 
organizacyjny jako Przed-
siębiorstwa Wodociągów, 
Kanalizacji i Ciepłownic-
twa „PEWIK” spółka z o.o., 
której właścicielem w 100% 
jest Gmina Prabuty funk-
cjonuje od 01.01.1997 roku.  

Zaniedbania w tzw. sfe-
rze wod.-kan.  były bardzo 

duŜe. Ograniczone moŜli-
wości finansowe samorzą-
dów zaraz po 1990 roku teŜ 
nie pozwalały na znaczącą 
poprawę sytuacji. Gminy 
z a c z ę ł y  k o r z y s t a ć  
z moŜliwości zaciągania 
zobowiązań finansowych  
i tym samym mogły zreali-
zować najpilniejsze potrze-
by.  

W tym artykule chciał-
bym zająć się inwestycjami 
tylko z dziedziny wodno- 
kanalizacyjnej od 2000 ro-
ku, kiedy  to pojawiły się 
pierwsze moŜliwości pozy-

skania środków zewnętrz-
nych. W tym czasie moŜna 
było juŜ korzystać ze środ-
ków Banku Światowego– 
program PAOW (Program 
Aktywizac j i  Obszarów 
Wiejskich), Agencji Re-
strukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, Wojewódz-
kiego i Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowi-
ska, Wojewody Pomorskie-
go, a następnie ze środków 
przedakcesyjnych między 
innymi ze środków Progra-
mu SAPARD. Po integracji 
z Unią Europejską urucho-
m i o n o  Z P O R R 
(Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju Re-
g i o n a l n e g o ) ,  P R O W 
(Program Rozwoju Obsza-
rów Wie j sk ich)  i  RP O 

(Regionalny Program Ope-
racyjny). Korzystaliśmy 
takŜe ze środków Agencji 
Nieruchomości Rolnych, 
która wspierała inwestycje 
na terenach po byłych Pań-
stwowych Gospodarstwach 
Rolnych.  

Nie będziemy zanudzać 
czytelnika szczegółami 
związanymi z ubieganiem 
się o te fundusze, nie są to 
łatwe pieniądze. Przygoto-
wanie projektu od identyfi-
kacji potrzeb do złoŜenia 
wniosku o dofinansowanie 
trwa około roku. W ramach 
przygotowań wniosku wy-
konuje się najczęściej pełną 
dokumentację techniczno- 
projektową, analizy ekono-
miczne i środowiskowe 
(tzw. studia wykonalności 
i studia oddziaływania na 
środowisko) i wiele, na-
prawdę wiele innych doku-
mentów w postaci decyzji, 
z a ś w i a d c z e ń ,  m a p 
i opracowań. Ubieganie się 
o środki zewnętrzne odby-
wa się zawsze na zasadzie 
konkursu. Potencjalni bene-
ficjenci, zdając sobie spra-
wę, Ŝe konkurencja nie śpi, 
ścigają się w zabiegach, aby 
ich wniosek był bardziej 
przekonujący i uzyskał 
więcej punktów w dwóch 
etapach oceny.  

Pierwszy etap to ocena 
formalna, drugi ocena me-
ry to ry cz na .  W y so k o ś ć 
i zakres dofinansowania 
w programach jest róŜna 
i wynosi od 50 do 85% 
kosztów kwalifikowanych.  

Nasza gmina zrealizowa-
ła kilkadziesiąt projektów 
korzystając z dofinansowa-
nia środkami zewnętrzny-
mi. W dziedzinie wod-kan 

(Ciąg dalszy na stronie 18) 

KOLEJNA INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII 
EUROPEJSKIEJ 

KRZYSZTOF WOJEWÓDZKI 



 

 

Jestem najmłodszym re-
patriantem Prabuckiego 
Stowarzyszenia Kresowia-
ków. Urodziłem się dwa 
lata po II Wojnie Światowej 
w Wilnie, obecnej stolicy 
Niepodległej Litwy. Miasto 
przed 1939 było w grani-
cach Rzeczypospolitej Pol-
ski. Wilno ma swój styl 
i charakter. „Poznać Wilno, 
to znaczy — ukochać je na 
zawsze" .  Ten skrawek 
„Polskich Kresów" przez 
kilka stuleci był ośrodkiem 
silnie związanym kulturo-
wo i gospodarczo z Rzecz-
pospolitą. Ja pochodzę 
z rodziny o tradycjach woj-
skowych. Mój ojciec i dzia-
dek, Władysław Pawłow-
ski, byli zawodowymi Ŝoł-
nierzami. SłuŜyli w V Puł-
ku Piechoty Legionowej 
w Wilnie. Pułk ten był 
oczkiem w głowie Marszał-
ka Polski Józefa Piłsudskie-
go, syna ziemi wileńskiej 
zmarłego w 1935 r. Serce 
Pana Marszałka spoczywa 
na cmentarzu „Rossa” we 
wspólnym mauzoleum 
razem z jego matką. Na 
p ły c ie  w id ni e je  na pi s 
„Matka i Serce Syna". Mój 
dziadek Władysław zmarł 
w 1936 r., natomiast ojciec 
Piotr słuŜył w armii do 
1939 r. Brał udział w Kam-
panii Wrześniowej, o której 
wiem tylko tyle, Ŝe był ran-
ny i w dniach 16.09.1939 — 

1 7 . 1 0 . 1 9 3 9  p r z e b y w a ł 
w szpitalu Najświętszej 
Marii Panny w Siedlcach, 
co potwierdza PCK. Ojciec 
pochodził z obecnych tere-
nów Białorusi. Urodził się 
w 1910 r.   

Mama do Wilna trafiła 
po 1922 r. za sprawą dziad-
ka. Pochodziła z Płocka, 
urodziła  się  w 1921 r . 
W 1939 r. po przejęciu Wil-
na przez Rosjan w wieku 
1 8  l a t  z a t r u d n i ł a  s i ę 
w miejscowym szpitalu 
jako salowa. Ojciec po 
opuszczeniu szpitala, zata-
jając fakt słuŜby wojsko-
wej, powrócił do Wilna 
i podjął pracę na Kolei Li-
tewskiej jako zwykły robot-
nik. Pracowali tam prawie 
sami Polacy. Tata, nie mo-
gąc pogodzić się z okupa-
cją sowiecką i niemiecką, 
postanowił wraz z kolega-
mi z pracy kolportować 
gazetę o dumnej nazwie 
„Niepodległa" wśród roda-
ków na Wileńszczyźnie.  

W 1941 r. rodzice wzięli 
ślub juŜ pod okupacją nie-
miecką. W 1942 r. przy-
szedł na świat mój starszy 
brat Marian, a w 1944 r. 
urodziła się moja siostra 
Wanda. Było to ponownie 
pod okupacją sowiecką. 
Kolejne przejęcie Wilna 
przez Rosjan to inwigilacja 
i unicestwianie przeciwni-
ków politycznych nowego 
ładu. Koniec wojny nie 
oznaczał zakończenia wal-
ki na rzecz Niepodległego 
Bytu Państwa Polskiego w 
wydaniu ojca i jego kole-
gów. Zapłacili za to ogrom-
ną cenę, zostali aresztowa-
ni i skazani na 10 lat obozu 
pracy wychowawczej oraz 
konfiskatę mienia w cało-
ści, jeden z kolegów o na-
zwisku Sawicz dostał karę 

śmierci przez rozstrzelanie. 
Był on przed wojną poli-
cjantem. Mama natomiast 
została zwolniona z pracy 
jako Ŝona „Wroga Ludu". 
Z dnia na dzień zostaliśmy 
bez środków do Ŝycia. Ja 
miałem niecałe trzy miesią-
ce. W tym cięŜkim okresie 
pomogła nam dalsza rodzi-
na Sokołowskich, którzy 
świadomie wprowadzili 
się do naszego domu ratu-
jąc nas przed eksmisją 
na bruk. Zięć cioci Stasi był 
Rosjaninem o nazwisku 
Denisow. Mimo wydatnej 
pomocy cioci,  wiem to 
z opowiadań mamy, było 
nam bardzo cięŜko. Mama 
zatrudniła się na budowie, 
bo tylko tam wówczas mo-
gli pracować ludzie na tzw. 
cenzurowanym. Głodowa 
pe n s ja  z mu s i ła  ma mę 
do oddania nas do siero-
cińca niedaleko Wilna, 

gdyŜ ledwo wiązała koniec 
z końcem. Pamiętam nato-
miast moment, kiedy ma-
ma zabierała mnie z siero-
cińca. Siedziałem w świe-
tlicy na parapecie, kiedy 
w drzwiach ukazała się 
jakaś pani, która bacznie 
rozglądała się po sali. Pod-
opieczni byli bardzo po-
dobni do siebie, mieli ogo-
lone głowy. Mama, wska-
zując palcem na mnie, po-
wiedziała „To chyba ten”, 

potwierdził to wychowaw-
ca. W pewnym momencie 
mama obejrzała mój pośla-
dek, gdzie miałem znak po 
duŜym czyraku. Było tro-
chę śmiechu. Mama wołała 
d o  m n i e  p o  r o s y j s k u 
„Wacuk, jedziemy do Pol-
ski”. Pamiętam ostatnie 
miesiące naszego pobytu w 
ukochanym Wilnie, w do-
mu przy ul. Ogińskiego 1. 
Mama, będąc pewna, Ŝe 
Tata nie powróci, zdecydo-
wała się na wyjazd do Pol-
ski. Zapamiętałem jeszcze 
kilka domowych rewizji 
NKWD, po których było 
duŜo sprzątania. Nadszedł 
wreszcie dzień wyjazdu, 
rano razem z rodziną cioci 
udaliśmy się do „Pani 
Ostrobramskiej", aby po-
modlić się za losy naszej 
rodziny. Od ośmiu lat oj-
ciec juŜ nie Ŝył, ale nikt 
o tym nie wiedział. W maju 
1956 roku, po osobistej re-
wizji bagaŜu, wsiedliśmy 
do pociągu i  po ki lku 
dniach podróŜy dotarliśmy 
do Niemodlina w woj. 
opolskim, gdzie mieliśmy 
przydział repatriacyjny. Na 
dworcu czekała na nas ro-
dzona siostra mojej mamy 
— Krystyna, z męŜa Czy-
wilska, z czwórką dzieci.  

Początkowo zatrzymali-
śmy się u cioci (łącznie 10 
osób na 16 m2). Spaliśmy 
na podłodze, były tylko 
dwa metalowe łóŜka. Po 
kilku dniach otrzymaliśmy 
swój dom, do którego za-
braliśmy rodzinę cioci. 
Dom był na tyle duŜy, Ŝe 
wujek Kazimierz urządził 
sobie warsztat szewski. 
Mama otrzymała pracę 
w miejscowym przedszko-
lu, nas zapisała do szkoły. 
Byliśmy szczęśliwi, ale 
na krótko.  

W czerwcu 1956 r. mamę 
zwolniono z pracy, ponie-
waŜ dowiedzieli się, Ŝe tata 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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odbywa karę więzienia. 
Cały cięŜar utrzymania 
domu spadł na barki cioci 
Krysi. Zaczęły się spory, 
najczęściej na tle Ŝywno-
ściowym. Często byliśmy 
głodni, o drugim śniadaniu 
do szkoły nie było mowy. 
Mama ponownie, widząc 
beznadziejną sytuację, od-
dała mnie i brata Mariana 
do domu dziecka w Skoro-
goszczy nad Nysą Kłodz-
ką. Sama, po konsultacji 
z babcią Zofią, przeprowa-
dziła się do stolicy Warmii 
i Mazur. Do Olsztyna za-
brała ze sobą moją siostrę 
Wandę. W domu dziecka 
w Skorogoszczy przebywa-
łem do 1960 roku. Była to 
prawdziwa szkoła Ŝycia, 
nauczyłem się czynności, 
k t ó r e  p o t r z e b n e  b y ł y 
w codziennej egzystencji. 
Pracowałem na roli w po-
bliskich PGR-ach przy 
zbiorach ziemniaków, bu-
raków cukrowych, przy 
Ŝniwach, zbieraliśmy w 
lasach Ŝołędzie, zwalczali-
śmy stonkę ziemniaczaną, 
którą uroczyście spalano. 
Pamiętam równieŜ mo-
ment usunięcia krzyŜy 
z klas szkolnych. Dano 
nam teŜ do zrozumienia, 
Ŝe kaŜdy kto będzie po 
l e k c j a c h  u c z e s t n i c z y ł 
w religii na plebanii, nie 
dostanie obiadu. W miejsce 
zdjętych krzyŜy powieszo-
no portrety Gomułki, Za-
wadzkiego i Cyrankiewi-
cza. Bardzo często wracając 
z prac rolnych śpiewaliśmy 
o margarynie, która lepsza 
jest od dziewczyny, bo nig-
dy nas nie zdradziła. Ja 
radziłem sobie nieźle, by-
łem pupilkiem kucharek, 
poniewaŜ pomagałem im 
w drobnych pracach ku-
chennych. 

W 1960 roku przeniesio-
no mnie do domu dziecka 
w Olsztynku, gdzie prze-

bywałem jeszcze dwa lata. 
Mama dostała się do pracy 
w internacie szkoły pielę-
gniarskiej w Olsztynie przy 
ul. Mariańskiej. Poznała teŜ 
mojego obecnego ojczyma 
Józefa, który okazał się 
bardzo porządnym i wyro-
zumiałym człowiekiem. 
Ja po opuszczeniu „bidula" 
i skończeniu szkoły zawo-
dowej jako świeŜo upieczo-
ny ślusarz — spawacz wy-
ruszyłem z domu za pracą, 

której w tym czasie nie bra-
kowało. W 1967 roku ma-
ma wzięła ślub z ojczy-
mem. Brat i siostra poza-
kładali  swoje rodziny. 
Ja zmieniałem prace jak 
rękawiczki,  najczęściej 
z ciekawości nowych ludzi 
i otoczenia. Pracowałem 
w melioracji, pasłem kro-
wy w Bieszczadach, zali-
czałem budowy w całym 
kraju. Wreszcie osiadłem 
w Kisielicach u swojej 
przyszłej Ŝony. Od 1970 
roku mieszkałem w Kisieli-

cach, pracując w pobliskim 
POHZ — Łęgowo. W tym 
samym roku we wrześniu 
urodziła się nasza córka 
Małgosia. W 1971 roku 
wzięliśmy ślub. W 1972 
roku przyszła na świat cór-
ka Ewa, a w 1973 syn Da-
riusz. W wolnych chwilach 
zajmowałem się sportem. 
Byłem przez kilka lat sę-
dzią piłkarskim. W Łęgo-
wie pracowałem do 31-
.12.1981 roku, zwolniono 

mnie z pracy za działalność 
w „Solidarności" — byłem 
zresztą tego pewny po 
wprowadzeniu Stanu Wo-
jennego. Przez pierwsze 
trzy miesiące 1982 roku 
byłem bez środków do Ŝy-
cia. Pomagali mi przetrwać 
obcy ludzie i miejscowy 
proboszcz. Od kwietnia 
1982 roku dostałem pracę 
na PKP w wagonowni w 
Prabutach. W latach 1984-
1986 mieszkałem w Gdako-
wie na czasowym mieszka-
niu PKP. W styczniu 1986 

roku przyszedł na świat 
mój najmłodszy syn An-
drzej. Spotkało nas teŜ nie-
szczęście w tym samym 
czasie, cięŜko zachorował 
mój dwunastoletni syn Da-
riusz. Zmarł po pięciu la-
tach cierpienia w 1991 ro-
ku. Prawdopodobnie jego 
mózg zaatakował utajony 
wirus odry, okazało się, Ŝe 
nie był szczepiony. Od ma-
ja 1986 roku mieszkam w 
Prabutach przy ul. Daszyń-
skiego. Na PKP pracowa-
łem do 1999 roku, kiedy to 
p osz ed łe m na  z a s i łe k 
przedemerytalny. Na PKP 
pracowała równieŜ Ŝona 
Urszula. Obecnie oboje z 
Ulą jesteśmy na zasłuŜonej 
emeryturze, Ŝyjemy skrom-
nie, cieszymy się z tego, co 
mamy. 

śonie zawdzięczam to, Ŝe 
w trudnych chwilach była 
moim duchowym stróŜem, 
z najgorszych sytuacji wy-
chodziliśmy zwycięsko. 
Dzieci wychowałem na 
porządnych ludzi. ZałoŜyli 
swoje rodziny, Małgorzata 
ma dwie dorosłe córki Pa-
trycję i Dorotkę, młodsza 
córka Ewa ma córkę Iwonę 
i syna Jakuba, Andrzej ma 
Ŝonę Monikę zd. Ściągaj 
i syna Oskara lubiącego 
piłkę noŜną. Syn jest na-
uczycielem W-F w Zespole 
S z k ó ł  i m .  K r e s o w i a n 
w Rodowie. Trenuje rów-
nieŜ młodych piłkarzy. 
Sport  odziedziczył  po 
mnie. Jestem dumny z fak-
tu,  Ŝe mimo trudności 
i zawiłości Ŝyciowych uda-
ło się doczekać lepszych 
czasów. Polska jest wol-
nym, demokratycznym 
krajem, powoli dźwiga się 
po sowieckiej dominacji. 
Z najbliŜszej rodziny pozo-
stała tylko siostra Wanda 
i  o j czym J óz ef .  Ma ma 
zmarła w 1993 roku, a brat 
Marian w 1996 roku.  

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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Rok 1935. Ojciec autora (pierwszy z lewej) w towarzystwie kolegów z wojska 



 

 

VII KONFERENCJA POPULARNO-NAUKOWA 

„ŚWIAT KRESÓW” 
BARBARA PRÓCHNICKA 

W dniach 8-9 września 
juŜ po raz VIII odbyła się 
w Prabutach Konferencja 
p o p u l a r n o - - n a u k o w a 
„Świat Kresów” zorganizo-
wana przez Prabuckie Sto-
warzyszenie Kresowiaków, 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Prabuty, Prabuckie Cen-
trum Kultury i Sportu oraz 
Związek Harcerstwa Pol-
skiego Szczep Prabuty. 

Konferencję tradycyjnie 
roz p ocz ę t o  z łoŜ e nie m 
kwiatów i modlitwą pod 
pomnikiem Pomordowa-
nych na Kresach Wschod-
nich II Rzeczypospolitej, 
po której uczestnicy wzięli 
udział w mszy świętej kon-
celebrowanej w intencji 
ofiar ludobójstwa dokona-
nego przez  OUN-UPA 
w czasie II wojny świato-
wej. Jak co roku homilię 
wygłosił ks. Tadeusz Isako-
wicz- Zaleski. 

Następnego dnia uczest-
nicy konferencji wysłuchali 
cyklu wykładów w PCKiS 
poprzedzonych przywita-
niem gości przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Pra-
buty p. Marka Szulca oraz 
oficjalnym otwarciem kon-
ferencji przez prezesa Pra-
buckiego Stowarzyszenia 
Kresowiaków p. Andrzeja 
Mosiejczyka. 

„ Z m a g a n i a  o  K r e s y 
Wschodnie w latach 1914- 
1921” to temat tegorocznej 

prelekcji ks. Tadeusza Isa-
kowicz-Zaleskiego, który 
od wielu lat odwiedza Pra-
buty i zawsze dobrym sło-
wem wspiera prabuckich 
d z i a ł a c z y  k r e s o w y c h , 
a informacje o wydarze-
niach mających miejsce  
w naszym mieście przeka-
zuje dalej na swoim blogu 
i w publikacjach. 

W drugiej części wysłu-
chano wykładu prof. Cze-
sława Partacza- pracowni-
ka Instytutu Polityki Spo-
łecznej i Stosunków Mię-
dzynarodowych Politech-
niki Koszalińskiej, badacza 
stosunków polsko- ukraiń-
skich. Tematem jego pre-
lekcji był „Nacjonalizm 
ukraiński wczoraj i dziś”. 

Konferencja od wielu lat 
cieszy się duŜym zaintere-
sowaniem. Ci, którzy oso-
biście doświadczyli trage-
dii mordów, prześlado-
wań, wywózek i przesie-
dleń, w zadumie wspomi-
nają swoich bliskich, odda-
ją hołd pomordowanym, 

zdobywają nowe informa-
cje na temat wydarzeń 
na Wschodnich Kresach II 
RP i dzielą się, nadal Ŝy-
wym, cierpieniem i tęskno-
tą. Dzięki tym spotkaniom 
mają poczucie, Ŝe kolejne 
pokolenia starają się o za-
chowanie pamięci i walkę 
o godne upamiętnianie 
ludobójstwa. Bardzo waŜ-
nym dla nich faktem jest 
liczny udział młodzieŜy 
w konferencji. Utwierdza 
to w przekonaniu, Ŝe do-

póki będziemy przypomi-
nać i zapoznawać z tema-
tem kolejne pokolenia, do-
póty będzie trwała nadzie-
ja na dotarcie do całej 
prawdy i oficjalne jej przy-
znanie. Kresowianie zaw-
sze wołają o pamięć, ze-
msty nigdy nie chcieli. 
KaŜda kolejna konferencja 
to szerszy krąg osób znają-
cych historię Kresowian, 
często historię swojego 
pochodzenia.  
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KAMPANIA PROMOCJI ZADRZEWIEŃ W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM JAKO SIEDLISK PRZYRO-

DY I KORYTARZY EKOLOGICZNYCH”- PODSUMOWANIE PROJEKTU W GMINIE PRABUTY 

PROGRAM „DROGI DLA NATURY”  
ALINA RODZIEWICZ 

Obecność  a le i  drzew 
w krajobrazie rolniczym 
w naszym kraju uwarun-
kowana jest wielowiekową 
tradycją sięgającą XVIII 
wieku. Aleje pełniły wów-
czas wiele istotnych funk-
cji: podkreślały rangę i pre-
stiŜ dróg dojazdowych, 
wskazywały przebieg tras 
zimą, były źródłem owo-
ców, miodu, drewna, peł-
niły funkcję krajobrazową 
a takŜe strategiczną, osła-
niały przed słońcem, wia-
trem lub deszczem.  

Obecnie wiemy znacznie 
więcej o roli zadrzewień w 
krajobrazie. Odkryto wiele 
nowych funkcji jakie pełnią 
drzewa oraz aleje drzew. 
Drzewa są zielonymi, bez-
odpadowymi fabrykami 
poprawiającymi stan śro-
dowiska naturalnego po-
przez m.in. przeciwdziała-
nie erozji wietrznej i wod-
nej, zwiększanie retencji 
wodnej, łagodzenie mikro-
klimatu, przeciwdziałanie 

zmianom klimatycznym. 
Aleje drzew zwiększają 
bioróŜnorodność obszarów 
wiejskich, są swoistymi 
korytarzami ekologiczny-
mi, którymi migruje szereg 
gatunków zwierząt. Jed-
nym słowem- są naszymi 
sprzymierzeńcami, a jed-
nak drzewa znikają w nie-
pokojącym tempie z pol-
skiego krajobrazu rolnicze-
go. 

Dzieje się tak głównie za 
sprawą rozwoju infrastruk-
tury drogowej oraz scala-
nia gruntów rolnych, rów-
nieŜ naturalne starzenie się 
drzew powoduje ich wyci-
nanie ze względu na zły 
stan zdrowotny. Niestety 
brak nowych nasadzeń 
uzupełniających w miejsce 
wycinanych drzew powo-
duje, Ŝe z krajobrazu rolni-
czego znikają aleje. Rów-
nieŜ niszczenie miedz, 
umyślna dewastacja drzew 
jest przyczyną dramatycz-
nego spadku liczby drzew 
w krajobrazach rolniczych. 
Powoduje to jednocześnie 
spadek bioróŜnorodności 
oraz utratę wartości kultu-
rowych.  

Znaczącą rolą w tym pro-
cesie odgrywa równieŜ 
niedostateczna wiedza 
o funkcjach zadrzewień 
wśród społeczności lokal-
nych. Odpowiedzią na po-

prawę tej sytuacji  jest pro-
gram „Drogi dla Natury - 
kampania promocji zadrze-
wień w krajobrazie rolni-
czym jako siedlisk przyro-

dy i korytarzy ekologicz-
nych”. Misją tego projektu 
jest odwrócenie trendu 
zanikania zadrzewień li-
niowych poprzez: podnie-
sienie świadomości decy-
dentów, społeczności lo-
kalnych i społeczeństwa na 
temat ich znaczenia i funk-
cji jako siedlisk i zielonej 
infrastruktury, jak teŜ po-
przez poprawę umiejętno-
ści planowania i utrzyma-
nia zadrzewień odpowie-
dzialnych do tego działa-
nia władz.  

Program ten na terenie 
gminy Prabuty dobiega 
końca i trwał w latach 2015
- 2016,  był  wspierany 

przez program LIFE+ Unii 
Europejskiej oraz Narodo-
wy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska  i  Gospodarki 
Wodnej. 

Co wydarzyło się w ra-
mach realizacji tego pro-
gramu na terenie gminy 
Prabuty? 

 * Powstał lokalny pro-
gra m zadrz ewieniowy 
obejmujący spis alej wystę-
pujących na terenie gminy 
Prabuty wraz z wytyczny-
mi dotyczącymi ich zacho-
wania i tworzenia nowych. 
Z dokumentem tym moŜna 
zapoznać się w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Prabu-
tach.  

 Warto zwrócić uwagę, 
iŜ z tego opracowania wy-
nika, Ŝe na terenie gminy 
Prabuty zinwentaryzowa-

(Ciąg dalszy na stronie 8) 



 

 

no 41 alej o łącznej długo-
ści ponad 86km, przy któ-
rych rośnie blisko 6 800 
drzew. Najwięcej drzew 
na terenie gminy Prabuty 
rośnie przy drogach woje-
wódzkich ( 47% drzew ale-
jowych rosnących na tere-
nie gminy Prabuty), przy 
drogach będących w zarzą-
dzie Powiatowego Zarzą-
du Dróg w Kwidzynie ro-
śnie 38% drzew, najmniej, 
bo jedynie 15% drzew, wy-
s t ę p u j e  p r z y  d r o g a c h 
gminnych.  

Z dokumentu tego wyni-
ka m.in. Ŝe na terenie gmi-
ny Prabuty, przy drogach 
gminnych znajduje się wie-
le moŜliwości do tworzenia 
nowych nasadzeń linio-
wych w krajobrazie rolni-
czym. Jest to bardzo waŜne 
szczególnie w części pół-
nocnej gminy, okolice Gda-
kowa, Sypanicy. Tam wła-
śnie z powodu duŜego bra-
ku zakrzaczeń i zadrze-
wień przy drogach i braku 
ś r ó d p o l n y c h  r e m i z 
(śródpolne zakrzaczenia 
bądź zadrzewienia), latem, 
w czasie silniejszych wia-
trów powstają swoiste bu-
rze piaskowe. Wiatry, nie-
zatrzymywane przez wyŜ-
szą roślinność krzewów 

bądź drzew, unoszą z pól 
Ŝyzną warstwę gleb i prze-
noszą je na dalsze odległo-
ści powodując erozję gleb 
rolniczych. Pasy zakrza-
czeń, drzew przy drogach 
oraz odtworzone remizy 
śródpolne w znaczący spo-

sób zwiększyłyby bioróŜ-
norodność trenów rolni-
czych na terenie gminy 
Prabuty oraz powstrzyma-
łyby erozję gleb, poprawi-
łyby mikroklimat tych tere-
nów poprzez zwiększenie 
wilgotności i zatrzymywa-
nie wody opadowej. 

* W październiku 2015 r. 
na terenie gminy Prabuty 
została  utworzona nowa 
aleja, przy której posadzo-
no 70 drzew. Jednostronny 
szpaler złoŜony z 70 lip 
posadzono wzdłuŜ drogi 
z Jakubowa w kierunku 
Cieszymowa, wzdłuŜ na-
sypu kolejowego. Droga 
ta jest fragmentem ścieŜki 
rowerowej.  

* Oceniono stan zdrowot-
ny 10 drzew wskazanych 
przez pracowników gmi-
ny. Były to drzewa na tere-
nie miasta Prabuty oraz 
drzewa rosnące przy ko-
ściele w Rodowie - niektó-
re z nich to drzewa pomni-
kowe.  W marcu 2016 r. 
badanie drzew  wykonano 
specjalnym urządzeniem- 
rezystografem oporowym.  

Elementem czynnym re-
zystografu jest igła o dłu-
gości kilkudziesięciu centy-
metrów i  grubości  ok. 
3 mm, która wkręca się 
w drewno z prędkością 
od 10 do 45 cm na minutę. 
Opór powstały podczas 
nawiercania drzewa zosta-
je przekazany do urządze-
nia elektronicznego, a dane 
przedstawione są w formie 
wydruku z przenośnej dru-
karki (skala 1:1 ułatwia 
wykonywanie ocen na bie-
Ŝąco w terenie) oraz zacho-
wane w pamięci urządze-
nia z moŜliwością transmi-
sji na komputer stacjonar-
ny. 

Badanie rezystografu 
wskazuje na  stan zdrowot-
ny  pnia  lub  konarów, 
ujawnia z duŜą dokładno-

ścią zasięg ubytków za-
mkniętych, zgnilizny mięk-
kiej i zdrowego drewna. 

Wykres powstający pod-
czas badania pokazuje ilość 
twardego, stabilnego drew-
na w pniu drzewa, na tej 
podstawie ocenia się ogól-
ny stan zdrowotności drze-
wa. Następnie wskazuje się 
dalsze działania, ewentual-
ny sposób pielęgnac ji , 
czy teŜ podejmuje się  de-
cyzję o wycince drzewa.  

Badania wykonała pani 
dr inŜ. Marzena Suchocka 
z SGGW w Warszawie.  

* Na podstawie badań 
wskazanych zostało 10 
drzew, wykonano ich pie-
l ę g n a c j e ,  p o l e g a j ą c e 
na usunięciu posuszu, wy-
konaniu cięć korygujących. 
Na niektórych drzewach 
w ich koronach załoŜono 
certyfikowane wiązania 
mające na celu podtrzyma-
nie duŜych konarów jako 
zabezpieczenie ich przed 
odłamaniem. Takie wiąza-
nia załoŜono na drzewach 
w Rodowie oraz na jednym 
dębie w Prabutach. Prace 
wykonano przy wykorzy-
staniu sprzętu alpinistycz-
nego.  

W a r t o  p o d k r e ś l i ć , 
Ŝe zgodnie ze sztuką pielę-
gnacji  drzew nie c ięto 
większych konarów– ta 
metoda często stosowana 
przez niektóre firmy zaj-

mujące s ię pielęgnacją 
drzew ( co widzimy często 
przy drogach ) powoduje 

osłabienie drzewa i tak 
naprawdę przyspiesza ich 
zamieranie. Tak niefacho-
wo „pielęgnowane” drze-
wa z czasem będą jedynie 
potencjalnym zagroŜeniem 
dla uŜytkowników dróg.  

* 8 marca 2016 r. odbyło 
się szkolenie dla społecz-
ności lokalnej pn. „Drzewa 
w otwartym krajobrazie – 
instrukcja obsługi”. Miało 
ono miejsce w Prabuckim 
Centrum  Kultury i Sportu,  
zorganizowane zostało 
przez  lokalnego koordyna-
tora programu:  Stowarzy-
szenie  Eko–Inic ja tywa  
we współpracy z Urzędem 
Miasta i Gminy w Prabu-
tach. W spotkaniu uczest-
niczyli przedstawiciele 
społeczności  lokalne j– 
urzędnicy, radni, sołtysi, 
przedstawiciele OSP,  na-
uczyciele i gimnazjaliści. 
Uczestników spotkania 
przywitał  Burmistrz Mia-
sta i Gminy  Prabuty pan 
Marek Szulc. Następnie 
zebrani mieli moŜliwość 
wysłuchania ciekawych 
referatów o tym, jak funk-
cjonuje drzewo, dlaczego 
drzewa  i aleje są waŜne 
dla przyrody i człowieka 
oraz o wartościach przy-
rodniczych i kulturowych 
alej.  

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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Kolejnymi tematami po-
ruszanymi podczas szkole-
nia były pielęgnacja i dia-
gnostyka drzew.  Treści 
tych zagadnień przedsta-
w i ł  J e r z y  S t o l a r c z y k 
(arborysta) od wielu lat 
badający i ratujący najcen-
niejsze drzewa w Polsce. 
Słuchacze tych wykładów 
dowiedzieli się, Ŝe obok 
oceny wizualnej  stanu 
drzewa, podstawowym 
sprzętem przy ocenie zdro-
wotności drzewa jest drew-
niany młotek do diagno-
styki pnia oraz metalowa 
sonda do oceny zdrowot-

n o ś c i  k o r z e n i  d r z e w .  
W sytuacji, gdy przyrządy 
te nie wystarczą, aby z peł-
ną odpowiedzialnością 
wydać decyzję o stanie 
drzewa,  wykorzystywany 
jest profesjonalny sprzęt 
oceniający statykę oraz 
stan zdrowotny drzewa. 

 Wykładowca zwracał 
uwagę na nagminnie nie-
właściwie wykonywaną 
pielęgnację drzew polega-
jącą na obcinaniu grubych 
gałęzi, co często jest jedno-
znaczne ze znacznym osła-
bieniem drzewa, zaburza-
niem jego statyki, a w kon-
sekwencji z jego zniszcze-
niem. Zamiast takich nie-
odpowiedzialnych działań 
moŜna na przykład  drze-
wa stabilizować, zabezpie-
czać duŜe konary przed 
złamaniem stosując spe-
cjalne, certyfikowane wią-
zania w koronach drzew. 
W części terenowej uczest-
nicy szkolenia mogli prak-

tycznie zobaczyć jak wy-
gląda diagnostyka drzewa, 
poznać narzędzia wyko-
rzystywane w diagnostyce 
drzew.   

Po wysłuchaniu tych wy-
kładów pojawiło się wy-
raźne przesłanie, Ŝe często 
brak wiedzy dotyczącej 
budowy i funkcjonowania 
d rz e w  j es t  p rz ycz y n ą 
uszkodzeń, jakich drzewa 
doświadczają ze strony 
ludzi, a działania te mogą 
mieć przykre następstwa 
zarówno dla drzew jak 
i ludzi Ŝyjących wokół 
nich.  

* Wszystkim szkołom 
z terenu gminy Prabuty  
przekazano pakiet eduka-
cyjny ”Drzewa wokół nas”, 
na ucz ycie le  o trzyma l i  
atrakcyjne  materiały dy-
daktyczne do wykorzysta-
nia w swojej pracy dydak-
tycznej.  

*W ramach programu 
prezentowano w Prabuc-
kim Centrum  Kultury 
i  Sportu wystawę  pt. 
„Aleje Powiśla”, która była 
połączona z prelekcjami 
dla społeczności lokalnej 
dotycz ą cymi  wa loró w 

przyrodniczych alej w kra-
jobrazie kulturowym.  

W województwie pomor-
skim program koordyno-
wany jest przez Stowarzy-
szenie Eko–Inicjatywa, zaś 
koordynatorem krajowym 
programu jest Fundacja 
EkoRozwoju z Wrocławia.  

Wi ęce j  o  pr o gra m ie : 
www.aleje.org.pl 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 

17 października na zam-
ku w Gniewie odbył się 
regionalny finał konkursu 
„ O d k r y w a m y  T a l e n t y 

na Pomorzu”. Swoje talen-
ty zaprezentowały nam 
zespoły Elfy, Sparks oraz 
soliści. Uczestnicy zapre-

zentowali się przed wyma-
gającym jury, w którym 
zasiadał m.in. znany aktor 
Jarosław Jakimowicz.  

Niezmiernie miło jest 
nam poinformować, Ŝe 
w konkursie Talenty Po-
morza, prowadzone pod 
czujnym okiem Mileny 
Kossak – Karulewskiej, w 
swojej kategorii wiekowej, 
solistki Paulina Śmietańska 
i Zosia Świechowicz zajęły 
pierwsze miejsce i będą 
reprezentowały nasz re-
gion w VII Finale Woje-
w ó d z k i e g o  K o n k u r s u 
„Odkrywamy Talenty na 
Pomorzu”, który odbędzie 
się 16 listopada w Filhar-
monii Bałtyckiej na Oło-
wiance w Gdańsku.  

WyróŜ nienia  dosta ły 
równieŜ: 

• kat. podstawowa – Ka-
tarzyna Świechowicz, 
zespół Elfy,  Natalia 
Proć  

• kat. gimnazjalna – Pau-
lina Organiak 

• kat. ponadgimnazjalna 
– zespół Sparks 

Gratulujemy i Ŝyczymy 
dalszych sukcesów!  

SUKCESY WOKALISTÓW KONKURSU „ODKRYWAMY TALENTY 
NA POMORZU”  

JUSTYNA KOSIŃSKA 



 

 

„NIE WYSTARCZY POKOCHAĆ, TRZEBA JESZCZE UMIEĆ WZIĄĆ 
TĘ MIŁOŚĆ W RĘCE I PRZENIEŚĆ JĄ PRZEZ CAŁE śYCIE” 

JOANNA STĘPKA 

Dnia 16 września 2016 roku w Prabuckim Centrum Kul-
tury i Sportu odbyła się uroczystość uświetniająca Jubile-
usze 50-lecia PoŜycia MałŜeńskiego. Burmistrz Miasta 
i Gminy Prabuty Marek Szulc oraz Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Prabutach Joanna Stępka mieli za-
szczyt i przyjemność podejmować pary, które związek 
małŜeński zawarły w 1966 roku. 

Pół wieku temu oświadczenia o wstąpieniu w związek 
małŜeński złoŜyli: 

1. Państwo Renata i Mirosław Andersowie, 

2. Państwo Zofia i Marian Betowie, 

3. Państwo Wiesława i Andrzej CzyŜowie, 

4. Państwo Edwarda i Józef Głąbowie, 

5. Państwo Ludmiła i Ryszard Jarosińscy, 

6. Państwo Barbara i Tadeusz Kisielewscy, 

7. Państwo Florentyna i Mieczysław Klimkowie, 

8. Państwo Stefania i Jan Kościeleccy, 

9. Państwo RóŜa i Jan Kulmanowscy,  

10. Państwo Danuta i Wacław Marciniakowie, 

11. Państwo Regina i Jan Mosakowscy, 

12. Państwo Stefania i Jan Nowakowscy, 

13. Państwo Jadwiga i Stanisław Zboińscy. 

Jubilaci uhonorowani zostali Medalami za Długoletnie 
PoŜycie MałŜeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. 

W trakcie uroczystości wyraŜono wiele słów uznania dla 
trudu, jaki trzeba ponieść, aby trwale przejść przez wspól-
n e  Ŝ y c i e ,  u t r z y m a ć  r o d z i n ę ,  z m i e r z a ć  s i ę                                  
z codziennością, nie zawsze łatwą i nie zawsze przynoszą-

cą satysfakcję, a przy tym niezmiennie obdarzać miłością, 
troską, opieką, dawać poczucie bezpieczeństwa i ostoi. 

Dostojni Jubilaci! 

50 lat temu, wypowiadając sakramentalne „tak”, z ufno-
ścią przyrzekaliście sobie dzielić razem dobre i złe chwile. 
To równieŜ wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń 
wstępujących w związek małŜeński.  

Prosimy raz jeszcze przyjąć od nas, przedstawicieli 
władz samorządowych miasta i gminy Prabuty, najser-
deczniejsze Ŝyczenia kolejnych lat spędzonych w zdro-
wiu, wzajemnej miłości i poszanowaniu. Niech kaŜdy ko-
lejny dzień Waszego Ŝycia będzie dla Was pomyślny 
i szczęśliwy.  

Uroczystość o takiej randze i takim charakterze nie moŜe 
się obyć bez pięknej scenerii i godnej oprawy. Wystrój sali 
przygotowała Kwiaciarnia „Bogusia” pp. Bogumiły 
i Ariusza Rzepczyńskich z Kwidzyna.  

Serdecznie dziękujemy !  

GAZETA PRABUCKA 10 
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Chiny to kraj o ogromnej 
powierzchni i największej 
populacji na świecie. To 
kraj ryŜu i zielonej herbaty. 
Obowiązujący tam ustrój 
polityczny to komunizm. 
To podstawowe informa-
cje, które kaŜdy z nas po-
siada. JednakŜe czy wiesz, 
Ŝe Chiny przez ostatnie 30 
lat stały się najszybciej roz-
wijającą się gospodarką 
świata ? Zmieniło to wa-
runki i perspektywy Ŝycia 
w tym kraju. Przez to, Ŝe 
Chińczycy postawili na 
szybki rozwój gospodar-
czy, w ogromnym stopniu 
zaniedbali swoje środowi-
sko naturalne. Konsekwen-
cją tego są duŜe zanie-
czyszczenia wody, gleby i 
powietrza. W Chinach za-
kazane jest picie wody z 
kranu nawet po jej przego-
towaniu. Nad miastami 
unosi się gęsta warstwa 
smogu, która średnio kilka-
dziesiąt dni w roku prze-
kracza normy chińskie (500 
w skali), a europejskie nie-
malŜe codziennie (50 w 
skali). Gdy smog przekra-
cza 300 w skali, wskazane 
jest załoŜyć na twarz ma-
seczkę lub pozostać w do-
mu. 

Przez wzrost zanieczysz-
czeń w powietrzu i po-
wstałe problemy z oddy-

chaniem Chińczycy mają 
nieprzyjemny nawyk. By 
pozbyć się zalegającej fleg-
my powstałej na skutek 
smogu, Chińczycy zaczęli 
pluć. Plucie w kinach, au-
tobusach, metrze, na ulicy 
nie ma Ŝadnych granic 
wiekowych ani płciowych. 

Chińskie społeczeństwo 
to jedna wielka wspólnota. 
Wszyscy pracują razem dla 
dobra ogółu. Ale nie tylko 
pracują, razem się takŜe 
relaksują. Jedną z form 
ćwiczeń i relaksu, zwłasz-
cza ludzi w starszym wie-
ku, jest  taniec na placach 
miejskich. Plac podzielony 
jest na dwie części: na jed-
nej z nich do wolnej muzy-
ki tańczą pary, a na drugiej 
wspólne układy choreogra-
ficzne tańczą tylko panie. 
Spotkania przy wspólnym 
tańcu odbywają się nawet 

w najdalszych zakątkach 
Chin.  Dla Chińczyków 
wspólnota to jedna z pod-
stawowych wartości. 

W dzisiejszych czasach 
spotkanie w miejscu pu-
blicznym Chińczyka czyta-
jącego ksiąŜkę bądź gazetę 
jest prawie niemoŜliwe. 
Technologia jest tam tak 
rozwinięta, Ŝe wszyscy, 
bez wyjątków wiekowych, 
są posiadaczami duŜych 
smartfonów, na których 
zazwyczaj coś oglądają 
bądź grają w gry. 

JeŜeli chcesz pojechać 
do Chin, radzę nauczyć się 
podstawowych zwrotów 
bądź zabrać ze sobą tłuma-
cza, poniewaŜ znajomość 
języka angielskiego w Chi-
nach jest bardzo mała. 
Rzadko spotyka się kogoś, 
z kim moŜna porozmawiać 
w języku angielskim, na-
wet w hotelach czy restau-
racjach. 

Obcokrajowiec w Chi-
nach jest swego rodzaju 
gwiazdą i atrakcją tury-
styczną, zwłaszcza dla 
mieszkańców małych miej-
scowości, którzy nieczęsto 
mają okazję spotkać obco-
krajowca. Takie spotkania 

obowiązkowo kończą się 
wspólną sesją zdjęciową 
i rozdaniem autografów. 
W oczach Chińczyków ob-
cokrajowcy często postrze-
gani są jako bogacze. Bez 
znajomości języka i roze-
znania cen łatwo zostać 
naciągniętym i oszukanym. 
Zaletą bycia obcokrajow-
cem są darmowe wejścia 
do klubów i cały dostępny 
tam alkohol. 

Komunikacja miejska jest 
w Chinach o wiele lepiej 
rozwinięta niŜ w Polsce. 
W kaŜdym średniej wielko-
ści mieście jest minimum 
6 linii metra, a autobusów 
niezliczona liczba. W Chi-
nach nie trzeba dostosowy-
wać się do rozkładu jazdy. 
Wszystkie środki komuni-
kacji miejskiej jeŜdŜą tak 
c z ę s t o ,  Ŝ e  w y s t a r c z y 
przyjść na przystanek, 
chwilkę poczekać, a z pew-
nością po 5 minutach pod-
jedzie autobus bądź metro, 
którym dostaniemy się 
do miejsca docelowego. 

W Chinach istnieją jedne 
z najszybszych pociągów 

na świecie, które poruszają 
się z prędkością 300 km/h, 
co sprawia, Ŝe odcinek Pe-
kin- Szanghaj (około 1150 
k m )  m o Ŝ n a  p o k o n a ć 
w 5 godzin. Wszystkie bile-
ty na pociąg są imienne i 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 

CZEGO NIE WIEMY O CHINACH ? 
MARTYNA KRASIŃSKA 



 

 

moŜna je kupić tylko za 
okazaniem paszportu. 
Przeciętne dworce kolejo-
we są większe niŜ niejedno 
lotnisko w Europie. 

W Chinach nie ma syste-
mu emerytalnego. Odpo-
wiedzialność opieki nad 
rodzicami na stare lata 
spada na syna. Dlatego 
posiadanie córki często jest 
pewnego rodzaju nieszczę-
ściem. Mimo Ŝe od prawie 
półtora roku Chińczycy 
mogą posiadać więcej niŜ 
jedno dziecko, to niechęt-
nie się na nie decydują. 
Dlatego teŜ ,  gdy jako 
pierwsza rodzi się dziew-
czynka, a rodzice nie mają 
pieniędzy na kolejne dziec-
ko, jest ona porzucana lub 
oddawana. 

Małe dzieci w Chinach 
nie noszą pieluch. Mają 
one spec jalne spodnie 
z dziurą na pupie, więc 

gdy tylko mają potrzebę, 
załatwiają ją na chodniku, 
do śmietnika, bądź pod 
drzewem w środku miasta. 

Ciekawostek wyróŜniają-
cych Chiny na tle innych 
krajów jest jeszcze więcej, 
lecz Ŝeby się przekonać 
czy wszystko wyŜej napi-
sane jest prawdą lub aby 
poznać ten wspaniały kraj, 
t r z e b a  t a m  p o j e c h a ć . 
W dzisiejszych czasach jest 
to juŜ o wiele łatwiejsze 
i tańsze. 

(Ciąg dalszy ze strony 11) laxem Ryjewo i  Wisłą 
Tczew. Zarówno trener jak 
i zawodnicy zapewniają, 
Ŝe będą walczyć o awans 
do V ligi. Prawie cała run-
da jesienna układała się 
pod dyktando naszego 
zespołu i tylko dwie nie-
fortunne poraŜki z rzędu 
z Deltą Miłoradz (0:1) oraz 
z Wisłą Tczew (1:2) pozba-

wiły naszą druŜynę pierw-
szego miejsca w lidze. Jed-
nak rundę jesienną moŜna 
zaliczyć do bardzo uda-
nych w wykonaniu Pogo-
ni. Bilans spotkań jest zna-
komity:  8  wygranych, 
1 remis i 3 poraŜki. 

Początek rundy Pogoni-
ści zaczęli wyśmienicie 
rozbijając na wyjeździe 
drugi zespół Rodła Kwi-

dzyn 11:2. Drugi mecz w 
rundzie jesiennej pod-
opieczni Andrzeja Tołstika 
rozegrali na własnym sta-
dionie z Relaxem Ryjewo, 
w którym padł remis 1:1. 
Kolejne mecze to pasmo 
5 wygranych z rzędu me-
czów: 2:0 w Starym Targu, 
2:0 w Kmiecinie, 7:0 z Wa-
plewem, 3:2 w Radostowie 

oraz 4:2 z Jurandem Laso-
wice. Wszystkie wygrane 
mecze wyglądały bardzo 
podobnie. Pogoń nie po-
zwalała na zbyt wiele ry-
walom i pewnie wygrywa-
ła swoje mecze. Niestety 
w połowie października 
przyszedł czas na dwie 
niefortunne poraŜki z rzę-
du. Najpierw w Miłora-
dz u,  gdz ie  w wyniku 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 

UDANA JESIEŃ POGONI 
KRZYSZTOF FEDORUK 

DruŜyna seniorów Pogo-
ni Prabuty zakończyła run-
dę jesienną sezonu 201-
6/2017 w A-klasie. Pod-
opieczni Andrzeja Tołstika 
w rundzie jesiennej zgro-
madzili 28 punktów, zaj-

mują pozycję wicelidera, 
tracą zaledwie 2 oczka 
do liderującej Spójni Sa-
dlinki i mają przewagę 
jednego punktu nad Błę-
kitnymi Kmiecin i 2 punk-
tów nad 4 i 5 w tabeli Re-

Tabela po rundzie jesiennej A-klasy 

                      punkty  bramki 

1. Spójnia Sadlinki  30   30-15 

2. Pogoń Prabuty   28   44-16 

3. Błękitni Kmiecin  27   32-15 

4. Relax Ryjewo   26   45-24 

5. Wisła Tczew   26   49-26 

6. Delta Miłoradz   24   29-18 

7. Powiśle Stary Targ  18   38-30 

8. Weber Szprudowo  17   34-21 

9. Świt Radostowo  17   28-28 

10. GDKiS Ostaszewo  15   37-33 

11. Rodło II Kwidzyn  12   22-52 

12. LKS Waplewo   8   24-49 

13. Jurand Lasowice  7   18-69 

14. Sobieski Gniew  4   21-55 

Martyna Krasińska , 
studentka III roku sinologii 
na Uniwersytecie Gdań-
skim. 

Roczny pobyt na stypen-
dium w Chinach, studiach  
na China Youth University 
of Political Studies. 

Grupa Senior 
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ostrej, niekiedy brutalnej 
gry gospodarzy, niezau-
waŜonej przez sędziego, 
Delta pokonała Pogoń 1:0, 
a tydzień później Wisła 
Tczew zaryglowała dostęp 
do własnej bramki, wypro-
wadziła dwie zabójcze, jak 
się okazało, kontry i poko-
nała w Prabutach Pogoń 
2:1.  

K o l e j n e  d w a  m e c z e 
to znów wygrane. Naj-
pierw 2:1 na wyjeździe 
w Szprudowie, a następnie 
4:1 na stadionie przy ul. 
Jagiełły z Ostaszewem. 
Ostatni mecz wyjazdowy, 
niezwykle waŜny dla ukła-
du tabeli, Pogoń rozegrała 
w Sadlinkach z miejscową 

Spójnią. Niestety tego dnia 
nasi chłopcy złapali za-
dyszkę i w derbowym me-
czu, po słabszej grze na-
szego zespołu ulegliśmy 
Spójni 1:0.  

Na poprawę humoru po 
poraŜce w Sadlinkach Po-
goń zagrała przed własną 
publicznością z ostatnią 
druŜyną w lidze-e Sobie-
skim Gniew. Pewne zwy-
cięstwo 7:3 potwierdziło 
dobrą dyspozycję piłkarzy 
Pogoni, co zaowocowało 
drugą pozycją po rundzie 
jesiennej. Liczymy na rów-
nie dobrą rundę wiosenną 
i awans do okręgówki 
w jubileuszowym - 70 roku 
istnienia prabuckiego klu-
bu. 

(Ciąg dalszy ze strony 12) 

JUNIORZY CELUJĄ W ŚRODEK TABEL 
KRZYSZTOF FEDORUK 

Trzy druŜyny juniorskie 
równieŜ dobrze radzą so-
bie w ligach. Najtrudniej-
szą pracę do wykonania 
mają podopieczni Michała 

Tatary, Junior C2, którzy 
juŜ  drugi  sez on gra ją 
w pomorskiej lidze junio-
rów, czyli potocznym ma-
kroregionie.  

SUKCESY MŁODYCH BIEGACZY 
KRZYSZTOF FEODORUK 

Uczniowie z naszej gmi-
ny dumnie reprezentują 
nasz region w biegach za-
równo na arenach woje-
wódzkich jak i ogólnopol-
skich. Biegacze, bo o nich 
mowa, mają za sobą nie-
zwykle udaną jesień i mo-
gą pochwalić się szeregiem 
sukcesów, które zostały 
wypracowane podczas 
Ŝmudnych treningów bie-
gowych.  

W stolicy polskiej lekko-
atletyki, Bydgoszczy, 10 
września odbyły się Mię-
dzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików (woj. po-
m o r s k i e  i  k u j a w s k o -
pomorskie), które były 
e l i m i n a c j a m i  d o  M i -
strzostw Polski. Miło jest 
nam poinformować, Ŝe 
znakomicie zaprezentowa-
l i  s ię  na s i  za wodnicy 
w składzie Kamil Łuka-
siak, Krystian Strzelczyk 
i Jakub Cyganowski. Ten 

pierwszy w biegu na 2000 
metrów uzyskał fanta-
styczny wynik 6.09.015 
zajmując IV miejsce, co 
dało bezpośredni awans 
do  M i s t rz o s t w Po lsk i 
(Małego Memoriału Janu-
sza Kusocińskiego). 

Podczas Mistrzostw Pol-
ski Kamil Łukasiak, pod-
opieczny Marcina Kłosiń-
skiego, zajął bardzo dobre 
12 miejsce z czasem 6.08.56 
(najlepszy wynik w Ŝyciu). 
Wielkie gratulacje dla Ka-
mila i jego trenera! Trzeba 
równieŜ zaznaczyć, Ŝe Ka-
mil, Krystian i Kuba obec-
nie są w kadrze wojewódz-
twa pomorskiego! 

Kolejne sukcesy to zasłu-
ga sztafet. W dniu 11 paź-
dziernika w Kwidzynie 
odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Kwidzyńskiego 
w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych.  KaŜda szta-

(Ciąg dalszy na stronie 14) 

Młodzi adepci piłki noŜ-
nej radzą sobie bardzo do-
brze na tle uznanych ma-
rek piłkarskich takich jak 
A r k a  G d y n i a ,  L e c h i a 
Gdańsk, Gryf Wejherowo 
cz y  G ryf  S ł up sk  i  p o 
11 kolejkach spotkań Po-
goń zajmuje 7 miejsce (14 
druŜyn) tracąc zaledwie 
3 punkty do czwartej w 
tabeli druŜyny z Redy. 
Junior B, którym opiekuje 
się Piotr Tatara, równieŜ 
uplasował się w środku 

tabeli i po 10 spotkaniach 
z dorobkiem 16 punktów 
zajmuje 6 miejsce (12 dru-
Ŝyn).  

Najmłodsi adepci piłki 
noŜnej Junior D1, którymi 
opiekuje się Andrzej Toł-
stik, podobnie jak ich starsi 
koledzy, upodobali sobie 
środek tabeli. Po rundzie 
jesiennej zajmują 5 miejsce 
(8 druŜyn) z dorobkiem 
9 punktów i szansą na po-
prawienie miejsca w tabeli 
juŜ na wiosnę. 

Grupa Junior B 

Grupa Junior C 

Grupa Junior D 



 

 

feta dziewcząt i chłopców 
liczyła po 10 zawodników 
biegnących po sobie na 
róŜnych dystansach w za-
leŜności od szczebla szko-
ły. Dystanse liczyły od 600 
do 1200 metrów. Zwycięz-
ca w poszczególnych kate-
goriach szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych repre-
zentował powiat na zawo-
d a c h  w o j e w ó d z k i c h . 
Ogromny sukces odniosła 

druŜyna chłopców z Gim-
nazjum w Rodowie oraz 
Zespółu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Prabutach 
wygrywając swoje biegi 
i uzyskując prawo do wy-
jazdu na zawody woje-
wódzkie do Garczyna. 

Pozostałe miejsca meda-
lowe uczniów z naszych 
szkół: II miejsce dziewczę-
ta Gimnazjum Prabuty, III 
miejsce dziewczęta Gimna-
zjum Trumiejki, II miejsce 

chłopcy gimnazjum Tru-
miejki, III miejsce chłopcy 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Prabuty. 

Podczas Mistrzostw Wo-
jewództwa w Sztafeto-
wych Biegach Przełajo-
wych w Garczynie znako-
micie wypadli chłopcy 
z Gimnazjum w Rodowie 
zajmując IV miejsce w ry-
walizacji z dwudziestoma 
najlepszymi szkołami wo-
jewództwa pomorskiego. 

Medal był w zasięgu ręki. 
Chłopcy walczyli do same-
go końca i pozostawili 
w tyle wiele szkół z duŜo 
większych miejscowości 
niŜ Rodowo, był to zara-
zem najlepszy wynik spo-
śród wszystkich szkół na-
szego powiatu.  

Uczniowie z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Prabutach zajęli 14 miej-
sce walcząc do końca o jak 
najlepszą lokatę. 

(Ciąg dalszy ze strony 13) 
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LIWA CUP PRABUTY 2016 
EWELINA KOMOSZYŃSKA 

24 września Prabuty juŜ 
po raz ósmy gościły fanów 
biegania, którzy wzięli 
udział w imprezie organi-
zowanej przez Prabuckie 
Towarzystwo Rozwoju 
Sportu Szkolnego, Miejską 
Halę Sportową, Urząd 
Miasta i Gminy Prabuty 
oraz Prabuckie Centrum 
Kultury i Sportu. 

W sobotę jako pierwsi na 
trasę wyruszyli przedszko-
laki (Bieg Skrzatów), któ-
rzy jak zwykle z wielką 
ochotą i radością pokony-
wali dystans 400 m. Dla 
wszystkich uczestników 
tego biegu organizatorzy 
ufundowali małe upomin-

ki. W kolejnych biegach co 
15 minut startowali uczest-
nicy w róŜnych katego-
riach wiekowych na coraz 
to większych dystansach 
(800, 1000 i 2000 metrów). 
NajwaŜniejszy, główny 

bieg, odbył się o godz. 16-
16.15 na dystansie 500 me-
trów (5 pętli ulicami Pra-
but), w którym wystarto-
wali zawodnicy reprezen-
tujący róŜne kluby sporto-
we z całej Polski, a nawet 
z zagranicy. 

Prabucki Bieg Uliczny 
Liwa Cup zyskuje coraz to 
większą rzeszę  zawodni-
ków oraz miłośników bie-
gania. W tym roku w bie-
gu głównym wystartowało 
113 zawodników, a najlep-
szym zawodnikiem w ka-
tegorii męŜczyzn okazał 
się Mykola Ivkhymchuk, 
na drugim stopniu podium 
stanął Ivan Musiyako, 

a z brązowego medalu 
cieszył się Zbigniew Jost. 
W kategorii kobiet, na tym 
samym dystansie, najlep-
szą zawodniczką została 

(Ciąg dalszy na stronie 15) 
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Dwudziestego czwartego września.   

Dwa tysiące szesnastego.  

Godzina czternasta    

bieg uliczny LIWA CUP   

po ulicach miasta. 

Już na starcie sześciolatki,   

Chodzą do zerówki.   

Dystans dla nich cztery setki   

pędzą jak do stówki. 

Potem starsze z podstawówki,   

odległość podobna.   

Tempo mają jeszcze szybsze,   

biegną w szortach spodniach. 

Teraz ci po dziesięć latek,  

biegać bardzo chciały.   

Śmieszny dystans cztery setki   

dla nich to za mały. 

Jeszcze starsi coraz dłuższy,   

sam już teraz nie wiem.   

Pełno ludzi na zawodach,   

gmina żyje biegiem. 

W końcu finał, same sławy,  

także Prabuciacy.   

Wielu biegnie z zagranicy   

i z Polski rodacy. 

Sam stanąłem też na starcie,   

spróbuje choć chwilę.   

Gdy ruszyli zawodnicy   

w mig zostałem w tyle. 

Słonko świeci w całym mieście,   

pogoda wspaniała.  

Wielkie brawa się należą   

każdemu w finałach. 

Jeszcze większe, kto startował   

lub w tyle pozostał.  

Liwa Cup wciąż się rozwija,   

sprawa u nas prosta. 

Gdy na podium trójka staje,   

słabsi patrzą z boku,   

jak się dobrze postaracie,   

medal w przyszłym roku. 

Więc za rok już zapraszamy   

chętnych wszystkich gości,   

żeby zdobyć u nas medal   

biegaj do starości. 

BIEGI LIWA CUP W PRABUTACH 
„VALDII” WALDEMAR CYGANOWSKI 

Katsiaryna Ptashuk przed 
Kamilą Pobłocką (II miej-
sce) i Katarzyną Pobłocką 
(III miejsce). 

Zwycięzcy biegu główne-
go otrzymali nagrody pie-
nięŜne, a wszyscy uczestni-
cy, którzy ukończyli bieg 
główny, zostali udekoro-
wani pamiątkowymi me-
dalami. Ponadto organiza-
torzy dla zawodników bie-
gu głównego zapewnili 
pakiet startowy (koszulka, 
baton, napój izotoniczny), 
a dla wszystkich uczestni-
ków imprezy ciepły posi-
łek. 

Orga niz a torz y  b iegu 
dziękują niŜej wymienio-
nym sponsorom za pomoc 
w zorganizowaniu biegu 
oraz  sfinansowaniu na-
gród. Są to: 

• Urząd Miasta i Gminy 
w Prabutach,  

• Starostwo Powiatowe w 
Kwidzynie,  

• Prabuckie Towarzystwo 
Rozwoju Sportu Szkol-
nego, 

• Pra buck ie  Ce ntru m 
Kultury i Sportu,  

• Miejska Hala Sportowa 
w Prabutach,  

• Szczep ZHP Prabuty,  
• Zespół Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Pra-
butach,  

• Za kła d  G os po da r ki 
Mieszkaniowej w Pra-
butach,  

• PEWIK Prabuty,  

• Bank Zachodni WBK 
oddział Prabuty,  

• Spółdzielnia DROBUD 
w Gdakowie Jacek Kra-
siński,  

• Zakład produkcyjny 
„BOMET” Prabuty Bog-
dan Pawłowski,  

• Gospodarstwo rolne 
Waldemar Przechadzki,  

• Gospodarstwo rolne 
Roman Przechadzki,  

• S k l e p  A G D  M a r t a 
i Wojciech Kass,  

• Janusz Wasicki, W-Tech 
Plus,  

• sklep z akcesoriami 
komputerowymi Paweł 
Wasicki,  

• Usługi transportowe 
Jan Woronko,  

• Sklep rowerowy An-
drzej Włodarczyk,  

• Piekarnia Kordowscy,  

• Piekarnia Szpakowscy,  

• BGW Błachuta. 

(Ciąg dalszy ze strony 14) 



 

 

Święto zmarłych — dzień długo oczekiwany,  

W dniu tym co zmarłym dać możemy  

W niczym już im nie pomożemy,  

Jedynie modlitwą i znicz zapalamy. 

Za bramę cmentarną odeszli na wieki,   

Gdzie życie inne się dla Nich zaczyna,  

Nikt Ich za rękę już nie przytrzyma  

Bo nie na zawsze zamknęli powieki. 

Na cmentarzu inne życie płynie,  

To tylko chwilowe przejście na tamtą stronę  

Pan Bóg kiedyś otworzy zasłonę  

Kto w Boga wieży-ten nigdy nie zginie. 

Oni też mają swoje marzenie,   

O Nich zawsze pamiętamy,  

Kwiaty, wieńce i znicz zapalamy,  

Pozostają nam tylko wspomnienia. 

Wzdłuż alejki znicze zapalone,  

Wszędzie widać migoczące światełka,  

To nie dyskoteka ani jasełka,  

To jest dla Nich przeznaczone. 

Wieczorem niebo mocno zadymione,  

Palące znicze są tego przyczyną,  

Nad grobem stoi chłopak z dziewczyną  

Zasmuceni, jakby byli uśpione. 

Na pomnikach wyryte nazwiska,  

Czas długo goić będzie te rany,  

Niektóre przewrócone, wiekiem czasu zorane   

Lepiej zobaczyć to samemu z bliska. 

Zwykła szklaneczka pełna wosku,  

Jaskrawy płomień dający wspomnienie,  

O tym co już było, a nie ma,  

Bo nasze życie też wisi na włosku. 

ŚWIĘTO ZMARŁYCH 
WŁADYSŁAW KIESIELICZYN 

Miejsko-Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Prabutach 
działa nieprzerwanie od 
1948 roku. Biblioteka, poza 
wypoŜyczaniem ksiąŜek, 
organizuje róŜnego rodzaju 
konkursy, m.in. czytelni-
cze, plastyczne, świąteczne 
oraz jest fundatorem na-
gród w konkursach recyta-
torskich i czytelniczych 
odbywających się w szkole 
w Obrzynowie i Rodowie. 
Ponadto prowadzi równieŜ 
majowe lekcje biblioteczne, 
dzięki którym kaŜdego ro-
ku odwiedzają ją uczniowie 
klas II Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Prabutach.  

Pierwszym kierownikiem 
biblioteki była pani Kazi-
m i e r a  N i e m e n t o w s k a . 
W latach 1952-1964 pracą 
biblioteki kierowała pani 

Janina Siemaszkiewicz. 
W 1964 roku zastąpiła ją 
pani Irena Glonek. Od 1966 
r. do 2002 r. dyrektorem 
biblioteki była pani Anna 
Mikołajków. Obecnie tę 
funkcję pełni pani Jadwiga 
Ludwiczak. 

W ciągu 68 lat swojego 
istnienia biblioteka zmie-
niała czterokrotnie swoją 
siedzibę. Pierwszą z nich 
był Urząd Miasta i Gminy, 
a od 45 lat lokal przy ul. 
Ł ą k o w e j  4 2 .  M i m o  Ŝ e 
w roku 1971 wydawał się 
on obszerny i pozwalał nie 
tylko pomieścić księgo-
zbiór, lecz równieŜ urzą-
dzić czytelnię, dzisiaj sytu-
acja przedstawia się zupeł-
nie inaczej. Wzrastająca na 
przestrzeni lat liczba wolu-
minów wypełniła dostępną 
powierzchnię, stopniowo 
zajmując część czytelnianą. 
Komputeryzacja biblioteki, 
jak i poszerzanie działalno-
ści kulturalnej (o np. spo-
tkania autorskie) stało się 
mocno utrudnione. 

W pierwszym roku swojej 
działalności biblioteka po-

siadała tylko 312 ksiąŜek, 
a obecnie jej zasoby obej-
mują około 22.000 wolumi-
nów. Aby zaspokoić po-
trzeby czytelników, kaŜde-
go roku kupowane jest 
i opracowywane około 1000 
ksiąŜek. Wśród nich zna-
leźć moŜna zarówno pozy-
cje beletrystyczne, jak i po-
pularnonaukowe z róŜnych 
dziedzin, w tym dla doro-
słych (m.in. historyczne, 
przyrodnicze, pedagogicz-
ne, ekonomiczne) oraz dla 
d z i e c i  i  m ł o d z i e Ŝ y 
(historyczne, przyrodnicze, 
geograficzne). Największą 
popularnością wśród czy-
telników cieszą się roman-
se, sensacja, fantastyka 
i biografie. Z aktualnym 
księgozbiorem biblioteki 
moŜna zapoznać się na 
s t r o n i e  w w w . p o w i a t -
kwidzyński.sowwwa.pl 

(katalog zawiera pozycje 
dodane do zbiorów po 1984 
roku). 

Do czytelników najdłuŜej 
korzystających z usług bi-
blioteki naleŜą: pani Alicja 
Stachyra (od 54 lat), pani 
Anna Mikołajków (staŜ 
czytelniczy – 50 lat), pani 
Zofia Andrzejewska (od 40 
lat), pani Felicja Turek (od 
39 lat), pan Kazimierz Py-
tlarczyk (od 38 lat), którym 
serdecznie gratulujemy 
i Ŝyczymy jeszcze wielu 
przeczytanych ksiąŜek.  

Jeśli nie korzystali Pań-
stwo wcześniej z usług wy-
poŜyczalni, gorąco zachęca-
m y  d o  z a p i s a n i a  s i ę 
(wystarczy dowód osobi-
sty) – rozrastający się księ-
gozbiór gwarantuje, iŜ kaŜ-
dy znajdzie lekturę dla sie-
bie. 

PRABUCKA BIBLIOTEKA 
JADWIGA LUDWICZAK 
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Dnia 12 września 2016 
roku uczniowie oraz wy-
chowawcy klas 1a oraz 1b 
spotkali się z policjantami. 
Gośćmi naszych pierwszo-
klasistów byli: p. Justyna 
A l i c k a  i  d z i e l n i c o w y 
p. Maurycy Kujawski. 

Dzieci w ramach wycho-
wania komunikacyjnego 
utrwaliły pięć zasad prze-

chodzenia przez jezdnię 
i przypomniały sobie pod-
stawowe znaki drogowe 
dotyczące pieszych. Ponad-
to przeprowadzono poga-
dankę na temat "Obcy- nie-
bezpieczeństwo". 

Pierwszaki brały czynny 
udział w spotkaniu i cel 
edukacyjny został zrealizo-
wany. 

POLICJANCI U PIERWSZAKÓW 
Z DWÓJKI 

MAŁGORZATA DUDAJEK 
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POMOC DZIECIOM 
Z GDAŃSKIEGO HOSPICJUM 

MAŁGORZATA DUDAJEK 

W październiku w Szko-
le Podstawowej nr 2 w 
P r a b ut a c h  o d b y ła  s i ę 
zbiórka pieluch i chuste-
czek nawilŜających dla 
podopiecznych Pomor-
skiego  Hospic jum dla 
Dzieci w Gdańsku. W ak-
cję włączyli się uczniowie, 
rodzice i pracownicy szko-
ły „Dwójki” oraz Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Prabutach. 

Dzięki pomocy Ŝyczli-
wych ludzi udało  się ze-
brać sporą ilość niezbęd-
nych materiałów potrzeb-
nych do higieny młod-
szych i starszych dzieci. 

Wszystkim, którzy przy-
czynili się do przeprowa-
dzenia tej szlachetnej akcji 
serdecznie dziękujemy – 
Samorząd Uczniowski SP 
2 Prabuty. 

Zespół Koordynujący Prabucki BudŜet Obywatelski 
ogłasza, Ŝe zgodnie z Regulaminem Prabuckiego BudŜetu 
Obywatelskiego do realizacji zakwalifikowały się poniŜ-
sze projekty: 

1. „Ruch to zdrowie – siłownia w plenerze”– boisko 
przy osiedlu sanatoryjnym   
Koszt 35.000 zł 

2. Rewitalizacja mauzoleum w parku miejskim – park 
miejski przy ul. Parkowej   
Koszt 20.000 zł 

3. Czyste Miasto – dodatkowe kosze na śmieci – Miasto 
Prabuty   
Koszt 15.000 zł 

4. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Prabuty Rie-
senburg Remont i zagospodarowanie „Ławki miło-
ści” – teren zieleni miejskiej przy zbiegu ulic Kwi-
dzyńskiej, Grunwaldzkiej i Zamkowej   
Koszt 10.000 zł 

5. „Skocznia jak marzenie„ - boisko sportowe przy ul. 
Polnej   
Koszt 15.000 zł 

6. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Prabuty Rie-
senburg Wykonanie tablic upamiętniających osoby 
związane z historią Prabut – skwery przy ul. Kwi-
dzyńskiej i Warszawskiej   
Koszt 2.500 zł 

Łączny koszt zakwalifikowanych projektów wynosi 
97.500 zł. 

Więce j  informac j i  dostępnych jest  na  stronie  
ht tp ://bip.prabuty.pl/art ,2345, l is ta -projektow-
zakwalifikowanych-do-realizacji 

 



 

 

zrealizowaliśmy w 2000 
roku: wodociąg Antonin 
i  w o d o c i ą g  G d a k o w o 
o wartości  360  000  z ł . 
W 2003 roku: wodociąg 
Julianowo- 110 000 zł oraz 
modernizację oczyszczalni 
ś c i e k ó w  z  l i k w i d a c j ą 
oczyszczalni przyszpitalnej 
za 6 430 000 zł. W 2006 ro-
ku wodociąg Julianowo- 
Gonty za 151 000 zł. W 2007 
roku kanalizację na osiedlu 
ul. Chodkiewicza i Łąkowa 
za 2 671 000 zł. W 2011 ro-
ku: Stację Uzdatniania Wo-
dy za 3 943 000 zł, kanaliza-
cja etap I za 4 294 000 zł. W 
2013 roku: kanalizacja Kle-
czewo- Prabuty za 877 000 
zł, kanalizacja i oczyszczal-
nia ścieków w Grodźcu za 
896 000 zł, wodociąg Pra-
buty- Kołodzieje ze stacja-
mi podnoszenia ciśnienia 
za 831 000 zł, wodociąg 
Grodziec za 187 000 zł. W 
2014 roku kanalizacja etap 

II za 1 605 000 zł. W sumie 
inwestycje w dostawę wo-
dy i oczyszczanie ścieków 
w na sz e j  g mi ni e  prz y 
wsparciu środkami ze-
wnętrznymi wyniosły 22-
 355 000 zł.  

Obecny projekt rozbudo-
wy i remontu oczyszczalni 
zakłada wydatki w kwocie 
8 641 000 zł., z czego dofi-
n a n s o w a n i e  w y n i e s i e 
5 391 000 zł. Jest to projekt, 
który zwieńczy dotychcza-
sowe działania i uporząd-
kuje gospodarkę ściekową 
w mieście. W najbliŜszym 
czasie trzeba będzie myśleć 
o wymianie w Prabutach 
starej instalacji wodnej na 
nową i pozyskaniu dofi-
nansowania na budowę  
kanalizacji sanitarnej ze  
Stańkowa do Prabut. 

Bardzo trudnym tematem 
jest rozwiązanie problemu 
odbioru ścieków na tere-
nach wiejskich, z miejsco-

wości znacznie oddalonych 
od Prabut. Ilość ścieków 
w porównaniu z kosztami 
budowy i utrzymania sieci 
uniemoŜliwiają uzyskanie 
dofinansowania ze środ-
ków zewnętrznych. I nawet 
gdyby gmina była bogata 
i udźwignęła koszty budo-
wy, to opłaty za ścieki od-
prowadzone do oczyszczal-
n i  w  P r a b u t a c h  n p . 
z Gdakowa, Rodowa czy 
Laskowic byłyby tak duŜe, 
Ŝe nikt z mieszkańców tych 
miejscowości nie chciałby 
się do takiej sieci podłą-
czyć. Jedynym na ten czas 
rozwiązaniem jest budowa 
małych oczyszczalni przy-
domowych. Miasto i Gmina 
Prabuty oraz Gminna Spół-
ka Wodna w Prabutach 
corocznie dysponują środ-
kami finansowymi, które 
przeznaczone są na dotację 
do budowy przydomo-
wych oczyszczalni .  Ze 
środków budŜetu gminy 

dotowane są osoby za-
mieszkujące na terenie 
wiejskim, nie będące rolni-
k a m i  o r a z  c z ł o n k a m i 
Gminnej Spółki Wodnej.  
Spółka wodna ze swoich 
środków udziela natomiast 
dotacji dla swoich człon-
ków, będących rolnikami 
i płatnikami składek na 
rzecz spółki.  

W 2016 r. ze środków 
Miasta i Gminy Prabuty 
udzielono 6 dotacji na kwo-
t ę  b l i s k o  2 0  t y ś  z ł . 
W bieŜącym roku ilość 
chętnych do skorzystania z 
dotacji przekroczyła moŜli-
wości finansowe gminy. 
W związku z powyŜszym 
w przyszłorocznym budŜe-
cie planuje się zwiększenie 
środków na w/w cel. Wol-
ne środki finansowe z prze-
znaczeniem na dotacje po-
siada natomiast jeszcze 
Gminna Spółka Wodna 
w Prabutach, która w bie-
Ŝącym roku podpisa ła 
9 umów. Kwota wypłaco-
nych w bieŜącym roku do-
t a c j i  w y n i o s ł a  b l i s k o  
17.500,00 zł.  

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

KOLEJNA INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII 
EUROPEJSKIEJ 

 

UROCZYSTE ROZŚWIETLENIE CHOINKI 
MARCIN KRUSZYŃSKI 

Jak co roku w okresie 
przedświątecznym większe 
i mniejsze miejscowości w 
całej Polsce pięknieją i roz-
świetlają się blaskiem ilu-
minacji ulicznych przypo-
minających, Ŝe BoŜe Naro-
dzenie jest coraz bliŜej. Od 
początku grudnia setki 
ozdób boŜonarodzenio-
wych rozweselają takŜe 
nasze miasto, ku uciesze 
pozytywnie nastawionych 
do Świąt prabucian i na 
przekór małej garstce mal-
kontetów. Zwieńczeniem 
przygotowań gospodarzy 
miasta do Świąt BoŜego 
Narodzenia oraz Mikołajek 
jest „Uroczyste rozświetle-
nie choinki”, które drugi 

rok z rzędu miało miejsce 
na skwerze przy ul. War-
szawskiej. Inicjatorem tej 
międzypokoleniowej im-
prezy było po raz kolejny 
Niepubliczne Przedszkole 
„Bratek” w Prabutach, przy 

niewielkim wsparciu Pra-
buckiego Centrum Kultury 
i Sportu.  

Tegoroczne rozświetlenie, 
które odbyło się w niedziel-
ny wieczór 4 grudnia,  było 

o tyle wyjątkowe, Ŝe cała 
impreza odbyła się w pięk-
nej, prawdziwie zimowej i 
śnieŜnej scenerii. Wydarze-
nie rozpoczęło się od nie-
spodziewanego przybycia 
Świętego Mikołaja, który w 
tym roku skorzystał ze 
„specjalnego, czerwonego 
zaprzęgu XXI wieku” - wo-
zu straŜackiego Jednostki 
Operacyjno-Technicznej 
Ochotniczej StraŜy PoŜar-
nej w Prabutach.  

Po przywitaniu licznie 
zgromadzonych mieszkań-
ców miasta i gminy Prabu-
ty, Św. Mikołaj wraz z Bur-
mistrzem, Przewodniczą-

(Ciąg dalszy na stronie 19) 
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cym Rady Miejskiej w Pra-
butach oraz Dyrektorem  
Przedszkola „Bratek” roz-
grzali publiczność zimo-
wym tańcem, a chwilę póź-
niej uroczyście rozświetlili 
„ p r a b u c k ą  c h o i n k ę ” . 
Oprócz tańca moŜna było 

rozgrzać się przedszkolną 
grochówką, przygotowaną 
przez głównych organiza-
torów i kubkiem gorącej 
herbaty (tym razem w wy-
daniu nie „po prabucku”). 

Po rozpoczęciu świątecz-
nych iluminacji przyszła 
pora na prezentacje arty-
styczne a na scenie zapre-
zentowały się grupy wokal-
ne i taneczne z placówek 
oświatowych i kultural-
nych naszej gminy, które 
przygotowały występy na 
cześć i ku uciesze Św. Mi-
kołaja. Kolejno wystąpili: 
wychowankowie OREW 
Prabuty, grupy klas 0 i 1 
Szkoły Podstawowej w Ro-
dowie, przedszkolaki z 
„Misia Uszatka” i „Bratka”, 

grupy uczniów ze Szkół 
Podstawowych z Trumie-
jek, Obrzynowa i Prabut 
oraz grupa wokalna „Elfy” 
z PCKiS.   

Wszystkie grupy zostały 
nagrodzone upominkami 
przygotowanymi dzięki 
niezawodnym sponsorom: 
Firmie An-Mar, Sklepowi 
Wasicki-Kass, Zakładowi 

Kominiarskiemu Państwa 
Pawłowskich, GraŜynie 
Dybich, Piekarni Szpakow-
scy, Hurtowni Alfa - Karol 
Demczyński,  Dorocie i 
Przemysławowi DłuŜniom, 
Hurtowni Kleks, Mirosła-
w o w i  ś o c h o w s k i e m u , 
Przedszkolu „Bratek” oraz 
PCKiS. 

(Ciąg dalszy ze strony 18) 

W Prabutach mieszkam 
od 30 lat, od 60 lat jestem 
w Polsce, w tym roku bę-
dzie 45 rocznica naszego 
ślubu. Cieszy mnie fakt, Ŝe 
od 2004 roku naleŜę do 
Prabuckiego Stowarzysze-
nia Kresowiaków. Jesteśmy 
jak wielka kresowa rodzi-
na. Często spotykamy się 
przy róŜnych okazjach. 

Utrwalamy pamięć o na-
szych rodakach pomordo-
wanych przez ukraińskich 
nacjonalistów spod znaku 
„Tryzuba" na wschodnich 
rubieŜach II Rzeczpospoli-
tej. 

W wielkim skrócie opisa-
łem losy jednej z wielu ty-
sięcy polskich rodzin, które 
wbrew swojej woli musiały 
opuścić rodzinne strony. 

W moim rodzinnym Wil-
nie  byłem dwukrotnie 
w 2005 i 2009 roku. Zwie-
dziłem najwaŜniejsze miej-
sca związane z moją rodzi-
ną. Naszego domu juŜ nie 
ma, stał do 1962 roku. Za-
brałem garstkę ziemi, by-
łem na grobach rodziny 
Sokołowskich na cmenta-
rzu Bernardyńskich. Odda-
ł e m  p o k ł o n y  „ P a n i 

w Ostrej Bramie" oraz za-
paliłem znicz na Rossie 
przy mauzoleum Piłsud-
skiego. 

Zachęcam młodzieŜ, Ŝeby 
odwiedzali Wilno, to ka-
wał dobrej, polskiej histo-
rii. śyczę młodemu poko-
leniu, aby nigdy nie zazna-
ło głodu,  z niewolenia 
i przemocy. 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

WSPOMNIENIA Z KRESÓW... 

Walka o wodę w Liwie 
ma juŜ swoją niechlubną 
historię. Z jednej strony 
nieubłagana natura, z dru-
giej czysto ludzki bałagan 
kompetencyjny a nawet 
działania graniczące z bez-
prawiem powodują, Ŝe co 
jakiś czas rzeka zamiera, 
przekształcając się w mały 
strumyczek lub zgoła po-
kazując suche dno. Wszyst-
kich nas, w zrozumiały 
sposób przywiązanych do 
urokliwego elementu na-
szego krajobrazu, sytuacja 
ta niezmiernie martwi, by 

nie uŜyć bardziej dosadne-
go słowa, obrazującego 
stan naszych emocji.  

W ubiegłym roku pio-
nierska wyprawa w górę 
rzeki z udziałem dyrektora 
wydziału ochrony środo-
wiska starostwa powiato-
wego Andrzeja Wróblewi-
cza i zainteresowanego, 
podobnie jak ja ratowa-
niem rzeki Andrzeja Ocha-
ła przyniosła nam odpo-
wiedź na pytanie, skąd 
i gdzie tkwi problem braku 
wody w Liwie.  Odpo-

wiedź, jak się po czasie 
okazało, niekompletną.  

Na wysokości „bagien 
karolewskich”, między 
Bronowem i Stańkowem 
natrafiliśmy na szereg tam 
bobrowych. MoŜna by rzec 
– natura… Zdumiewająca 
była jednak myśl inŜynier-
ska inteligentnych skądi-
nąd zwierzątek, bowiem 
tamy były tak skonstru-
owane, Ŝe woda płynęła 
przez wykopany (przez 
bobry?) przepust na mo-
kradła, skąd ponoć zimo-
wą porą pozyskuje się 

trzcinę, natomiast jej po-
wrót w koryto rzeki bloko-
wała ogromna zapora. 
Między przepustem pro-
wadzącym na bagna a na-
turalnym wypływem wo-
dy z bagien „bobry” (a 
właściwie mutanty, dyspo-
nujące piłami tarczowymi 
zamiast zębów) ulokowały 
trzy tamy. Przekonani, Ŝe 
jest to główna przyczyna 
ubytku wody w rzece, 
p o d j ę l i ś m y  d z i a ł a n i a 
w celu zasypania nielegal-
nego przepustu i likwidacji 
bobrowych tam.  

(Ciąg dalszy na stronie 20) 

ZNÓW PŁYNIE… 
MAREK SZULC 
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Tu trzeba wyjaśnić, Ŝe 
rzeką na obszarze woje-
wództwa warmińsko – 
mazurskiego, do granicy 
na mostku w okolicy Pała-
tyk zarządza Wojewódzki 
Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Olszty-
nie z filią w Ostródzie. 
Rozpoczęła się gra w ping-
ponga. Za sprawą inter-
wencji w Regionalnym Za-

rządzie Gospodarki Wod-
n e j ,  w  k t ó r e g o  g e s t i i 
są wszystkie wody płynące 
n a  o b s z a r z e  P o m o r z a 
i  Warmii,  uzyskaliśmy 
wreszcie decyzję o zasypa-
niu przepustu i likwidacji 
bobrowych budowli, którą 
os t r ódz c y  mel i ora n c i , 
chcąc nie chcąc, wykonali.  

   Okazało s ię jednak, 
Ŝe poprawa sytuacji hydro-
logicznej Liwy była jedynie 
częściowa i krótkotrwała. 
Idąc dalszym tropem trafi-
liśmy na rezerwat Gaudy 
w Kamieńcu, przez który 
przepływa Liwa w swoim 

późno-dziecięcym sta-
dium. Jaz na ujściu Liwy 
z jeziora Gaudy okazał się 
właściwym, głównym po-
lem bitwy w walce o wodę. 
Był zamknięty na cztery 
spusty (właściwie na dwa), 
utrzymując całkiem przy-
zwoity poziom lustra wo-
dy w rezerwacie. Po dru-
giej stronie jazu było bajor-
ko zarośnięte rzęsą. Nie-

z m o r d o w a n y  A n d r z e j 
Wróblewicz zaŜądał od 
zarządcy rzeki utrzymania 
tzw. przepływu nienaru-
szalnego, a wobec faktu 
braku aktualnego pozwole-
n i a  w o d n o - p r a w n e g o 
na piętrzenie wody na jazie 
skierowaliśmy sprawę 
do prokuratury. Wniosek 
mówił o spowodowaniu  
katastrofy ekologicznej 
na obszarze 9 km rzeki.  

Jak nietrudno się domy-
śleć, rodzima dla tego ob-
szaru prokuratura i policja 
w n i os ek  od da l i ła .  Na 
szczęście RZGW wydał 

kolejną decyzję, mówiącą 
o systematycznym usuwa-
niu bobrowych tam i, co 
najwaŜniejsze, podniesie-
n i u  s za nd o rów (z a su w 
na jaz ie)  na wysokość 
10 cm w celu utrzymania 
przepływu nienaruszalne-
go. Woda w rzece pojawiła 
się ponownie. Do czasu.  

Naszą niezwłoczną, kolej-
ną interwencję wstrzymał 
remont mostu na ul. Ry-
pińskiej; widząc, jak się 
ślimaczy wolałem pocze-
kać do jego zakończenia, 
by napływająca woda nie 
dała wykonawcy pretekstu 
do dalszego przedłuŜania 

prac. Po uruchomieniu ru-
c h u  w a h a d ł o w e g o  n a  
mostku sprawdziliśmy, jak 
realizowana jest decyzja 
RZGW, dotycząca jazu 
na Gaudach i tam bobro-
wych tuŜ za nim. Okazało 
się, Ŝe szandory nie są pod-
niesione, nadmiar wody 
przelewa się nieznacznie 
górą jazu a zapora bobro-
wa poniŜej jazu ma się 
w najlepsze. Kolejne zgło-
szenie P. Wróblewicza do 
RZGW, kolejne pretensje 
ostródzkiej filii WZMiUW 
do mnie, ale Liwa popłynę-
ła Ŝwawiej i płynie nadal. 
Jak długo? 

(Ciąg dalszy ze strony 19) 
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Tak Liwa płynęła w 2006 roku… Zdjęcie wykonane na III młynie.  

Gaudy. Andrzej Wróblewicz sprawdza, czy szandory są podniesione. Nie są 
nawet na centymetr…  

200 m od Gaud. Piękna konstrukcja… Trzyma wodę na wysokość ponad pół 
metra. 

Lekko się przelewa nad szandorami, 2-3 cm? 


