
Bezpłatny biuletyn informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Prabuty Marzec-Kwiecień 2013

ISSN 1505-599x

UKAZUJE SIĘ OD 1992r.

PRABUCKA
Gazeta

Wywiad z Burmistrzem
Bogdanem Pawłowskim str. 3-5

Gaz łupkowy w Pilichowie
str. 6 

System gospodarowania odpadami
komunalnymi  str.7-8 



Marzec-Kwiecień 2013

Gazeta Prabucka2

FELIETON

Redakcja: Prabuckie Centrum Kultury i Sportu. Redaktor wydania: Krzysztof Fedoruk . Skład i grafika:
Adrian Sobieraj. Adres redakcji: 82-550 Prabuty, ulica Łąkowa 22. tel: 55 278 23 19,  e-mail: gazetaprabucka@pckis.pl

złego co by na dobre nie wyszło… komuś! Temat rzeka Każdy kij ma dwa końce…
ostatnio - likwidacja kładki do Koszar, Ci którzy jeszcze 
nie znają, mogą sobie poczytać kilka stron dalej.

    Tytuł nie bez kozery nawiązuje do przysłowia,
W skrócie: Najdostojniejsza Polska Kolej, oraz jej 

a przysłowia są mądrością narodu jak mawiają. 
Przemili Podwykonawcy mają malutki problem

Pomyślałem o tym śmiejąc się do siebie w powolnej 
z malutkim dworcem kolejowym w malutkich Prabutach. 

podróży do pracy. Powolnej, bo sposób jazdy trzeba 
Plany były ambitne, a wyszło jak zwykle - cytuję samego 

dopasować do warunków, przynajmniej tak mnie uczyli,  
Wykonawcę [sic!]. Tunelu na dworcu nie ma (no może 

a tu mili Państwo sami widzicie - zima aż miło, drogowcy 
późną jesienią, czyli pewnie styczeń, luty), chodnika do 

totalnie zaskoczeni (to dopiero 4 miesiąc takiej aury), 
wiaduktu nie ma i pewnie nie będzie. Wychodzi na to, że 

śnieg po pas niemal. Znajoma śmiała się, że z Marzanną
po likwidacji kładki jedynym legalnym sposobem 

w tym roku się nie uda, bo co - ma jej łeb o lód rozbić? 
dotarcia na drugą stronę torów będzie transport 

Jadę więc powoli, bo śnieg, powoli to i pomyśleć można, 
samochodowy. Siąść i płakać… choć! Dzieci będą 

choćby o wiośnie w zeszłym roku. O słonku, 
zadowolone - przecież rodzic musi kupić dziecku auto na 

przebiśniegach, dziurach w jezdni… zaraz jak to 
dojazd do szkoły, a państwo wydać tymczasowe prawo 

dziurach??? Stąd ta tytułowa refleksja mnie naszła. 
jazdy (10-latkowi na przykład). Które dziecko nie będzie 

Przecież ja wolę stokroć bardziej jeździć po śniegu, może 
szczęśliwe?! Ale spokojnie z tymi prawami dzieci - 

wolniej, ale na pewno bez wpadania w rany szarpane 
kolejarze zareagowali jednak - i to jak! Obmyślili 

asfaltu! Biała powłoka z nieba skutecznie zalepi tą czarną 
najbezpieczniejszy sposób pokonania torów - chodnik 

produkowaną nieudolnie przez homo sapiens. Auto mniej 
przez nie! Gdyby ktoś nie dowierzał to niech sobie 

umęczone i ja mam więcej czasu na refleksję. Same 
ostatnie zdanie przeczyta jeszcze raz, bo to fakt! Zgodnie 

pozytywy, prawie…  Warunki pogodowe odbiera też 
z tematyką tego felietonu, postanowiłem jednak swoje 

inaczej mój daleki znajomy. Żona w Anglii, a on tu sam
oburzenie zawiesić na kołku i poszukać tego drugiego 

w Ojczyźnie pilnuje dobytku. Gospodynie domowe już 
końca. I znalazłem! Przecież to proste, kolej jak państwo 

pewnie się uśmiechają na myśl o tym, jak wygląda to 
wiedzą, dobrą prasę i opinię traci w oczach. Nie pomaga 

zarządzanie domostwem. Nie będę Państwa oszukiwał, to 
nawet intensywna reklama, Polak swoje wie: jak jest 

fakt - choinka u znajomego stoi w najlepsze! Może 
niewygodnie i nie o czasie to jest źle. Trzeba temu 

krzywo i lekko obsypana, ale stoi. Prawdziwym facetom 
zaradzić i to szybko, bo kto tymi superszybkimi 

nie przeszkadzają takie rzeczy! O dziwo znajomy patrzy 
ciuchciami będzie podróżował? Stąd chodnik przez tory - 

od niedawna na to zupełnie inaczej. Żona wróci na święta, 
każdy rozjechany na torach obywatel to jeden negatywny 

a tu proszę, jest śnieg, jest choinka - czasem nawet na 
głos mniej! Budujmy chodniki przez tory w całej Polsce! 

Boże Narodzenie tak nie ma. Pełnia szczęścia! Każdy 
Jak śpiewa znany polski artysta estradowy: każdy kij ma 

kij… proszę Państwa! Kolejny przykład… proszę 
dwa końce… ale co gdy znajdziesz kończący trzecim 

bardzo. Piątkowy wieczór, paluszki, orzeszki i coś do 
końcem!

orzeszków, jednym słowem zestaw kibica. Zacieramy 
Marcin Kruszyński

rączki z kolegą - polska reprezentacja da dziś łupnia 
Ukrainie. Gwizdek i gramy! Ładny swoją drogą ten 
Narodowy Stadion Najdroższy, trzeba koniecznie 
meczyk, albo koncert tam zaliczyć. Dzwoni telefon… 
nie, ludzie nie mają szacunku dla kibica! Odbieram, 
okazuje się, że sprawa z tych co to do poniedziałku mogą 
poleżeć, ale trudno pomogę, doradzę krótko i wracam do 
transmisji. Odrywam się po konsultacjach od słuchawki, 
sięgam po orzeszki, spoglądam… co jest? 0:2? Kawał 
jakiś? Prima Aprilis za kilka dni dopiero. Pierwszy raz 
przekonałem się, że telewizja nie kłamie - fakt 0:2
w pierwszych 10 minutach. O dostojne Orły, czyżby Was 
grypa ptasia dopadła? Dalszej części wieczoru, ani 
komentarzy nie będę cytował, bo nie nadają się nawet do 
kiepskiego anonimowego wpisu na forum internetowym. 
Dość, że te lamenty przerwał kolejny telefon, tym razem 
od kolegi kibica. Pogrążony w smutku odbieram i słyszę: 
nic się nie stało, pomyśl stary, o ile Twój żal byłby 
większy, gdyby oni pojechali na te Mistrzostwa i znów 
nie wyszli z grupy, znów chcesz to przeżywać? Jak się tak 
nad tym zastanowić to chyba święta prawda! Nie ma tego 
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Przypomnę, że współpracujemy ze Stowarzyszeniem Wywiad z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Kresowiaków, ZHP, Ligą Obrony Kraju, Polskim Prabuty
Związkiem Wędkarskim, Ogrodami działkowymi, 
Związkiem Emerytów i Rencistów, Związkiem 
Pszczelarskim, Uniwersytetem III Wieku, Klubem 
Seniora, Stowarzyszeniem Prabuty-Riesenburg, Lokalną 
Fundacją Filantropijną „Projekt”. Wspieramy
też organizacje sportowe takie jak Gryf, Pogoń, Wojtas, 
stowarzyszenie Motocrossowe, czy też towarzystwo 
rozwoju kultury fizycznej. Cieszę się, że powstało 
Prabuckie Centrum Kultury i Sportu. Mamy wreszcie 
instytucję, która odpowiada nie tylko za szeroko 
rozumianą kulturę, ale odpowiada również za aktywność 
fizyczną mieszkańców, a także za obiekty sportowe. 
Myślę, że w opinii wielu osób oferta jest ciekawsza. 
Największym problemem jest z całą pewnością brak 
stabilizacji na rynku pracy. Redukcje w kwidzyńskiej 
firmie Jabil niepokoją nas bardzo poważnie, dlatego że 

Marcin Kruszyński: Początek roku to zawsze okres 
ludzie tracą pracę, a tym samym zwiększa się poziom 

podsumowań, pewnego rodzaju rankingów i patrzenia 
wykonywanych świadczeń z Ośrodka Pomocy 

wstecz na to, co udało się zrobić w mijającym czasie. 
Społecznej. Rosną dodatki mieszkaniowe i mamy 

Wiem, że listopad zeszłego roku był jubileuszem 10-lecia 
mniejszy udział w podatku PIT. To wszystko odbija się 

sprawowania przez Pana funkcji burmistrza Miasta
również na kondycji finansowej naszego samorządu. 

i Gminy Prabuty. Chciałbym zapytać zatem co udało się 
Niewątpliwie do minusów należy zaliczyć likwidację 

zrobić, jak wyglądały zmagania z rzeczywistością,
warsztatów szkolnych. Uważam tę decyzję za 

ale także o problemy tego okresu?
przedwczesną, zupełnie niepotrzebną, zważywszy na 

Bogdan Pawłowski: Ostatnie 10 lat to wynik pracy 
fakt, że na warsztaty nie znalazł się nabywca.

wielu, wielu ludzi: radnych, prezesów spółek 
M.K. Chciałbym zapytać o plany na przyszłość,

komunalnych, dyrektorów szkół, placówek kulturalnych, 
bo te 10 lat to tylko pewien etap.

urzędników. Gdybyśmy mieli mówić o sukcesach to
B.P. Plany na przyszłość trzeba rozpatrywać w dwóch 

z całą pewnością należałoby wspomnieć duży projekt 
kategoriach: jako plany krótkoterminowe, ograniczone 

termomodernizacji obiektów oświatowych, budowę 
do jednego, może dwóch budżetów i plany długofalowe, 

boisk i obiektów sportowych. Mam tu na myśli halę 
które są związane z wieloma czynnikami, tzn. z kondycją 

sportową, salę w Trumiejkach, czy boisko w Sanatorium, 
finansową państwa, z poziomem dochodów państwa, 

boiska typu Orlik, ale również boiska i place zabaw
poziomem dochodu samorządów lokalnych, sytuacją na 

na terenach wiejskich. Niewątpliwie poprawiła się 
rynku pracy. Do najważniejszych zadań, które czekają 

estetyka w mieście. Mamy ładne centrum i coraz więcej 
nas w tym roku należy zaliczyć modernizację drogi 

prostych chodników. Ostatnio zmodernizowaliśmy trzy 
Laskowice-Szramowo, budowę kanalizacji burzowej 

ulice: Wojska Polskiego, Ogrodową, Miłą. Nie można 
przy ulicy Jagotty, Mazurskiej, Polnej, Cisowej, naprawę 

zapomnieć również o ulicy Koszarowej, Łąkowej, a także 
i odwodnienie drogi Gdakowo-Orkusz. Natomiast 

zmodernizowanej wespół z władzami powiatu przy 
remont ulicy Kuracyjnej stoi pod dużym znakiem 

pomocy środków budżetu państwa ulicy Chodkiewicza.  
zapytania, w związku z ograniczeniem środków

Bardzo ważną inwestycją ,  która poprawiła
w budżecie państwa. Nie mniej jednak mamy 

bezpieczeństwo, ale też poprawiła estetykę naszego 
przyrzeczenie starosty Powiatu Kwidzyńskiego, że jeżeli 

miasta jest rondo. Staramy się sukcesywnie wspólnie
w tym roku to zadanie nie otrzyma dofinansowania, 

z władzami samorządu województwa remontować drogi 
będziemy mogli aplikować w kolejnym rozdaniu, czyli

wojewódzkie, choćby drogę 521 Stankowo granica 
w miesiącu październiku, na rok 2014. Jeżeli okazałoby 

województwa, ulicę Rypińską, drogę 522 Mikołajki - 
się, że po raz kolejny nie otrzymamy dofinansowania, 

Kamienna. Olbrzymi wpływ na poziom naszego życia, 
wtedy umówieni jesteśmy, że to zadanie po prostu 

mają kilometry nowych wodociągów, nowoczesna stacja 
wykonamy ze środków naszych budżetów, czyli budżetu 

uzdatniania wody i dziesiątki kilometrów kanalizacji. 
Powiatu Kwidzyńskiego i budżetu Miasta i Gminy 

Większość tych inwestycji, to zadania, na które 
Prabuty. Wypadałoby jeszcze wspomnieć o dwóch 

pozyskaliśmy środki zewnętrzne, środki unijne, środki 
bardzo dużych inwestycjach, które otrzymają 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, środki 
dofinansowanie z Unii Europejskiej, tj. budowa

z budżetu państwa. Sukcesem ostatnich 10 lat było 
i rozbudowa hangaru na plaży nad jeziorem Dzierzgoń 

również to, że dwie firmy ulokowały swoje siedziby
oraz bardzo duży projekt związany z kanalizacją miasta. 

w Prabutach - WH Technologies i Orbit One. Do plusów 
W zasadzie po zrealizowaniu kanalizacji ulicy 

ostatniej dekady zaliczyłbym politykę społeczną, a więc 
Zamkowej, Okrężnej, Rypińskiej w stronę Halinowa 

uaktywnienie mieszkańców i wspieranie przez samorząd 
będziemy mogli śmiało powiedzieć, że mamy miasto w 

lokalny różnych organizacji pozarządowych. 
100 % pokryte siecią kanalizacyjną.                                                                                                          .
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M.K. Wiem, że jest Pan mocno zaangażowany gminnym sprawą polityczną. Proszę zwrócić uwagę,
we współpracę z innymi samorządami m.in. na polu że dzisiaj cena tysiąca litrów wody czyli metra 
solidarności i walki o to, aby samorządom wiodło sześciennego wody wynosi 4,20 zł z podatkiem Vat. 
się lepiej. Pewne decyzje, obowiązki narzucane odgórnie Przypomnijmy, że podatek Vat nie jest dochodem 
przez władze centralne niekoniecznie dobrze odbijają przedsiębiorstw wodociągowych, tylko dochodem 
się na finansach samorządów. Proszę opowiedzieć o tej państwa. Jeśli w sklepie za 2 butelki wody płacimy 5 zł,
sferze pańskiej działalności, a także o akcji to nikt nie robi problemu z tego powodu. Chciałbym 
„8 miliardów”, która niedawno miała miejsce. zwrócić uwagę na fakt, że od 2008 roku do roku 2013 
B.P. Akcja „8 miliardów” zwraca uwagę na fakt, cena wody wzrosła o 1,20 zł. Zadam pytanie retoryczne 
że samorządy z powodu polityki rządu i decyzji Panu Redaktorowi, ile razy i o ile w okresie ostatnich 5 lat 
parlamentarzystów tracą w skali roku 8 miliardów wzrosła cena paliwa, energii elektrycznej, papierosów? 
złotych swoich dochodów. Są to kwoty wyliczone przez Ja już kiedyś o tym mówiłem podczas spotkań 
specjalistów z biura Związku Miast Polskich i Związku konsultacyjnych, że na cenę wody i cenę ścieków mają 
Gmin RP. Nakładane na samorządy zadania, choćby takie olbrzymi wpływ inwestycje. Jeżeli budujemy stację 
jak piecza zastępcza, fundusz alimentacyjny, uzdatniania wody, sieci wodociągowe do czterech 
zabezpieczenie wkładu własnego do zasiłków, gospodarstw rolnych i trzeba ciągnąć te sieci przez wiele, 
dożywianie, opieka przedszkolna dzieci 5 i 6-letnich wiele kilometrów, to koszt utrzymania tych sieci 
ogran icza  moż l iwośc i  gmin ,  a  szkod l iwa , przekłada się również na cenę wody. Gdybyśmy dzisiaj 
w części art. 243 ustawa o finansach publicznych, ograniczyli tylko koszt wody do granic miasta, to cena 
ogranicza możliwości kredytowe gmin, a tym samym wody byłaby o połowę niższa, tyle tylko, że obowiązuje 
ogranicza możliwość korzystania przez nie ze środków nas pewna solidarność, żyjemy w gminie wiejsko-
unijnych. Wszystko to przełoży się na inwestycje służące miejskiej i musimy brać pod uwagę globalne koszty. Jeśli 
jakości życia mieszkańców, bo to nie rządy państwa chodzi o stawki czynszów to wynikają one z tego,
budują wodociągi, drogi lokalne, kanalizację, że w naszym mieście mamy starą infrastrukturę 
oczyszczalnie, świetlice wiejskie i boiska, tylko komunalną. Przecież większość budynków komunalnych 
samorządy właśnie. Postulujemy, żeby Minister w naszym mieście to budynki przedwojenne, mają one 
Finansów Jacek Rostowski zwiększył poziom udziału 70-80 lat i koszty utrzymania tych budynków są po prostu 
samorządów gminnych w podatku PIT. W tej chwili z natury wysokie. Proszę zwrócić uwagę również
z gminy otrzymujemy 39% podatku PIT, domagamy na fakt, że tak naprawdę czynsze wracają do substancji 
się aby to była o 10 % wyższa wartość, czyli sięgająca mieszkaniowej, substancji komunalnej. Zakład 
49% w przypadku samorządów powiatowych, żeby Gospodarki Mieszkaniowej przez ostatnie 9 lat, a więc od 
ten udział w podatku PIT też był wyższy z 10% na 13% 2003 do 2012 roku wydał we wszystkich obiektach przez 
a w przypadku samorządów wojewódzkich, jak dobrze siebie zarządzanych kwotę ponad 4 mln złotych, a koszty 
pamiętam z 1,2% na 2,3%. Wzrost podatku PIT w jakiś poniesione wyłącznie przez Miasto i Gminę Prabuty,
sposób zrekompensuje nam straty, które ponosimy to kwota blisko 2 mln złotych.
i drenowanie naszych budżetów przez ustawy, które M.K. Tak więc podwyżki są nieuniknione?
ograniczają nam nasze możliwości finansowe. B.P. Wręcz przeciwnie. W przypadku wody ceny będą 
M.K.  Typ sprawowania przez Pana władzy niższe, ponieważ w ocenie prezesa Mariusza Kubicha 
zdecydowanie nie mogę nazwać typem zachowawczym. zwiększona została sprzedaż wody w związku
Wiem doskonale, że jest Pan osobą, która ciągle dąży do z przejęciem przez PEWiK wodociągu w Sanatorium
rozwoju Miasta i Gminy Prabuty, co za tym idzie zdarzają i zwiększeniem liczby odbiorców. Nie należy się 
się decyzje kontrowersyjne. Idąc dalej, szczególnie spodziewać wzrostu czynszów. Zarządy obu spółek 
internet, czasami nie zostawia na formie sprawowania komunalnych rozumieją trudną sytuację mieszkańców. 
przez Pana władzy suchej nitki, jak Pan się do tego M.K. I nie jest to „kiełbasa wyborcza”… 
odniesie? B.P. No właśnie. Nie jest, bo rok 2013 nie jest rokiem 
B.P. Internet jest wielkim dobrodziejstwem ludzkości. wyborów samorządowych. Jeżeli coś może kosztować 
Internet to przyszłość, brak umiejętności korzystania taniej, to powinno kosztować taniej. Już kiedyś mówiłem, 
z komputera będzie oznaczał w przyszłości wykluczenie że spółki komunalne, które są spółkami prawa 
społeczne. Z drugiej strony anonimowość w internecie, handlowego nie muszą zarabiać, ale też nie mogą 
wyraźnie trzeba to powiedzieć,  fale chamstwa. przynosić strat i odpowiedzialność za kontrolę nad nimi 
Całe szczęście, że prawo pozwala ścigać kłamstwa i spoczywa na właścicielu, czyli gminie oraz radzie 
oszczerstwa, a namierzyć dziś komputer, z którego nadzorczej.
wysyła się niewybredny komentarz to żadna sztuka. M.K. A co w sprawie „śmieci”?
M.K. Nawiązując do tych wszystkich komentarzy B.P. Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach była 
przepychanek internetowych często pada tam bublem prawnym, który przecież został przyjęty przez 
sformułowanie dotyczące według internatów polski Parlament i żeby było ciekawiej to projekt wyszedł 
bezustannych podwyżek cen wody, ścieków. Jak się Pan z Rady Ministrów. Co prawda Sejm znowelizował
do tego odniesie? tę ustawę, Senat zatwierdził i czeka teraz na podpis 
B.P. Ja się z tym do końca zgodzić nie mogę. Nie prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.
rozumiem, dlaczego cena wody staje się na szczeblu W nowelizacji pominięto jednak kwestię domków 

wywołuje
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letniskowych, które traktowane są jako nieruchomości po zlikwidowaniu kładki i braku przejścia na wysokości 
niezamieszkałe, czy spółdzielni mieszkaniowych, które dworca, korzystać będą z prowizorycznego przejścia 
nie mogą same wybierać wykonawcy usług odbioru przez tory wybudowanego przez głównego wykonawcę. 
odpadów. Inną kwestią kontrowersyjną jest nałożenie Wykonawca robót, podczas rozmów na sesji Rady 
obowiązku egzekucyjnego na wójtów, burmistrzów Miejskiej podtrzymywał, że nie ma w planie budowy 
i prezydentów miast. Najgorsze, że ten bałagan został chodnika w stronę wiaduktu, nie ma również na to 
przerzucony na nas - samorządowców. pieniędzy. Marszałek Województwa Pomorskiego, także 
M.K. Powodzenie pewnych inwestycji na terenie Miasta nie posiada pieniędzy na inwestycję budowy chodnika
i Gminy Prabuty jest uzależnione oczywiście w pasie drogi wojewódzkiej 521 Iława – Kwidzyn. W ten 
od współpracy zarówno ze Starostwem Powiatowym jak sposób na placu boju Prabuty zostały same. Miasto od 
i z marszałkiem województwa. Proszę opowiedzieć jak kilku miesięcy prosi, aby tę inwestycję zrealizować 
układa się ta współpraca? wspólnie z PKP i województwem.  Według projektu 
B.P. Uważam, że współpraca z Samorządem budowa chodnika opiewa na kwotę blisko 500 tys. 
Wojewódzkim, Samorządem Powiatowym układa się złotych, jednak po procedurach przetargowych
dobrze, czego przykładem jest wspólna realizacja wielu i podzieleniu kosztów na 3 części może się okazać, iż 
inwestycji. Ja mam jak najlepsze zdanie o marszałkach każda ze stron zapłaci dużo mniej. Z kolei Prabuty nie są 
województwa pomorskiego, bardzo dobre kontakty w stanie wyłożyć 500 tys. złotych na budowę chodnika
łączyły samorząd lokalny Prabut z marszałkiem Janem w pasie drogi nie należącej do gminy. W ten sposób 
Kozłowskim, no a teraz z panami marszałkami sprawa kładki stoi w miejscu. Kolejarze mają swoje 
Mieczysławem Strukiem, czy Ryszardem Świlskim. argumenty, województwo swoje, a miasto niestety w tym 
Myślę, że jeśli chodzi o samorząd powiatowy, to mamy wypadku ma najmniej do powiedzenia. 
też wiele wspólnych interesów, chociażby w remontach         Kładka to niejedyny problem związany z budową 
dróg,o których już wspominałem. linii kolejowej E-65 na jaki natrafia nasz samorząd. 
M.K. Dziękuję za wywiad. Kolejne problemy to budowy wiaduktów i rozjeżdżanie 

przez 40-tonowe ciężarówki dróg powiatowych
i gminnych. Ten temat to kilka miesięcy walki urzęduSprawa kładki i nie tylko
z wykonawcami robót o poprawienie drogi gminnej
z Gont do Gdakowa i przerzucanie winy wśród 

      Od ponad roku na terenie miasta i gminy Prabuty 
wykonawców. To także kompletnie zniszczona droga 

realizowana jest największa kolejowa inwestycja
powiatowa do Gdakowa. Takie niedociągnięcia przy 

w Polsce, czyli przebudowa linii kolejowej E-65 z Gdyni 
projektowaniu przebudowy linii kolejowej E-65 nie 

do Warszawy. Obecnie przebudowywany jest odcinek 
powinny mieć miejsca, a niestety pojawiają się co chwila. 

linii E-65 z Szymankowa do Prabut. Wśród zadań 
Zakrawa to o absurd i czasy dobrze znane z komedii 

przewidzianych do wykonania na terenie naszej gminy są 
Stanisława Barei. To tylko niektóre problemy 

m.in. budowy wiaduktów w miejscach przejazdów 
pojawiające się przy przebudowie linii kolejowej E-65.

kolejowych w Julianowie i Gdakowie oraz budowa 
O wielu innych, można by poświęcić rozprawę na 

przejścia podziemnego w okolicach dworca w Prabutach. 
poziomie co najmniej magisterskim…

Budowa tunelu w konsekwencji spowoduje likwidację 
kładki pieszej nad torami.
   Pomimo wcześniejszych pisemnych zapewnień 
projektantów i głównego inwestora, że kładka nie 
zostanie zlikwidowana przed wybudowaniem przejścia 
podziemnego, w styczniu br. główny wykonawca 
powiadomił gminę o zmianie harmonogramu robót. 
Rozbiórka kładki planowana jest już w kwietniu,
a ukończenie tunelu ma nastąpić prawdopodobnie późną 
jesienią.
     Jednocześnie inwestor odrzuca propozycje gminy 
składane już w trakcie projektowania, aby w planach 
inwestycyjnych uwzględnić również chodnik wzdłuż 
drogi wojewódzkiej 521 łączącej ul. Wojska Polskiego
z ul. Jagiełły.
      Na reakcję ze strony miasta nie trzeba było długo 
czekać. Sprawa została poruszona na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej, wysłano pisma do PLK, Marszałka 
Województwa Pomorskiego, posła J. Kozdronia, oraz 
senatora L. Czarnobaja. Na sesję zaproszono również 
dyrektora firmy, która jest wykonawcą robót
w Prabutach. Sprawa jest o tyle poważna, iż mieszkańcy 
ulic Wojska Polskiego, Koszarowej, Górnej i Rypińskiej 

Krzysztof Fedoruk
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych

        1 marca w całej Polsce obchodzony był po raz trzeci 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzień 
pierwszego marca nie jest dniem przypadkowym. Otóż     
1 marca 1951 roku wykonano wyroki śmierci na siedmiu 
członkach IV Komendy Zrzeszenia „Wolność                    
i Niezawisłość”.  Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
wyklętych” został wprowadzony na mocy ustawy z dnia  
3 lutego 2011 roku. W preambule ustawy można 
przeczytać: „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – 
bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy         
w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, 
walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie 
dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego,            
z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się 
sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi 
komunistycznemu (…)”.  Również w Prabutach 1 marca 
uczczono pamięć Żołnierzy Wyklętych. Przy pomniku 
pamięci złożono symboliczne kwiaty, wiele prabuckich 
instytucji wywiesiło flagi narodowe. Warto też 
przypomnieć, że w Prabutach na jednej z kamienic przy 
ul. Kraszewskiego, widnieje mural upamiętniający 
„żołnierzy wyklętych”, a w szczególności mjr. Zygmunta 
Szendzielarza. Major kawalerii Wojska Polskiego i Armii 
Krajowej Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko” urodził się 
12 marca 1910 roku w Stryju, został stracony w więzieniu 
na warszawskim Mokotowie 8 lutego 1951 roku. Podczas 
II wojny światowej początkowo walczył w wojnie 
obronnej Polski w 1939 roku, jako dowódca 2 szwadronu 
w 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich w składzie Wileńskiej 
Brygady Kawalerii pod dowództwem płk. dypl. 
Konstantego Druckiego – Lubeckiego. Po wojnie walczył 
przeciw oddziałom Armii Czerwonej i LWP, KBW, 
NKWD, UB i MO w Okręgu Białystok, później na 
Pomorzu oraz Warmii i Mazurach. Major Zygmunt 
Szendzielarz został aresztowany 30 czerwca 1948 roku w 
Osielcu pod Jordanowem. Natychmiast po aresztowaniu 
został przewieziony do warszawskiego więzienia przy ul. 
Rakowieckiej, w którym przebywał 2,5 roku. 23 
października 1950 roku wraz z 5 byłymi członkami 
Okręgu  Wi leńsk iego  AK:   pp łk .  An ton im 
Olechnowiczem, kpt. Henrykiem Borowskim ps. 
„Trzmiel”, ppor. Lucjanem Minkiewiczem ps. „Wiktor”, 
Lidią Lwow ps. „Lala” oraz Wandą Minkiewicz ps. 
„Danka” został skazany na wielokrotną karę śmierci. 
Podczas procesu Szendzielarz nie zaprzeczał swojego 
udziału w podziemiu antykomunistycznym, ani nie 
poprosił o łaskę. Spośród podkomendnych „Łupaszki” 
m.in. śmierć poniósł ppor. Zdzisław Badocha ps. 
„Żelazny”, który poległ podczas walk w Czerninie koło 
Sztumu 26 czerwca 1946 roku.

Gaz w Pilichowie

      Po przerwie i względnym spokoju na terenie wiertni
w Pilichowie, spowodowanej wysłaniem próbek po 
pierwszej fazie szczelinowania, pracownicy firmy 
Marathon Oil wrócili na teren wiertni i przystąpili do prac 
związanych z kolejną fazą poszukiwania „gazu 
łupkowego”. Spośród 4 wierceń, które dotychczas firma 
Marathon Oil wykonała w Polsce północnej, 3 z nich
w tym nasze pilichowskie okazały się najbardziej 
obiecującymi i  zdecydowano o ponownych 
szczelinowaniach. Obecnie prace polegają na 
przygotowaniu się do drugiego szczelinowania.
W zeszłym roku szczelinowanie zostało wykonane na 
bardzo małym odcinku kilkudziesięciu centymetrów.
W tym roku firma Marathon Oil  powtórzy 
szczelinowanie, ale już w większej skali, na odcinku 
około 10 metrów na głębokości ponad 3km.
     O samej fazie szczelinowania pisaliśmy na łamach 
Gazety Prabuckiej z października 2012 roku. W skrócie 
polega ona na wierceniu w otworze poziomych kanałów
i wpompowaniu do nich tzw. płuczki czyli mieszaniny 
wody, związków chemicznych i piasku pod wysokim 
ciśnieniem. Ma to na celu rozszerzenie szczelin
w skałach, aby gaz znajdujący się w nich, mógł zostać 
uwolniony. Po zakończeniu stymulacji złoża, proces 
wydobywania „gazu łupkowego” jest monitorowany 
przez kilka tygodni, aby ocenić jego wydajność. Na 
początku cały wydobywany gaz będzie bezpiecznie 
spalany w specjalnych kominach spalających.
     Wyniki drugiego szczelinowania powinny być znane 
za kilka miesięcy. Jeśli zostaną wprowadzone 
uregulowania prawne dotyczące wydobycia gazu 
łupkowego w Polsce, a gazu w naszej gminie będzie na 
tyle dużo, aby było opłacalne wydobycie, rozpocznie się 
proces ubiegania się o koncesję na wydobycie, niezbędną 
do rozpoczęcia eksploatacji.
  Na początku poziom aktywności na terenach 
prowadzenia prac jest bardzo duży, przede wszystkim ze 
względu na konieczność wykonania większej liczby 
odwiertów. W danym regionie objętym koncesją, może 
być w tym samym czasie uruchomionych nawet kilka 
wiertni. Sam teren eksploatacji odwiertu jest 
zaprojektowany tak, aby można było obsługiwać kilka 
otworów naraz. Otwory wiertnicze podłączone są do 
infrastruktury produkcyjnej, a ta z kolei jest podłączona 
do sieci gazociągowej. Samo wydobycie gazu może 
potrwać nawet 20 lat i wiązać się z wywierceniem setek 
otworów. Każdy z odwiertów wymaga stymulacji poprzez 
szczelinowanie, a woda wykorzystywana w tym procesie 
może być ponownie użyta przy innym odwiercie.Firma 
Marathon Oil chce również uświadomić i pokazać na 
c z y m  p o l e g a  w y d o b y c i e  g a z u  w  s p o s ó b  
niekonwencjonalny. Dlatego też, w szkołach 
podstawowych i gimnazjach na terenie naszej gminy na 
przełomie kwietnia i maja, zostaną przeprowadzone przez 
przedstawicieli firmy Marathon Oil lekcje dla uczniów, 
pokazujące proces poszukiwania i eksploatacji złóż „gazu 
łupkowego”.

KF

KF
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zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny stawka I n f o r m a t o r  U M i G  o  s y s t e m i e  
wynosi 42 zł.gospodarowania odpadami komunalnymi
b) Za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi

      Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Prabuty.
w sposób nieselektywny (zmieszany) stawka wynosi

Z dniem 01.07.2013r. zaczyna obowiązywać nowy 
55 zł.

system gospodarowania odpadami komunalnymi. 
4) Przy gospodarstwie domowym składającym się

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi odbiorem 
z 4 i więcej osób:

odpadów z nieruchomości zamieszkałych i ich 
c) Za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zagospodarowaniem zajmie się samorząd. Odpady 
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny stawka 

odbierać będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze 
wynosi 56 zł.

przetargu.
d) Za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi

Mieszkańcu Pamiętaj!
w sposób nieselektywny (zmieszany) stawka wynosi

Właściciele nieruchomości zamieszkałych od dnia 
73 zł.

01.07.2013r. nie będą musieli zawierać indywidualnych 
umów z przedsiębiorcami odbierającymi odpady 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 
komunalne. Należy jednak pamiętać, że właściciele 

odpadami komunalnymi.
nieruchomości zamieszkałych, posiadający zawartą 

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują 
umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady 

mieszkańcy wnoszą opłatę na konto Urzędu Miasta
komunalne na okres dłuższy niż do 30 czerwca 2013 r. 

i Gminy Prabuty, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca 
muszą rozwiązać umowę tak, aby przestała ona 

w wysokości zadeklarowanej w złożonej przez siebie 
obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 r.  

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
Wypowiedzenie  należy z łożyć w s iedzibie  

odpadami komunalnymi. Zadeklarowana w deklaracji 
przedsiębiorcy.

wysokość opłaty uzależniona jest od wybranego sposobu 
Pozostali właściciele nieruchomości - na których nie 

zbierania odpadów – selektywny lub nieselektywny oraz 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

od liczby i wielkości znajdujących się na nieruchomości 
(np. sklepy, szkoły, szpital) tak jak w chwili obecnej 

gospodarstw domowych. 
muszą mieć podpisane indywidualne umowy

Należy mieć na uwadze, że w przypadku niedopełniania 
z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych.

p rzez  właśc ic i e l a  n i e ruchomośc i ,  pomimo 
zadeklarowania obowiązku w zakresie selektywnego 

W dniu 13.03.2013r. Rada Miejska w Prabutach dokonała 
zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający 

wyboru metody naliczania opłat za gospodarowanie 
odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady 

odpadami komunalnymi oraz ustaliła stawki opłat
komunalne i powiadamia o tym gminę. Naliczana jest 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
wówczas podwyższona opłata za gospodarowanie 

Zdecydowano o wyborze metody od gospodarstwa 
odpadami komunalnymi.

domowego, różnicując stawki w zależności od liczby 
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji oraz terminów jej 

osób wchodzących w jego skład. Przyjęte zostały 
składania przyjęta została przez Radę Miejską

następujące stawki:
w Prabutach w dniu 13.03.2013r. Pierwszą deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

1) Przy gospodarstwie domowym składającym się
komunalnymi właściciele nieruchomości muszą złożyć 

z 1 osoby:
w terminie do dnia 15 maja 2013r. Pierwszą opłatę za 

a) Za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić

zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny stawka 
w terminie do dnia 15 lipca 2013r.

wynosi 14 zł.
   Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 

b) Za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości 

odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
zamieszkałych składają również w następujących 

w sposób nieselektywny (zmieszany) stawka wynosi
przypadkach:

18 zł.
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

2) Przy gospodarstwie domowym składającym się
n i e r u c h o m o ś c i  p i e r w s z e g o  m i e s z k a ń c a ,  

z 2 osób:
w przypadku zmiany danych będących podstawą 

a) Za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny stawka 
odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości 

wynosi 28 zł.
zamieszkałych obowiązani są złożyć nową deklarację

b) Za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi
   Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami ustawy

w sposób nieselektywny (zmieszany) stawka wynosi
o utrzymaniu czystości i porządku za właściciela 

36 zł.
nieruchomości – uważa się także współwłaścicieli, 

3) Przy gospodarstwie domowym składającym się
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne 

z 3 osób:
i  osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 

a) Za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami    Inne powstające na terenie nieruchomości odpady 
wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną komunalne, takie jak min. odpady ulegające 
własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 
obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością biodegradacji oraz odpady zielone, meble i inne odpady 
wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, chemikalia, 
wybrany. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  zużyte baterie 
    Wzór deklaracji już niebawem pobrać będzie można i akumulatory, przeterminowane leki, odpady budowlane 
w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy i rozbiórkowe, zużyte opony właściciele nieruchomości 
Prabuty oraz ze strony internetowej Miasta i Gminy pozostawić będą mogli w punkcie selektywnej zbiórki 
Prabuty www.prabuty.pl. odpadów komunalnych, który zostanie utworzony.
Należy również pamiętać, że w przypadku niezłożenia     W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie przyjmowane będą również odpady: tworzywa sztuczne, 
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier, 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji popioły i żużle, których właściciele nieruchomości nie 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami przekazali przedsiębiorcy odbierającemu odpady 
wymierzana jest w drodze decyzji Burmistrza Miasta bezpośrednio z terenu nieruchomości.
i Gminy Prabuty, biorąc pod uwagę uzasadnione   Niezależnie od powyższego pragniemy zachęcić 
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych Mieszkańców, szczególnie z terenów wiejskich oraz
powstających na nieruchomościach o podobnym z zabudowy jednorodzinnej na terenie Miasta do 
charakterze. kompostowania w przydomowych kompostownikach, 
Co w zamian za wniesioną przez Mieszkańców opłatę za powstających na nieruchomości odpadów komunalnych 
gospodarowanie odpadami komunalnymi? ulegających biodegradacji i odpadów zielonych. Należy 
W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości jednak przy tym pamiętać, że urządzenia do 
zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami kompostowania powinny spełniać wymagania określone 
komunalnymi, odpady odbierane będą bezpośrednio w § 36. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z nieruchomości z następującą częstotliwością. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
1) Przy zabudowie jednorodzinnej na obszarze    Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów 
miejskim i wiejskim oraz wielorodzinnej na obszarze ulegających biodegradacji ma istotne znaczenie, 
wiejskim: szczególnie w kontekście wypełnienia przez Gminę 
a) Zmieszane odpady komunalne – raz na dwa wymagań, dotyczących ograniczenia składowania na 
tygodnie; składowiskach masy odpadów komunalnych 
b) Tworzywa sztuczne, metale, opakowania ulegających biodegradacji.
wielomateriałowe – raz w miesiącu; Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do 
c) Szkło – raz w miesiącu; zbierania odpadów komunalnych.
d) Papier – raz w miesiącu; Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości
e) Popioły i żużle – raz na dwa miesiące w okresie i porządku w gminach właściciele nieruchomości 
od maja do września, a raz na miesiąc w okresie od zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości
października do kwietnia; w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych 
f) Meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim 
w roku, po uprzednim zgłoszeniu chęci przekazania stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
odpadów. Biorąc pod uwagę postanowienia Regulaminu 
2) Przy zabudowie wielorodzinnej na obszarze utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
miejskim: i Gminy Prabuty w pojemnikach obowiązkowo zbierać 
a) Zmieszane odpady komunalne – raz na tydzień; należy zmieszane odpady komunalne. 
b) Tworzywa sztuczne, metale, opakowania       Zbierane selektywnie odpady komunalne: tworzywa 
wielomateriałowe – raz na tydzień; sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, 
c) Szkło – raz w miesiącu; papier, popioły i żużle zbierać należy w pojemnikach lub 
d) Papier – raz w miesiącu; workach.
e) Popioły i żużle – raz na dwa miesiące w okresie    W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 
od maja do września, a raz na miesiąc w okresie od komunalnymi  n ieruchomości  jednorodzinne 
października do kwietnia; wyposażone zostaną w worki do selektywnej zbiórki: 
f) Meble i inne odpady wielkogabarytowe – raz t w o r z y w  s z t u c z n y c h ,  m e t a l i ,  o p a k o w a ń  
w roku, po uprzednim zgłoszeniu chęci przekazania wielomateriałowych, szkła, papieru, popiołów i żużli. 
odpadów. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych: tworzyw 

sztucznych, szkła, metali, papieru ma istotne znaczenie, 
Szczegółowy harmonogram odbioru poszczególnych szczególnie w kontekście wypełnienia przez Gminę 
rodzajów odpadów uzgodniony zostanie z przedsiębiorcą wymagań, dotyczących osiągnięcia odpowiednich 
wyłonionym w drodze przetargu. Harmonogram taki poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego 
udostępniony zostanie Mieszkańcom. użycia w/w frakcji odpadów komunalnych.

UMiG
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Gminny Stół Wielkanocny

   Stół Wielkanocny cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem wśród sołectw naszej gminy. Tym 
razem impreza odbyła się w Niedzielę Palmową 24 
marca, w iście zimowej atmosferze, przypominającej 
bardziej klimaty bożonarodzeniowe. Gospodarzami 
Stołu byli niezawodni mieszkańcy Sypanicy
z Supersołtys Ireną Stoltamnn (o tytule Supersołtysa 
pisaliśmy w poprzedni wydaniu GP) na czele, oraz 
radnym Markiem Królem. Specjały wielkanocne (baby, 
mazurki, przeróżne mięsiwa i zupy) wystawiło w tym 
roku 8 sołectw z terenu naszej gminy: Trumiejki, 
Obrzynowo, Jakubowo, Gonty, Julianowo, Rodowo, 
Gdakowo i gospodarze Sypanica. W imprezie gościnnie 
zaprezentował się Zespół Szkół z Susza, czyli młodzi 
adepci sztuki kulinarnej.

        Podczas Gminnego Stołu Wielkanocnego Prabuckie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Ubogich zbierało 
pieniądze na wakacyjny wyjazd najbiedniejszych dzieci
z naszej terenu gminy. Uzbierano kwotę 922 złotych.
Poniżej prezentujemy fotorelację z imprezy.

KF
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Powiślański Stół Wielkanocny
w Korzeniewie

        W sobotę 16 marca odbyła się impreza organizowana 
tym roku przez Gminę Kwidzyn oraz Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego – Powiślański Stół Wielkanocny.
W tegorocznej odsłonie stołu wielkanocnego koła 
gospodyń wiejskich z terenu powiatu kwidzyńskiego 
wystawiały swoje specjały w Szkole Podstawowej
w Korzeniewie. W stole wielkanocnym uczestniczyły 
łącznie 23 Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu 
kwidzyńskiego. Naszą gminę reprezentowały Panie
z sołectwa Rodowo z sołtys Mirosławą Warzechą i Anną 
Marzec na czele. Wśród wielu tradycyjnych potraw, które 
można znaleźć na wielkanocnych stołach czyli pasztetów, 
żurów, barszczy białych, wszechobecnych jajek
i przeróżnych pieczeni, pojawiły się również swojskie 
wędliny, przeróżne nalewki, czy wyśmienita zupa 
chrzanowa przygotowana przez gospodynie z Rodowa. 
Wszystkie koła gospodyń w tym również reprezentantki 
naszej gminy otrzymały upominki od organizatorów 
imprezy. 

KF
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Zjazd absolewntów

     Dnia 03 marca 2013r. w sali Prabuckiego Centrum 
Kultury i Sportu mieliśmy okazję uczestniczyć
w widowisku muzycznym Grupy Teatralnej Jerzego 
Majdy „Zjazd Absolwentów”. Obsada aktorska : 
Wiesława Cichowicz, Krystyna Chodara, Zuzanna Szulc, 
Irena Szwedko, Jerzy Grabowski i Janusz Kiełkiewicz 
rozbawiła widzów scenkami przepełnionymi humorem.
Obsada wokalna: Anna Witusińska, Małgorzata Dzika, 
Jadwiga Świątkowska, Kinga Gutmańska, oraz prabuccy 
artyści Marek Szulc i Tomasz Tykarski dzięki 
wykonywanym utworom  zapewnili przybyłym gościom 
p o d r ó ż  p a m i ę c i ą  w  l a t a  6 0 .  i  7 0 .  
     Dwugodzinny występ wywarł wielkie wrażenie na 
licznie zgromadzonej publiczności. 

Koncert Forma i aERO

       W sobotę 16 marca na deskach Prabuckiego Centrum 
Kultury i Sportu wystąpiła po raz drugi warszawska 
grupa Forma. Przypominamy, że prabucianie mogli ją 
zobaczyć na pierwszej odsłonie Festiwalu Pra-Prog-
Rock w czerwcu 2011 roku. Koncert był dla grupy
i widzów wydarzeniem niecodziennym. Po pierwsze 
Prabuty stały się pierwszym miastem trasy koncertowej 
Formy (później zespół odwiedzić ma m.in. Wrocław, 
Bydgoszcz, Sopot, Tychy czy Warszawę). Po drugie 
zespół wystąpił po raz pierwszy z nowym gitarzystą 
Markiem Glinieckim - szalenie charyzmatycznym
i operującym unikalnym brzmieniem. Po trzecie - Forma 
zaprezentowała materiał ze świeżo wydanego longplaya 
pod tytułem po prostu „Forma”. Widzowie mogli 
zobaczyć grupę w pełnym energii show, a rozmowom 
pokoncertowym z fanami nie było końca. Jako gość 
specjalny koncertu wystąpiła znana z prabuckiej 
działalności muzycznej grupa aERO. Prezentujemy 
fotorelację z koncertu.

Koncert Acoustic Acrobats

    Kolejny tegoroczny nawrót zimy zbiegł się pechowo
z wydarzeniem muzycznym proponowanym przez 
Prabuckie Centrum Kultury i Sportu. Pechowo, bo 
organizatorzy liczyli na nieco większą frekwencję, choć 
jak na te iście syberyjskie warunki niedzieli 10 marca, na 
liczbę widzów nie można było narzekać. Dalej były już 
same pozytywy, ponieważ widowisko, które 
zaprezentował zespół Acoustic Acrobats na deskach 
PCKiS, można nazwać jedynie ucztą (muzyczną rzecz 
jasna)! Tego dnia na scenie mieliśmy przegląd 
znakomitej większości gatunków muzycznych 
stworzonych przez człowieka. Wszystko ze smakiem 
zmieszane, zagrane z niebywałym polotem, finezją
i właściwą tylko profesjonalistom wirtuozerią. To co 
proponują Acoustic Acrobats nie jest z pewnością 
muzyką łatwą, ale za to pełną energii, dynamiki i piękna. 
Widzowie z początku nieco nieufni, już po pierwszym 
utworze dali się ponieść magii Akrobatów i to jest chyba 
najlepszym potwierdzeniem prawdy, że muzyka jest 
jedna, bez względu na narzucane podziały. Tych , których 
na koncercie zabrakło, informujemy, że zespół wystąpi
w Prabutach ponownie 7 lipca, jako jedna z gwiazd 
festiwalu Viva Musica, a zaprezentuje zgoła inny bardziej 
akustyczny repertuar.

Bo To Rap vol.2

     W piątkowy wieczór 22 marca odbyła się druga edycja 
koncertu „Bo to Rap”. Podczas pięciogodzinnego 
maratonu w sali Prabuckiego Centrum Kultury i Sportu 
bawiło się ponad 100 młodych wielbicieli rapu. Tym 
razem na scenie oprócz dobrze znanych wykonawców
z pierwszej edycji (Nalep, Sikor, Emyej, Łafar, Studzik, 
Krzyż, Prochu), wystąpili goście specjalni Duży& Jajo, 
Terpia Squad z Trójmiasta oraz Cesiek z odległego 
Rzeszowa. Młoda prabucka publiczność bawiła się 
znakomicie.

Milena Kossak, Arleta Kossak

MK

MK

KF
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Cała Polska czyta… w Rodowie? Zapraszamy na wydarzenia

       Zaczęło się od ogólnopolskiej akcji zainaugurowanej 
przez prezydenta B. Komorowskiego „Narodowe 
c z y t a n i e  P a n a  Ta d e u s z a ”  o r g a n i z o w a n e j
z okazji dwusetnej rocznicy wydarzeń opisanych w dziele 
Adama Mickiewicza. 20 września 2012r. w Zespole 
Szkół w Rodowie znani i lubiani mieszkańcy miasta
i gminy Prabuty zaprezentowali najpiękniejsze 
fragmenty epopei narodowej. Zgromadzeni mieszkańcy 
w skupieniu   i wzruszeniu wysłuchali fragmentów 
dzieła. Niejednemu słuchaczowi łza zakręciła się w oku, 
zwłaszcza przy wersach, których  kiedyś uczono
w szkole. Wieczór okazał się tak wielkim sukcesem, że 
zdecydowano się go… powtórzyć. 18 grudnia, wśród 
przepięknej zimowej scenerii i świątecznych choinek  
zaprezentowano  „Opowieść wigilijną” K. Dickensa. 
Utwór, obok którego nie można przejść obojętnie. 
Wyjątkowe dzieło o  samotności i potrzebie miłości,
o refleksji nad sensem życia w zabieganym świecie . To 
przedwigilijne spotkanie  stało się chwilą, w której 
wszyscy -czytający i słuchający mogli się na chwilę 
„zatrzymać” i dać siebie bliźniemu. W tej refleksyjnej 
atmosferze licznie zgromadzeni słuchacze, wykonali 
przepiękne łańcuchy, które ozdobiły świąteczne drzewka. 
To już tradycja?
       W pierwszą rocznicę śmierci Wisławy Szymborskiej, 
na kolejnym spotkaniu literackim  w Rodowie, do 
wysłuchania utworów noblistki „pofatygowali się”  
również mieszkańcy Prabut i okolic. Akcja cyklicznego 
prezentowania wybitnych dzieł  okazała się atrakcyjną
i przyjemną formą rozrywki intelektualnej, skupiającą 
coraz szersze kręgi zainteresowanych- młodzieży
i dorosłych. W tym miejscu należy złożyć podziękowania 
osobom, które przyjęły zaproszenia do czytania: 
Palmirze Trzcińskiej-Kowalskiej, Beacie  Białeckiej, 
Małgorzacie Dudajek, Małgorzacie Koniecznej, 
Małgorzacie Longinus, Bożenie Niewulis, Joannie 
Stefanowskiej, Ryszardowi Skowrońskiemu, ks. 
Dariuszowi Polakowi, ks. Rafałowi Giedrojcowi, 
Marcinowi Kruszyńskiemu Jędrzejowi Krasińskiemu  
oraz Stanisławowi Gostomczykowi.
    Z oficjalnego źródła wiemy, że w kwietniu b.r.  
odbędzie się wieczór czytania poezji p. Ryszarda 
Skowrońskiego, na który już dziś wszystkich 
zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 
Joanna Stefanowska
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TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
 

technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych
Technik pojazdów samochodowych to zawód Mechanik pojazdów samochodowych to zawód 
związany  z obsługą współczesnych pojazdów związany z obsługą pojazdów samochodowych. 

samochodowych. Kształcący się w tym kierunku Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się 
uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji 

naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, pojazdów samochodowych, a także diagnostyki 
a także diagnostyki samochodowej.  Absolwent samochodowej. Absolwent szkoły będzie  
szkoły będzie przygotowany do wykonywania przygotowany do wykonywania następujących 

następujących zadań zawodowych: organizowania zadań zawodowych: użytkowania pojazdów 
obsługi i naprawy pojazdów, oceny stanu samochodowych diagnozowania pojazdów 

technicznego pojazdów, ustalania przyczyn samochodowych, naprawiania pojazdów 
niesprawności oraz sposobów napraw, samochodowych, kierowania pojazdami 

wykonywania napraw pojazdów, kontrolowania samochodowymi na poziomie umożliwiającym 
jakości wykonanych napraw, kierowania pojazdami uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

samochodowymi na poziomie umożliwiającym 
uzyskanie prawa jazdy kategorii B. oddział wielozawodowy

Uczniowie w szkole uczą się przedmiotów 
technik informatyk ogólnokształcących a umiejętności zawodowe 

Technik informatyk uzyskuje wiedzę i umiejętności zdobywają u pracodawcy. Możliwość kształcenia 
niezbędne do pracy w trzech obszarach branży w zawodach np.: sprzedawca, elektryk, fotograf, 
Informatycznej. Planuje konfiguracje, dobiera stolarz, kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, rzeźnik, 

podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje blacharz samochodowy, murarz – tynkarz, monter 
organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje elektronik, operator obrabiarek skrawających

do pracy systemy komputerowe z i inne. Szkoła współpracuje z takimi zakładami jak: 
oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. ORBIT ONE, WH TECHNOLOGIES, 

Wykonuje projekt okablowania strukturalnego HYDROSTER, oraz innymi lokalnymi 
lokalnej sieci komputerowej. Montuje elementy przedsiębiorcami. 

lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje Warunkiem przyjęcia do klasy jest podpisanie 
strony internetowe, sklepy internetowe umowy z pracodawcą!!!

i systemy zarządzania treścią. Projektuje
i tworzy bazy danych. 

Nabór na rok szkolny 2013/2014

82 – 550 Prabuty
 ul. Szkolna 4

55 278 20 40
www.zsp.prabuty.ckj.edu.pl

e-mail: zspp@powiatkwidzynski.pl

tel./fax 

NOWOCZESNA SZKOŁA Z TRADYCJAMI TAKŻE DLA CIEBIE!!!
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    Stałymi pozycjami na początku lat 90 w Gazecie Dawnej Gazety Prabuckiej czar… (cz.2)
Prabuckiej były: „Kryminal tango”, ukazujące kroniki 
kryminalne oraz wypadkowe z terenu naszej gminy.   
Drugą stałą pozycją było opowiadanie w odcinkach „Lot 
ku wolności”.
       W kwietniu 2003 roku, a więc już 10 lat temu ukazał 
się obszerny artykuł autorstwa Antoniego Klejnowskiego 
pt. „Wołyń Bliżej”, którego tytuł nawiązywał do 
kwartalnika Społecznego Komitetu Pomocy Parafii 
Rzymskokatolickiej w Równem na Wołyniu. Artykuł ten 
ukazał się w 60 rocznicę terroru ukraińskiego, 
skierowanego przeciw Polakom. Warto przytoczyć    
fragment tego artykułu.
„(…) Rok 1943 to rok wojny ukraińskich nacjonalistów
z Polakami. Rozpoczęły się wówczas rzezie polskiej    W drugim wydaniu „Dawnej Gazety Prabuckiej 
mniejszości. „Mordowanie Polaków, niejednokrotnie czar…” przypomnę o wydarzeniach  i artykułach, które 
bezbronnych, masowe palenie polskich  wsi i osiedli pojawiły się w kwietniowych numerach Gazety 
zdarzały się bardzo często”. Mieszkańców tamtych Prabuckiej z 1993 oraz 2003 roku.  Kwietniową gazetę
miejscowości (Okopy, Borowskie Budki, Dołhań, z 1993 roku można żywcem przenieść do aktualnej.
Karpiłówka, Borowe czy też Równe, Łuck, Sarny, Rokitno, W owym numerze GP z 1993 roku pojawił się artykuł
Pińsk, Kowel, Tarnopol) lub ich potomków można pt. „Co nowego, Panie Burmistrzu?”, w którym zadawane 
spotkać niemal wszędzie. Są oni w Warszawiebyły nurtujące tematy dotyczące pracy Urzędu Miasta
i Prabutach, Gdańsku i Giżycku, Wrocławiu i Lubsku, i Gminy Prabuty, inwestycji dokonanych na terenie 
Lidzbarku, Kluczborku, Olsztynie, Nidzicy i Toruniu. miasta i gminy (wypisz wymaluj aktualna Gazeta 
Początkowo zaś ich głównymi skupiskami były takie Prabucka cofnięta o 20 lat), czy trudności napotkanych 
miasta, jak Olsztyn, Nidzica i Prabuty. (…) „po przy realizacji ważnych zadań z początku lat 90. Takim 
wywiezieniu Księdza Ludwika Wrodarczyka samochodem zadaniem było np. tworzenie nowoczesnej sieci 
z Karpiłówki do uroczyska Pałki, położonego w pobliżu telefonicznej. 
kolejki wąskotorowej na linii Rokitno – Moczulanka,        Drugim artykułem, który przykuł moją uwagę był ów 
rozebranego do naga poddano nieludzkim torturom. pt. „Król Jagiełło w Prabutach. Harcerze witają wiosnę”. 
Kłucie bagnetami i igłami, przypiekanie zbolałych nóg Oto fragment artykułu z kwietnia 1993 roku: 
rozpalonym żelazem nie odnosiło pożądanego skutku. „Nadchodzącą wiosnę harcerze prabuckiego hufca ZHP 
Kapłan wciąż jeszcze żył. Rozwścieczeni oprawcy witali w szczególny sposób. Od zeszłego roku Hufiec
przystąpili do bardziej bestialskich tortur(…). w Prabutach w nowej strukturze organizacyjnej podlega 
Wspomnienia te ożyły w niedzielę 5 stycznia 2003 roku, chorągwi olsztyńskiej o tradycjach grunwaldzkich, toteż 
kiedy do parafii naszej przybył Ksiądz Grzegorz Draus z dwudniowe święto wiosny harcerze rozpoczęli od imprezy 
Równego wraz z alumnem Metropolitalnego Seminarium nawiązującej do historii. W sobotę, 20.03. po południu 
Duchownego z Warszawy, seminarzystą III roku, barwny orszak rycerski z królem Jagiełłą na czele ruszył 
Eugeniuszem Romanenko,(…). Tego samego dnia,przez miasto w stronę bramy kwidzyńskiej. Przemarsz 
o godzinie 15.00, w Sali katechetycznej przy kościele Św. królewskiego dworu poprzedzał zupełnie współczesny 
Andrzeja Ap. Spotkali się Oni z tymi, którzy musieli „Polonez” policyjny z włączoną sygnalizacją świetlną
opuścić Wołyń i udać się, m.in. na tzw. Ziemie Odzyskane, i dźwiękową. Niestety, niezupełnie jeszcze wiosenna 
także do Prabut. Były wśród nich osoby, które osobiście pogoda sprawiła, że rycerze i damy dworu nie byli zbyt 
doświadczyły tamtych wydarzeń lub otarły się o nie, albo t ł u m n i e  w i t a n i  p r z e z  m i e s z c z a n .  D o p i e ro  
też znały je z opowiadań swoich krewnych(…).„amerykańskie” sygnały policyjnego „koguta” zwabiły 
Atmosfera tego spotkania była niezwykła, bowiem odżyły zaintrygowanych mieszkańców do okien. Historyczny 
wspomnienia minionych, jakże tragicznych lat. Wówczas orszak zatrzymał się nieopodal Bramy Kwidzyńskiej, 
dzieci, teraz starsi już ludzie, dzielili się swoimi gdzie dostojnych gości powitał burmistrz Prabut.
osobistymi przeżyciami. Wspominali bardzo ciepło W zamian za ciężki klucz do bram grodu, który na dwa dni 
Księdza Ludwika, którego niektórzy osobiście znali, gdyż przekazał młodzieży, otrzymał dużo lżejszego 
byli jego parafianami(…).drewnianego konia (cóż, mieczów ci mieli dostatek, ale 
    Warto pamiętać o naszych rodakach, często członków ani jednego prawdziwego konia). Pan burmistrz
naszych rodzin, którzy zostali pomordowani na kresach w królewskim towarzystwie (całe szczęście, że nie był to 
wschodnich. król Jan Kazimierz, bo konflikt ze Szwedami gotowy) 
   W tym roku mija już 70 rocznica, jakże bolesnychwyruszył na plac przed Ośrodkiem Kultury, gdzie czekało 
i krwawych wydarzeń tzw. Rzezi Wołyńskiej, której ognisko i królewski bufet z napojami i kiełbasą. Śpiewy 
kulminacja przypadła na lato 1943 roku.przy ognisku z udziałem zaprzyjaźnionych harcerzy
Po raz piąty odbędzie się również popularno – naukowa z Susza zakończyły pierwszy dzień Święta Wiosny. 
Konferencja Kresowa, na którą już teraz serdecznie Nazajutrz, wczesnym popołudniem, w sali Domu Kultury 
zapraszamy wszystkich mieszkańców.rozpoczęła działalność harcerska estrada. (…)”. 

KF
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Krzyżówka z filmem

1 2 3 4 5

6 7

8

9

10

11

Litery w szarym rzędzie i szarej kolumnie utworzą 
rozwiązanie – tytuł filmu.

POZIOMO:

2) Wojskowy rów fortyfikacyjny
6) Jednostka energetyczna spożywanych pokarmów
8) Żona Bolesława Wstydliwego
9) Pierwiastek chemiczny o symbolu Mn (LA.25), kruchy metal
10) Rzeka w Gruzji, uchodzi do Morza Czarnego, przepływa przez 
Kutaisi
11) Leśny ptak zamieszkujący w Amazonii, kośnik czubaty

PIONOWO:

1) Produkt spożywczy, spaghetti, wermiszel
3) Państwo w Afryce równikowej ze stolicą w Brazzaville
4) Największy instrument dęty z piszczałkami
5) Odmiana fortepianu
7) Kolejowa Gdańsk – Warszawa

Leon Abramowicz

Kącik poetycki

Leśny spacer
Idziemy oboje leśną ścieżyną,

Zbierając soczyste jeżyny.
Stąpamy po kwiatowym kobiercu,

Przytuleni sercem do serca.
Idziemy w siebie wpatrzeni,

Zanurzeni w soczystej zieleni.
Zefirek w konarach szeleści,
Las nasze serca koi i pieści.

Idziemy otuleni wonnością lasu,
Przystajemy od czasu do czasu,
By posłuchać jak ptak śpiewa,
Schowany w gałęziach drzewa.

Słońce już nisko się toczy,
Czasem spogląda nam w oczy,

Kończymy naszą wędrówkę pieszą
I powracamy w domowe pielesze.

Z ostatniej chwili..

     Bardzo miło nam poinformować, iż młodzi prabuccy 
lekkoatleci z sukcesami uczestniczyli w Mistrzostwach 
Polski w biegach przełajowych w kategorii młodzików, 
które odbyły się w Kwidzynie – Miłosnej 23 marca 2013r.Uwaga konkurs wiedzy historycznej!
Podopieczna Aldony Moczadło, uczennica prabuckiego 
gimnazjum Dominika Marczyk, w kategorii młodziczek W ramach obchodów 150 rocznicy wybuchu powstania 
na dystansie 1000 m. zdobyła VII miejsce. styczniowego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców 
Stanisław Dąbrowski, uczeń rodowskiego gimnazjum, Westerplatte w Prabutach, Gimnazjum im. Marii Curie – 
trenujący pod czujnym okiem Marcina Kłosińskiego, Skłodowskiej w Prabutach oraz Prabuckie Centrum 
zdobył również VII miejsce w kategorii młodzików na Kultury i Sportu ogłosili konkurs wiedzy historycznej dla 
dystansie 2000 m. Zawodnikom i trenerom serdecznie dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, 
gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów.gimnazjalnych i ponadgimnazjalnej na terenie miasta

i gminy Prabuty. Pierwszy etap szkolny konkursu 
odbędzie się 9 kwietnia natomiast finał gminny odbędzie 
się 9 maja w Prabuckim Centrum Kultury i Sportu. 
Regulamin i więcej informacji można uzyskać
u nauczycieli historii, na stronach www.prabuty.pl oraz 
www.pckis.pl, a także u pana Andrzeja Gwizdały i pana 
Macieja Śmieszniaka.

Leon Abramowicz
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punktowego kolejne trzy punkty.Koniec okresu przygotowawczego,
Pierwszy wiosenny mecz ligowy Pogoń rozegra             czas na ligę
na wyjeździe 7 kwietnia z Orłem Subkowy. Natomiast 
pierwszy mecz rundy wiosennej przed własną 

   Podczas okresu przygotowawczego podopieczni 
publicznością Pogoniści rozegrają 13 kwietnia                 

Andrzeja Tołstika rozegrali 8 meczów kontrolnych,
o godz. 17 z Olimpią Sztum.

w których sprawdzali swoje umiejętności z niekiedy dużo 
Już teraz zapraszamy kibiców i sympatyków piłki nożnej 

wyżej notowanymi rywalami z IV i III ligi. Niestety
na arcyciekawie zapowiadający się mecz derbowy na 

z poważnych problemów kadrowych Pogoń musiała 
stadion przy ul.  Jagiełły!

odwołać mecz sparingowy z drugoligową Olimpią 
Elbląg, a mecz z Ewingi Zalewo zastąpiono meczem

Halowy Turniej Kibiców Pogoni Prabuty z GKS Gardeja. W ciężkich meczach sparingowych 
po raz druginaszym zawodnikom układało się różnie, od wysokiego 

zwycięstwa nad GKS Gardeja 9:1 przez remis z Zamkiem 
Kurzętnik 2:2 po dotkliwe porażki 1:4 z Drwęcą Nowe    W sobotę 2 marca w Miejskiej Hali Sportowej został 
Miasto Lubawskie i GKS Wikielec oraz 0:4 z Jeziorakiem zorganizowany II Halowy Turniej Kibiców Pogoni 
Iława. Najdotkliwsze porażki piłkarze Pogoni ponieśli Prabuty. W imprezie zorganizowanej przez klub kibica 
z Unią Susz 2:6 oraz 0:11 z trzecioligową Polonią Gdańsk. Pogoni Prabuty uczestniczyło 15 zespołów w tym wiele 
W meczu z Unią bardzo raziła nieskuteczność naszych ekip spoza Prabut. Przyjechali nawet goście z Gdyni, fani 
zawodników m.in. niewykorzystane sytuacje na pustą Arki Gdynia. Cieszył ogromnie fakt, iż w turnieju brało 
bramkę. W meczu z Gdańską Polonią do 65 minuty udział wielu byłych zawodników Pogoni Prabuty.
Pogoniści przegrywali 0:2 jednak po przeprowadzonych Na trybunach zasiadło wielu kibiców i sympatyków 
zmianach, młodsi zawodnicy prabuckiej drużyny nie Pogoni Prabuty. Wielu z nich wspierało grające drużyny 
poradzili sobie z doświadczonymi zawodnikami Polonii głośnym dopingiem. Najlepszym zespołem turnieju 
i w 25 minut stracili 9 bramek. W planowanym, ostatnim okazała się ekipa przyjezdnych kibiców znad morza, 
meczu sparingowym, piłkarze seniorskiej drużyny która w meczu finałowym pokonała drużynę Old Stars 
Pogoni pokonali 9:1 swoich młodszych kolegów. Prabuty 4:2. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
    Przed rozegraniem pierwszego meczu rundy wiosennej   Podczas turnieju promowano gadżety dla kibiców 
z naszego zespołu odszedł Przemysław Promiński. Od tej Pogoni Prabuty oraz Arki Gdynia, a w holu hali stanęła 
rundy słynny „Promyk” będzie zawodnikiem mini wystawa fotografii z meczów Pogoni Prabuty.
trzecioligowego Sokoła Ostróda. Z Pogoni do Powiśla 
Pawlice - Rakowiec odszedł Jakub Prusinowski, Charytatywny Turniej również po raz 
a czterech zawodników( Paweł Boguszewicz, Grzegorz drugi
Kwiatkowski, Artur Grodzicki i Krzysztof Cieślak)
z różnych przyczyn, miejmy nadzieję chwilowo, 

    Już po raz drugi, 23 marca, rozegrano turniej piłki 
„zawiesiło buty na kołku”. Z drugiej strony do drużyny 

halowej zorganizowany przez Prabuckie Stowarzyszenie 
powrócili Patryk Krajewski i Damian Chuderski

na Rzecz Osób Ubogich, przy współpracy z Miejską Halą 
z Akademii Piłkarskiej Malbork oraz Łukasz Kowalski

Sportową oraz Prabuckim Centrum Kultury i Sportu. 
z Powiśla Pawlice – Rakowiec. Obserwowani są dwaj 

Turniej swym patronatem objął Burmistrz Miasta i Gminy 
obiecujący zawodnicy z Mikołajek Pomorskich.

Prabuty.  W turnieju uczestniczyło 8 drużyn, które zostały 
Z początkiem kwietnia do treningów, po kontuzji kolana, 

podzielone na dwie grupy, a drużyny grały w szczytnym 
powróci pierwszy w historii czarnoskóry zawodnik 

celu - pomocy najuboższym mieszkańcom naszej gminy. 
Pogoni, znany chyba wszystkim prabuckim kibicom, 

Aby uatrakcyjnić turniej, do fazy pucharowej przystąpiły 
bramkostrzelny i przebojowy napastnik - Michael Nwobi.

wszystkie drużyny biorące udział w turnieju.                  
Niestety nie oszczędzają naszych zawodników kontuzje. 

W pierwszym półfinale zmierzyły się zespoły „Futsal I”    
Piotr Krasiński i Damian Śmietański doznali urazów 

z MGOPS. Ci pierwsi pokonali gospodarzy turnieju 2:1. 
kolan.

W drugim półfinale pomiędzy Rodowem, a Gontami 
   Pogoda również nie rozpieszcza naszych zawodników. 

lepszy okazał się zespół z Rodowa i mecz zakończył się 
Zarówno pierwsza jak i druga kolejka rundy wiosennej    

2:0. W meczu o 3 miejsce triumfowali zawodnicy             
V ligi zostały odwołane ze względu na warunki 

z  M G O P S  p o k o n u j ą c  e k i p ę  G o n t  2 : 1 .
atmosferyczne i stan boisk, na których miały zostać 

W finale zespół Futsal I pokonał drużynę z Rodowa 2:0. 
rozegrane spotkania. Mecze, wyjazdowy z Powiślem II 

Zwycięzcom gratulujemy.  Podczas imprezy zebrano 395 
Dzierzgoń oraz domowy z Ceramikiem Łubiana, zostaną 

złotych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców 
rozegrane w późniejszych terminach. W zamian za mecz  

naszej gminy. Prabuckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Powiślem, podopieczni Andrzeja Tołstika rozegrali 

Ubogich pragnie podziękować Urzędowi Miasta i Gminy 
mecz sparingowy z V ligową Ossą Biskupiec Pomorski. 

Prabuty, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Mecz zakończył się przekonującym zwycięstwem Pogoni 

Społecznej w Prabutach oraz Zakładowi Gospodarki 
8:4. W miejsce meczu z Ceramikiem zostanie rozegrany 

Mieszkaniowej w Prabutach za wsparcie finansowe 
sparing z Jeziorakiem Iława.

imprezy. Podziękowania należą się również Piotrowi 
Do rundy wiosennej nie przystąpią zawodnicy z Gryfa II 

Rydel, który ufundował ciepły posiłek dla zawodników.
Tczew, także już teraz można dopisać do konta KF

KF

KF


