
Nowa szansa dla szpitala ?

Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzêdu Marsza³kowskiego Tadeusz Pod-
czarski zaprezentowa³ opracowany przez zespó³ departamentu „Program re-
strukturyzacji opieki zdrowotnej w powiecie kwidzyñskim”. Przyjêty przez
Zarz¹d Województwa Pomorskiego wariant d³ugo oczekiwanego programu
zak³ada dalsze funkcjonowanie szpitala jako odrêbnej placówki. Obszernie o
sprawach szpitala piszemy wewn¹trz numeru.

Œwiêto plonów prabuckiej ziemi

Goœcinne so³ectwo Gonty by³o gospodarzem tegorocznych Do¿ynek Gmin-
nych. Fotoreporta¿ z ceremonii i towarzysz¹cych jej imprez na str. 12

Leczenie szpitala
Ten pacjent jest chory od co

najmniej 5 lat. I prawie tyle czasu
trwaj¹ próby przezwyciê¿enia choro-
by, przewlek³ej i postêpuj¹cej, jak¹ jest
zapaœæ finansowa Szpitala Specjali-
stycznego w Prabutach. Kontynuuj¹c
medyczn¹ stylistykê mo¿na stwierdziæ,
¿e na tê chorobê z³o¿y³o siê wiele czyn-
ników chorobotwórczych: niew³aœci-
wa polityka pañstwa w sferze finan-
sowania lecznictwa, peryferyjny cha-
rakter placówki odleg³ej od centrów
decyzyjnych, brak klarownej koncep-
cji roli szpitala w strukturach powia-
towych i wojewódzkich, rozdŸwiêk
miêdzy w³aœcicielem i p³atnikiem  us³ug
medycznych, ale tak¿e grzech zanie-
chania i obawa przed kosztown¹ ze
spo³ecznego punktu widzenia grun-
town¹ restrukturyzacj¹. Dochodzi do
tego niechêæ do podejmowanych ju¿
przed piêcioma laty prób po³¹czenia
szpitala z kwidzyñsk¹ placówk¹,
niechêæ widoczna i w Prabutach i u
ewentualnych kwidzyñskich partne-
rów.  Tych czynników mo¿na by³oby
wymieniæ wiêcej. Po zapoznaniu siê z
projektem programu restrukturyzacji,
opracowanym przez s³u¿by Departa-
mentu Zdrowia Urzêdu Marsza³kow-
skiego, w³aœciciela szpitala oœmielê siê
zadaæ istotne, moim zdaniem, pytanie:
dlaczego tak póŸno? Co sta³o na
przeszkodzie, by podobny program po-
wsta³ wówczas, gdy balast d³ugu nie
by³ jeszcze tak dotkliwy a kolejne dy-
rekcje podejmowa³y trudne decyzje
kadrowe i ekonomiczne, próbuj¹c po-
wstrzymaæ spiralê zad³u¿enia w opar-
ciu o programy - pó³œrodki?  W³aœci-
ciel szpitala, Urz¹d Marsza³kowski
mia³ i narzêdzia i interes, by taki pro-
gram opracowaæ.      (c.d. na str.5-9)
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         wieœci z ratusza...

15 wrzeœnia po urlopowej przerwie odby³a siê XXV
zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Prabutach. Po wstêp-
nej procedurze, dotycz¹cej prawomocnoœci i porz¹dku
obrad burmistrz Bogdan Paw³owski przedstawi³ swoj¹ i
podleg³ych sobie s³u¿b dzia³alnoœæ w okresie miêdzyse-
syjnym. Do najistotniejszych spraw zaliczy³:
- Kwestiê zbycia budynku przychodni (za cenê ponad 800
tys. z³) i problematykê zwi¹zan¹ z wszczêciem procedury
przetargowej.
- Spotkanie z przedstawicielem firmy Wolf Haus System
z Siemianowic Œl¹skich, na którym zapoznano siê z ofert¹
dotycz¹c¹ budowy na terenie Gminy  osiedla domków
jednorodzinnych.
- Spotkanie z Prezesem Elbl¹skich Zak³adów Energetycz-
nych oraz Dyrektorem Rejonu Energetycznego w Kwi-
dzynie w sprawie dokoñczenia  iluminacji Konkatedry.
- Udzia³ z-cy Burmistrza w posiedzeniu Zespo³u ds. Ochro-
ny Zdrowia przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo³ecz-
nego w Gdañsku, na którym dyskutowano m.in. na temat
realizacji programu restrukturyzacji s³u¿by zdrowia w
województwie pomorskim oraz problemu cen leków w
systemie opieki zdrowotnej.
- Spotkanie z Dyrektorem Muzeum Zamkowego w Kwi-
dzynie w sprawie prac archeologicznych na Zamku Bi-
skupim w Prabutach.
- Spotkanie z Inspektorami Wydzia³u Finansów i Bud¿etu
Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku w sprawie podsu-
mowania kontroli badaj¹cej  prawid³owoœæ wykorzysta-
nia dotacji celowej z bud¿etu Pañstwa na zadania zwi¹-
zane z realizacj¹ Programów Odnowy Wsi Pomorskiej
przyznane w roku 2003, w wyniku której zakwestiono-
wano wydatki przeznaczone na zakup gazu w œwietlicy
wiejskiej w Obrzynowie.
- Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzê-
du Marsza³kowskiego, Panem Tadeuszem Podczarskim.
Pan Dyrektor poinformowa³ o pracach zwi¹zanych z przy-
gotowaniem programu restrukturyzacji prabuckiego szpi-
tala. Projekt restrukturyzacji, ze szczegó³owymi wylicze-
niami finansowymi, zostanie przedstawiony po zaakcep-
towaniu przez Zarz¹d Województwa.
- Udzia³ w sesji Rady Powiatu w dniu 2 sierpnia br., doty-
cz¹cej restrukturyzacji szpitali w Prabutach i Kwidzynie.
Postanowiono powo³aæ Zespó³ Zadaniowy ds. Restruk-
turyzacji Lecznictwa Zamkniêtego w Powiecie Kwidzyñ-
skim, sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli samorz¹du oraz le-
karzy. Zespó³ ten zosta³ powo³any w nastêpuj¹cym sk³a-
dzie: Wojciech Do³êgowski (przewodnicz¹cy zespo³u),
Waldemar Templin, Ireneusz Nizio³ek, Helena Mo¿ejko,
Marek Szulc, Barbara Kawiñska i Pawe³ Chodyniak.
- Spotkanie z przedstawicielami zwi¹zków zawodowych
Szpitala Specjalistycznego w Prabutach oraz radnymi
powiatowymi w sprawie ustaleñ zwi¹zanych z nowym
opracowaniem projektu restrukturyzacji szpitala.

Z obrad wrzeœniowej sesji Rady Miejskiej - Udzia³ w posiedzeniu Rady Nadzorczej  PWKiC „PE-
WIK”, która zwróci³a siê do Burmistrza o rozpisanie kon-
kursu na Prezesa firmy.  W dniu 7 wrzeœnia odby³o siê
posiedzenie komisji konkursowej w celu weryfikacji z³o-
¿onych przez kandydatów dokumentów, a w dniu 17 wrze-
œnia przes³uchanie kandydatów.
- Udzia³ w odbiorze prac remontowych w Zespole Szkó³
w Trumiejkach (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz
ocieplenie budynku).
- Udzia³ w posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Bezpieczeñ-
stwa Publicznego i Ochrony Przeciwpo¿arowej Rady Miej-
skiej w Prabutach z udzia³em przedstawicieli Komendy
Powiatowej Policji w Kwidzynie w sprawach z zakresu
bezpieczeñstwa publicznego.
- Spotkanie z przedstawicielami Zarz¹du Dróg Wojewódz-
kich w Gdañsku dotycz¹ce prac rozpoczêtych i planowa-
nych na drogach wojewódzkich znajduj¹cych siê na tere-
nie miasta i gminy Prabuty, m.in. remont drogi Prabuty -
Susz, rozpoczêcie prac remontowych na ul. Jagie³³y.
- Spotkanie z przedsiêbiorcami partycypuj¹cymi w kosz-
tach remontu chodników w Rynku w Prabutach.
- Zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem s³u¿by zdro-
wia, w sprawie których odby³ w dniu 7 wrzeœnia br. spo-
tkanie z Dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzêdu Mar-
sza³kowskiego, Panem Tadeuszem Podczarskim oraz
Kierownikiem Dzia³u Lecznictwa Stacjonarnego Pomor-
skiego Oddzia³u NFZ, Pani¹ Barbar¹ Kawiñsk¹.
- Spotkanie ze Starost¹ Kwidzyñskim, Panem Leszkiem
Czarnobajem oraz Zespo³em  Zadaniowym ds. Restruktu-
ryzacji Lecznictwa Zamkniêtego w Powiecie Kwidzyñ-
skim. Zespó³ zosta³ zobligowany do przygotowania kon-
cepcji dzia³ania lecznictwa zamkniêtego w powiecie, w
oparciu o szpitale w Prabutach i Kwidzynie. Burmistrz
Miasta i Gminy podkreœli³ w swojej wypowiedzi, i¿ w ostat-
nim okresie czasu odby³o siê bardzo wiele spotkañ doty-
cz¹cych tych zagadnieñ.

Stypendia dla uczniów i studentów
W dalszej czêœci obrad sesji Pe³nomocnik Burmistrza

ds. Oœwiaty, Kultury, Sportu i Wspó³pracy z Organizacjami
Pozarz¹dowymi, p. Palmira Trzciñska, przedstawi³a infor-
macjê na temat stypendiów unijnych (bêd¹ to stypendia so-
cjalne). Wyjaœni³a, i¿  s¹ dwa rodzaje stypendiów: pierwszy
obejmuje m³odzie¿ ze szkó³ ponadgimnazjalnych, œrednio na
powiat  kwidzyñski  przewiduje  siê przyznanie 243 stypen-
diów  w  kwocie po 200 z³. (m³odzie¿ z miast nie kwalifikuje
siê do tego stypendium), drugi obejmuje studentów, na po-
wiat kwidzyñski przewiduje siê przyznanie 25 stypendiów
w kwocie po 300 z³.
(przyp. redakcji: W dniu 13 paŸdziernika Rada Po-
wiatu Kwidzyñskiego spotka³a siê na sesji nadzwyczaj-
nej,  podczas której uchwalono regulaminy przyzna-
wania stypendiów i upowa¿niono Zarz¹d Powiatu do
zatwierdzenia projektów, finansowanych z funduszy
unijnych oraz ze œrodków bud¿etu pañstwa, dotycz¹-
cych stypendiów.)
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 wieœci z ratusza...
Z obrad wrzeœniowej sesji Rady

Miejskiej
Podczas pierwszej po sezonie wakcyjno - urlopo-

wym sesji radni zapoznali siê z wykonaniem bud¿etu in-
stytucji gminnych w pierwszym pó³roczu. Podajemy skró-
con¹ wersjê sprawozdañ, obejmuj¹c¹ niektóre, naszym zda-
niem, istotne dane liczbowe, które w sposób ogólny obra-
zuj¹ skalê wydatków.

Miejsko Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej

Plan wydatków bud¿etowych MGOPS na 2004r
zak³ada³ kwotê 3.900.624z³. W I pó³roczu wydatkowano
1.837.732 z³, co stanowi 47% planu. •ród³a finansowania
tych wydatków to: bud¿et pañstwa - 868.486z³ i bud¿et
gminy - 969.246z³. G³ówne pozycje wydatków:
- œwiadczenia rodzinne - 477.953z³ (w tej formie od
1.05.b.r.)
- zasi³ki i pomoc w naturze - 402.320z³ (udzielono pomocy
975 osobom z 553 rodzin)
- dodatki mieszkaniowe - 509.748z³
- zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne - 8.259z³ (w tej formie do
koñca kwietnia b.r., po tym okresie wprowadzono œwiad-
czenia rodzinne)
Koszty dzia³alnoœci MGOPS wynios³y 398.678z³ (p³ace i
utrzymanie obiektu).
Zaplanowane na sumê 43.300z³ MGOPS wykona³ w 57%
(24.708z³)

Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.
W sprawozdaniu wskazano na malej¹ce wp³ywy z

op³at czynszowych. W I pó³roczu wp³ynê³o 88,7% za³o¿o-
nego na ten okres planu. Mimo to plan remontów zaso-
bów gminy wykonano w tym okresie w 50,4% (na sumê
237.717z³)

Mniejsza œci¹galnoœæ op³at czynszowych ujemnie
wp³ywa natomiast na regulacjê zobowi¹zañ wobec dostaw-
ców ciep³a, wody i odprowadzania œcieków. Zad³u¿enie
ZGM wobec „PEWIK-u” na koniec czerwca wynosi³o
303.968z³. Koszty dzia³alnoœci ZGM wynios³y do czerwca
771.795z³ W sprawozdaniu prezes ZGM zwróci³ uwagê
na narasta¹ce trudnoœci w egzekucji komorniczej zaleg³ych
czynszów z powodu braku mo¿liwoœci skutecznego jej prze-
prowadzenia przez komornika.

Oœwiata, wychowanie, kultura
Wykonanie bud¿etu szkó³ podstawowych, gimna-

zjów i przedszkoli ukszta³towa³o siê w I pó³roczu na pozio-
mie 57% (kwota 4. 399.177z³), z czego na p³ace 3.800.000z³
Wydatki p³acowe szkó³ podstawowych - ok. 2.100.000z³
                          gimnazjów -                      1.155.092z³
                          przedszkoli -                        533.593z³
Na dzia³alnoœæ œwietlic szkolnych - 168.184z³ (48%)
Wydatki p³acowe MGOK - 52.755z³ (47% planu)
Wydatki p³acowe Biblioteki Publicznej - 37.712z³ (47%).

Uchwa³a w sprawie wprowadzenia zakazu spo¿y-
wania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

Podczas sesji Rada Miejska uchwali³a wykaz miejsc
publicznych, w których wprowadzono sta³y zakaz spo¿y-
wania i wnoszenia napojów alkoholowych. Zakaz obej-
muje nastêpuj¹ce lokalizacje:
1. W parku miejskim w Prabutach przy ul. Parkowej.
2. Na obszarze leœnym po³o¿onym w Prabutach pomiêdzy
ulicami Sanatoryjn¹ i Kuracyjn¹.
3. Na terenie obiektów sportowych miasta i gminy Prabu-
ty.
4. Na terenie rekreacyjnym po³o¿onym w Prabutach u
zbiegu ulic Warszawskiej i £¹kowej w pobli¿u MGOK.
5. Na terenie wypoczynkowym przy fontannie „Lwy” w
Prabutach ul. Rynek.
6. Na przystanku autobusowym przy Zespole Szkó³ w
Prabutach przy ul. Grunwaldzkiej.
7. Na terenie przyleg³ym do dworca PKS i PKP w Pra-
butach ul. Daszyñskiego.
8. Na terenie przystanków autobusowych we wszystkich
miejscowoœciach na obszarze ca³ej gminy Prabuty.
9. Na terenach przyleg³ych do szkó³ i przedszkoli na ob-
szarze ca³ej gminy Prabuty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty mo¿e zezwoliæ
na spo¿ywanie oraz wnoszenie napojów alkoholowych w
miejscach, o których mowa na czas imprez organizowa-
nych na terenie tych miejsc.

Naruszenie zakazu podlega karze grzywny wymie-
rzonej w trybie i na zasadach okreœlonych w przepisach
karnych.

Zmiany godzin urzêdowania
W celu lepszego dostêpu mieszkañców do us³ug

œwiadczonych przez Urz¹d Miasta i Gminy w Prabutach
od 11.10.2004 r. zosta³y zmienione godziny funkcjonowa-
nia Urzêdu.
Urz¹d czynny bêdzie w nastêpuj¹cych godzinach:
 poniedzia³ek od godz. 8:00 do 16:00
 wtorek do pi¹tku od godz. 7:30 do 15:30.
Biuro Obs³ugi Ludnoœci czynne bêdzie:
 w poniedzia³ki od godz. 8:00 do 16:00
 w œrodê od godz. 7:30 do 16:30
 w pozosta³e dni w godzinach pracy Urzêdu.
Kasa w Urzêdzie czynna bêdzie:
 poniedzia³ek od godz. 8:00 do 16:00
 od wtorku do pi¹tku od godz. 7:30 do 15:30.

OG£OSZENIE
Szpital Specjalistyczny w Prabutach, woj. pomorskie
zatrudni od zaraz 2 lekarzy specjalistów z I lub II stop-
niem specjalizacji z zakresu chorób wewnêtrznych w
Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej lub Chorób We-
wnêtrznych tutejszego szpitala. Istnieje mo¿liwoœæ za-
kwaterowania.
Bli¿sze informacje pod numerem telefonu: 605 117 371
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Droga po remoncie
Pó³ kilometra a cieszy...

W ramach programu Wspólnych Inwestycji Dro-
gowych zakoñczy³ siê gruntowny remont odcinka trasy
Kwidzyn - I³awa, realizowany przez Zarz¹d Dróg Woje-
wódzkich przy wspó³udziale gminy Prabuty. Kontynuuj¹c
ubieg³oroczn¹ inwestycjê wyremontowano odcinek od je-
ziora Sowica w kierunku Stañkowa, na odcinku 500m.
Koszt prac zamkn¹³ siê kwot¹ 800.000z³. Jak poinformo-
wa³ podczas spotkania w sali konferencyjnej UMiG przed-
stawiciel wykonawcy inwestycji, dyrektor firmy „Drogo-
mex”, p. Piotr Herkt, wykonano drena¿ odwodnienio-
wy, wzmocniono konstrukcjê drogi, poszerzono j¹ do sze-
rokoœci 6 m, przeprofilowano t³uczniem i u³o¿ono warstwy
masy bitumicznej. W spotkaniu i uroczystym otwarciu wy-
remontowanego odcinka uczestniczyli: Wicemarsza³ek Wo-
jewództwa Pomorskiego p. Marek Biernacki, Przewod-
nicz¹cy Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej
Sejmiku Województwa Pomorskiego p. Mieczys³aw
Struk, Dyrektor Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Gdañ-
sku p. W³odzimierz Kubiak, przedstawiciele w³adz sa-
morz¹dowych Prabut oraz w³aœciciele prabuckich firm,
którzy wspomagaj¹ gminê w realizacji innych inwestycji
dotycz¹cych infrastruktury komunalnej na terenie miasta.

Podczas swojego wyst¹pienia marsza³ek Marek
Biernacki podkreœli³, ¿e kluczowym kierunkiem inwesty-
cyjnym województwa w zakresie drogownictwa pozosta-
je budowa mostu przez Wis³ê, ale nie oznacza to wstrzy-
mania innych prac na terenie powiatu kwidzyñskiego, a
szczególnie na drodze 521, która bêdzie w przysz³oœci bar-
dziej obci¹¿ona. Marsza³ek zaznaczy³, ¿e coroczne inwe-
stycje Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w rejonie Prabut na
tej trasie, to rezultat przyk³adnej wspó³pracy samorz¹du
Prabut z ZDW i konsekwentne starania burmistrza Bog-
dana Paw³owskiego o kontynuacjê dalszych etapów in-
westycji. Determinacji w dzia³aniach o poprawê infrastruk-
tury drogowej w Prabutach i gminie pogratulowa³ burmi-
strzowi równie¿ p. Mieczys³aw Strug, który oprócz pia-
stowania funkcji szefa komisji Sejmiku jest tak¿e cz³on-
kiem Komitetu Steruj¹cego ZPORR-u (Zintegrowanego
Programu  Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) woje-
wództwa.

Dyrektor ZDW p. W³odzimierz Kubiak dementowa³
w swoim wyst¹pieniu obiegowe opinie, ¿e Zarz¹d Dróg Wo-
jewódzkich ma³o robi na obszarze powiatu kwidzyñskiego.
W kontekœcie katastrofy budowlanej w Trójmieœcie (zawa-
lenie siê wiaduktu) przypomnia³, ¿e niedawno kosztem 2
mln z³. odremontowano wiadukt na ul. Jagie³³y, (o którym
pisaliœmy, ze wisia³ na wspomnieniach nitów). Wskaza³ rów-
nie¿ na fakt przebudowy ul. Grunwaldzkiej z now¹ instala-
cj¹ œwietln¹, która, nawiasem mówi¹c, wed³ug badañ jest
zupe³nie lekcewa¿ona przez pieszych. Dyrektor Kubiak pod-
kreœli³, ¿e na inwestycje w naszej gminie ZDW przeznacza
rocznie œrednio 1 mln z³. Przy liczbie 123 gmin w woje-
wództwie oznacza to, ¿e na inne regiony nie przeznacza siê
podobnych kwot w skali roku.

Podczas wizytacji odremontowanego odcinka dro-
gi i uroczystego przeciêcia wstêgi z ust marsza³ka Marka
Biernackiego pad³a wa¿na deklaracja. Stwierdzi³ miano-
wicie, ¿e nastêpnym etapem poprawy stanu drogi 521
bêdzie odcinek od wiaduktu do granicy Prabut, czyli do
pocz¹tku wyremontowanego uprzednio fragmentu. Ozna-
cza to generalny remont ul. Rypiñskiej, o co od d³u¿szego
czasu zabiegaj¹ w³adze samorz¹dowe Prabut. Obecny
wœród drogowców p. Ryszard Kobuz, kierownik Rejonu
ZDW potwierdzi³ nam, ¿e to zamierzenie znajduje siê w
planie bud¿etowym ZDW na rok 2005.
                                      tekst i zdjêcia M. Szulc

Wyst¹pienie Wicemarsza³ka Marka Biernackiego. Siedz¹
od lewej: Mieczys³aw Struk, Bogdan Paw³owski, W³odzi-
mierz Kubiak.

Goœcie w towarzystwie prabuckich przedsiêbiorców.

Pierwsze ciêcie wykona³ Wicemarsza³ek Marek Biernacki.



Leczenie szpitala
         szlachetne zdrowie...

(ci¹g dalszy ze str.1)
Nie sposób pisaæ o aktualnej sytuacji szpitala, po-

mijaj¹c w¹tek, nazwijmy to - „historyczny”. Archiwum
„Gazety Prabuckiej” i inne moje publikacje w prasie lo-
kalnej upowa¿niaj¹ mnie do takiej retrospektywnej wy-
cieczki a jej motywem wiod¹cym jest kolejne pytanie: ja-
kie dzia³ania móg³ podj¹æ i jakie podj¹³ lokalny sa-
morz¹d w celu zabezpieczenia potrzeb pacjentów z
terenu powiatu i utrzymania miejsc pracy w najwiêk-
szym prabuckim zak³adzie? Pisz¹c „samorz¹d lokalny”
mam tu na myœli zarówno w³adze Prabut - burmistrza i
Radê Miejsk¹, jak i w³adze Powiatu Kwidzyñskiego. Na
pocz¹tek tych rozwa¿añ nale¿y wyraŸnie podkreœliæ: w
kwestii prabuckiego szpitala samorz¹dowcy Prabut
i Kwidzyna wystêpuj¹ w roli petenta. W³aœcicielem pla-
cówki by³ i jest Urz¹d Marsza³kowski, kontrahentem us³ug
najpierw Pomorska Kasa Chorych, obecnie zaœ Gdañski
Oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia. Jedynym real-
nym narzêdziem ekonomicznym, jakim dysponuje Rada
Miejska jest podatek od nieruchomoœci, który powinien
rokrocznie uiszczaæ szpital do gminnej kasy. Narzêdziem,
pozbawionym praktycznie znaczenia, bowiem od zarania
problemów finansowych szpitala podatek jest umarzany,
(w sumie Rada Miejska umorzy³a 1.193.000z³), a próby
jego egzekucji mog³yby byæ odczytane jako „wk³ad” sa-
morz¹du w dzie³o destrukcji. Z oczywistych jednak po-
wodów samorz¹dowcy nie mogli bezczynnie patrzeæ na
powolne umieranie zak³adu. Wszystkie niepokoj¹ce sy-
gna³y, docieraj¹ce ze szpitala traktowane by³y z nale¿yt¹
uwag¹ i trosk¹. Ka¿da wizyta w Parbutach znacz¹cego
polityka czy przedstawiciela w³adzy wy¿szego szczebla
by³a dla burmistrza Bogdana Paw³owskiego okazj¹, by po-
kazaæ szpital, mówiæ o jego problemach i „lobowaæ” na
jego rzecz.

Marzec ubieg³ego roku. W szpitalu goœci Tadeusz Pod-
czarski, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzêdu Marsza³-
kowskiego. Burmistrz ma okazjê, by „przepytaæ” dyrek-
tora na temat polityki w³aœciciela wobec zad³u¿onego szpi-
tala. Remontowane s¹ pawilony, chocia¿ ZUS dopomina
siê o zaleg³e sk³adki. Nic jeszcze jednak nie zapowiada
przysz³ego dramatu - obciêcia kontraktu przez NFZ...

Poœwiêæmy kilka s³ów osobie dyrektora Podczarskiego.
To najlepiej zorientowany w sprawach szpitala cz³owiek
w Urzêdzie Marsza³kowskim. Sprawuj¹c uprzednio funk-
cjê dyrektora Pomorskiej Kasy Chorych by³ nieprzejed-
nany w negocjacjach z ówczesnym dyrektorem szpitala
p. Janem Rymarzem. Do chwili powstania NFZ obarcza-
no go odpowiedzialnoœci¹ za narastaj¹c¹ spiralê zad³u¿e-
nia placówki. Przysz³oœæ wykaza³a, ¿e prawdziwy dramat
szpitala zacz¹³ siê w momencie negocjacji z nowym p³at-
nikiem. Najnowsze wydarzenia pozwalaj¹ na stwierdze-
nie, ¿e dyrektor Podczarski z determinacj¹ próbuje wyka-
zaæ sens istnienia szpitala jako samodzielnej, specjalistycz-
nej placówki. Opracowany przez jego zespó³ program re-
strukturyzacji szpitala (o czym piszemy w innym miejscu),
przyjêty przez Zarz¹d Województwa, daje szpitalowi na-
dziejê na dalsze funkcjonowanie i, co niezmiernie wa¿ne z
punktu widzenia lokalnej w³adzy, jest najmniej kosztowny
spo³ecznie spoœród innych koncepcji. Apeluj¹c podczas
spotkania z Komisj¹ Zdrowia Rady Miejskiej o po³¹czenie
wysi³ków w celu skutecznej realizacji wspomnianego pro-
gramu, pan Tadeusz Podczarski do³¹czy³ do grona sojusz-
ników szpitala. Gdyby tak parê lat wczeœniej...

Maj 2003. Wicemarsza³ek Bogadan Borusewicz przyje-
cha³ do Prabut z grup¹ Francuzów, którzy ofiarowali sprzêt
dla szpitala. Na zaprosznie dyrektorki p. Barbary Przed-
wojskiej - Szwarc goœcie zwiedzili szpital. Marsza³ek za-
pozna³ siê, chc¹c, nie chc¹c, z bol¹czkami szpitala...

Listopad 2003. Z inicjatywy starosty kwidzyñskiego Leszka
Czarnobaja spotkanie w gabinecie Wicemarsza³ka Bog-
dana Borusewicza. Obecni s¹ ponadto: burmistrz Bogdan
Paw³owski, radny Sejmiku Jerzy Kozdroñ, prezes kwidzyñ-
skiej spó³ki „Zdrowie” Wojciech Kowalczyk, dyrektorka
prabuckiego szpitala Barbara Przedwojska - Szwarc i za-
proszony przez burmistrza do udzia³u w spotkaniu autor
niniejszego artyku³u.                                 (c.d. na str.6-9)
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         szlachetne zdrowie...

(ci¹g dalszy ze str.5)
Spotkanie dotyczy koncepcji przejêcia szpitala przez

w³adze powiatu. Kwesti¹ sporn¹, jak siê okazuje, zasad-
nicz¹, jest problem: co zrobiæ z d³ugiem? (wówczas oko³o
12 mln z³, po odjêciu zobowi¹zañ wobec pracowników -
ok. 8 mln z³). Marsza³ek proponuje, by (cyt.) „podzieliæ siê
nieszczêœciem”. Propozycja dla w³adz powiatu jest nie do
przyjêcia, w bud¿ecie nie znajdzie siê takiej kwoty. Padaj¹
groŸne s³owa; „nie chcia³bym, panie burmistrzu, przeka-
zaæ panu w niedalekiej przysz³oœci nieprzyjemnej wiado-
moœci”. Wobec takiego stwierdzenia próbujemy nak³oniæ
marsza³ka do przekazania czêœci obiektów i zadañ szpita-
la dla spó³ki „Zdrowie”, w myœl has³a „ratujmy, co siê da”.
Pada propozycja opracowania wariantów ewentualnej fuzji
szpitali. To ju¿ jest lepsze, ni¿ nic. Starosta po wyjœciu od
marsza³ka zapowiada wszczêcie prac nad koncepcjami
po³¹czenia.

Po spotkaniu u marsza³ka burmistrz przedstawia jego re-
zultaty przedstawicielkom zwi¹zków zawodowych szpi-
tala.

Styczeñ 2004. Na wieœæ o planach likwidacji oddzia³ów
neurologii i reumatologii burmistrz inicjuje sesjê nadzwy-
czajn¹ Rady Miejskiej. Po raz pierwszy i, jak dot¹d, ostatni
przy jednym stole spotykaj¹ siê: przedstawiciel w³aœciciela
(dyrektor Tadeusz Podczarski) i p³atnika (dyrektor Gdañ-
skiego Oddzia³u NFZ Henryk Wojciechowski - na zdjêciu
pierwszy z prawej). Obecni s¹ radni Sejmiku (Jerzy Koz-
droñ, Andrzej Œnieg), radni Rady Powiatu (Anna Ko³akow-
ska, W³odzimierz Dawidowski i Marek Szulc), dyrekcja szpi-
tala, przedstawiciele zwi¹zków zawodowych oraz licznie
przybyli mieszkañcy Prabut, w wiêkszoœci pracownicy i
kadra medyczna szpitala. Ju¿ wiadomo, ¿e kontrakt jest dra-
stycznie zmniejszony. Próbujemy wywrzeæ nacisk na dy-
rektora Wojciechowskiego o przywrócenie pierwotnej  wy-
sokoœci kontraktu, jego zmniejszenie oznacza bowiem wy-
rok dla dwóch wspomnianych oddzia³ów. Dyrektor broni
swojej decyzji, za zaistnia³¹ sytuacjê obwiniaj¹c wadliwie
skonstuowany katalog us³ug medycznych, który uniemo¿-
liwia zakontraktowanie pe³nej skali us³ug neurologicznych i
reumatologicznych. Pada niejasna deklaracja mo¿liwoœci re-
negocjacji kontraktu po zmianie feralnego katalogu. Dekla-
racja, która deklaracj¹ pozosta³a...Tytu³ z ówczesnego nu-
meru „Gazety Prabuckiej” - „Pogadaliœmy sobie...”.W re-
zultacie obciêcia kontraktu us³ugi neurologiczne trafiaj¹ do
zadziwiaj¹co „dopieszczanego” przez NFZ szpitala w Sztu-
mie.

Styczeñ 2004. Wicemarsza³ek Marek Biernacki ma w swo-
ich kompetencjach m.in. sprawy dróg i z tej racji g³ównie
przyjmuje zaproszenia burmistrza do odwiedzin w Prabu-
tach. W kontaktach z tym politykiem daje siê wyczuæ sym-
patiê, z jak¹ odnosi siê do w³adz Prabut. Burmistrz zapra-
sza go do wizytacji szpitala, wszak na forum Zarz¹du Wo-
jewództwa zapadaj¹ najwa¿niejsze dla szpitala decyzje...

Listopad 2003. Z inicjatywy burmistrza posiedzenie Ko-
misji Zdrowia z udzia³em dyrektora Tadeusza Podczar-
skiego, radnych Sejmiku Wojewódzkiego Jerzego Kozdro-
nia i Andrzeja Œniega, radnych Rady Powiatu, dyrekcji
szpitala i przedstawicieli zwi¹zków zawodowych. Dyrek-
tor Podczarski przedstawi³ plany organizacji oddzia³u re-
habilitacji kardiologicznej. Stwierdzi³ ponadto, ¿e postrze-
ga prabucki szpital jako g³ówne centrum leczenia chorób
p³uc w województwie pomorskim. Dyrektor Barbara
Przedwojska - Szwarc omówi³a zamierzenia restruktury-
zacyjne, wi¹¿¹ce siê z dalsz¹ redukcj¹ zatrudnienia.
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Podczas tegorocznych Dni Prabut dzia³acze samorz¹do-
wi i radni, którzy na krótko przedtem zawi¹zali Komitet
Obrony Szpitala, zorganizowali kwestê na rzecz zakupu
pulsyksometru, instrumentu medycznego dla szpitala. Ze-
brano ponad 1.300z³.

W dniu 27 lipca 2004r powo³any przez Urz¹d Mar-
sza³kowski trzyosobowy zespó³ pod kierunkiem prezesa
spó³ki „Zdrowie” Wojciecha Kowalczyka przedstawi³
opracowan¹ przez siebie koncepcjê po³¹czenia obu szpi-
tali. Prezentacjê koncepcji poprzedzi³a powszechna kry-
tyka braku w zespole roboczym przedstawiciela prabuc-
kiego szpitala, wyra¿ana na forum Rady Miejskiej Prabut
i na forum Rady Powiatu. Przedstawione w dniu 2.08.b.r.
podczas sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu wyniki prac
zespo³u spotka³y siê z ogóln¹ dezaprobat¹ z powodu za-
wartych w niej nieœcis³oœci merytorycznych oraz zagro-
¿eñ dla dzia³alnoœci specjalistycznej szpitala, wynikaj¹cych
z zamiaru przeniesienia chirurgii do Kwidzyna i pozba-
wienia tym samym szpitala mo¿liwoœci prowadzenia za-
biegów torakochirurgicznych. Inne zagro¿enie dla ¿ycia i
zdrowia pacjentów, jak argumentowa³ podczas sesji dr
Waldemar Templin, ordynator naszej interny, stanowi³ za-
miar likwidacji oddzia³u intensywnej terapii. Z koncepcji
wynika³a równie¿ powa¿na redukcja za³ogi szpitala z mgli-
stymi deklaracjami przejêcia czêœci personelu przez szpi-
tal w Kwidzynie. Wobec przejawianej przez radnych z
obu klubów Rady Powiatu krytyki starosta zdecydowa³ o
powo³aniu nowego zespo³u, którego zadaniem mia³o byæ
poprawienie programu lub opracowanie w³asnego. Do
sk³adu zespo³u starosta powo³a³: z Kwidzyna: Jolantê Za-
górsk¹, dr. Ireneusza Nizio³ka i eksperta Paw³a Chody-
niaka, z Prabut: Wojciecha Do³êgowskiego, Helenê Mo-
¿ejko, dr Waldemara Templina, dr. Dariusza Preisa i Mar-
ka Szulca. Do zespo³u w charakterze eksperta do³¹czy³a
p. Barbara Kawiñska z Gdañskiego Oddzia³u Narodowe-
go Funduszu Zdrowia. Przewodnicz¹cym zespo³u zosta³
Wojciech Do³êgowski, bior¹c na siebie organizacjê pracy
grupy i trudne dzie³o opracowania jej wyników.

Na zdjêciu „prabucka” czêœæ zespo³u podczas spotkania z
dyrektork¹ szpitala. Komisja niemal od pocz¹tku prac przy-
jê³a za³o¿enie, ¿e mo¿liwe jest po³¹czenie obu szpitali, pod
warunkiem, i¿ bêdzie to fuzja w ca³oœci i nast¹pi przedtem
odd³u¿enie prabuckiego szpitala. Opracowanie „komisji Ko-
walczyka” zak³ada³o wydzielenie „specjalistycznej” czêœci
pulmonologicznej i pozostawienie jej nadal w zarz¹dzie Urzê-
du Marsza³kowskiego. Przy ujawnionym ju¿ apetycie nie-
których szpitali w województwie na te dobrze p³atne us³ugi
specjalistyczne przysz³oœæ takiej „kad³ubkowej” struktury,
obci¹¿onej d³ugiem by³aby ³atwa do przewidzenia. Omawiaj¹c
pobie¿nie wyniki prac „zespo³u Do³êgowskiego” (jeszcze
nie opublicznione), trzeba zaznaczyæ, ¿e w ³onie komisji
zarysowa³a siê powa¿na, a w³aœciwie kluczowa rozbie¿noœæ
zdañ. Kwidzyñska czêœæ komisji, a szczególnie dr Ireneusz
Nizio³ek nie zgodzi³a siê z reszt¹ komisji, i¿ po po³¹czeniu,
w Prabutach musia³aby funkcjonowaæ chirurgia, choæby
dla potrzeb oddzia³ów p³ucnych i pozosta³by Oddzia³ Inten-
sywnej Opieki Medycznej. Sprawa zatem wróci³a do „ko-
rzeni”, rozbie¿noœæ ta by³a bowiem g³ówn¹ przeszkod¹
wszelkich koncepcji opracowywanych od 1999r. Lekarze
Templin i Preis, a w œlad za nimi wiêkszoœæ komisji uwa¿ali
pozostawienie chirurgii i OIOM-uza sprawê kluczow¹, rzu-
tuj¹c¹ na bezpieczeñstwo leczonych w Prabutach pacjen-
tów. Jeœli mogê sobie pozwoliæ, jako cz³onek zespo³u na
w³asn¹ refleksjê, uwa¿am, i¿ taki, czy inny zapis w progra-
mie nie ma praktycznego znaczenia, poniewa¿ po ewentual-
nym przejêciu prabuckiego szpitala przez spó³kê „Zdrowie”,
bo tak nale¿y traktowaæ istotê po³¹czenia, zarz¹d spó³ki, kie-
ruj¹c siê wzglêdami ekonomicznymi i tak wybra³by opcjê
korzystn¹ dla interesów spó³ki. W œwietle nowego opraco-
wania, przyjêtego przez Zarz¹d Województwa, mo¿na od-
wa¿yæ siê na stwierdzenie, ¿e zespó³ nasz wykona³ kawa³
solidnej, nie wiadomo, czy potrzebnej roboty. Nie wyklu-
czone jednak, ¿e opracowana przez nas koncepcja mo¿e
byæ przydatna w przysz³oœci, poza tym stanowi namacalny
dowód naszych intencji i solidnego podejœcia do postawio-
nego przez starostê zadania.

Przy okazji roboczych spotkañ zespo³u mieliœmy oka-
zjê poznaæ stanowisko NFZ w sprawie przysz³ego kontrak-
towania us³ug, gdy¿ nie kto inny, jak cz³onkini zespo³u, dr
Barbara Kawiñska w tych negocjacjach z dyrektorami szpia-
tali uczestniczy.                           (ci¹g dalszy na str. 8-9)
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(ci¹g dalszy ze str. 5-7)
Dr Barbara Kawiñska przesz³a zadziwiaj¹c¹ metamor-

fozê. Na pocz¹tku prac komisji potwierdza³a, ¿e wysokoœæ
kontraktu na 2005r nie powinna byæ mniejsza od tegorocz-
nej. Z czasem okaza³o siê, ¿e NFZ nie widzi potrzeby kon-
traktowania us³ug pulmonologicznych na dotychczasowym
poziomie (odpowiednio dla100 ³ó¿ek) i z niezrozumia³ych
wzglêdów zamierza zmniejszyæ kontrakt o po³owê, co ma
¿ywotne znaczenie dla wszelkich koncepcji dot¹d rozwa¿a-
nych. Ponadto zapowiedzia³a wyraŸnie, ¿e kontrakt bêdzie
pomniejszony o kwoty zakontraktowane uprzednio na dwa
zlikwidowane oddzia³y, (co jest bardziej wyt³umaczalne).
Poczas ostatniego spotkania komisji zapyta³em p. Kawiñsk¹
wprost, czy polityka NFZ zmierza do przymuszenia pra-
buckiego szpitala do po³¹czenia z Kwidzynem? „Tak”, od-
powiedzia³a zapytana. W tym miejscu pozwolê sobie na dwa
wnioski: zaistnia³ fakt ujawnienia planu kontraktowania przed
rozpoczêciem negocjacji, co jest wyraŸnym z³amaniem za-
sad, a mo¿e i prawa. Ponadto NFZ wykracza poza swoje
uprawnienia, anga¿uj¹c siê w kreowanie polityki zdrowot-
nej zamiast ograniczyæ siê do wielokrotnie deklarowanej
przez dyrektora Wojciechowskiego wy³¹cznej roli „kupca
us³ug”.

Po tej etiudzie na temat NFZ wróæmy do ostatnich
akcentów historii zaanga¿owania samorz¹dowców w dzia-
³ania na rzecz prabuckiego szpitala.

12 sierpnia spotkanie burmistrza i zastêpcy z dzia³aczami
powiatowymi SLD: przewodnicz¹cym Zarz¹du Powiato-
wego SLD Jerzym Œniegiem i przewodnicz¹cym Klubu
Radnych SLD Rady Powiatu Antonim Barganowskim.
Omawiano sytuacjê szpitala i mo¿liwoœci wp³ywu lokal-
nych polityków lewicy na decyzje Narodowego Funduszu
Zdrowia (instytucji „po linii rz¹dowej”) w sprawie wyso-
koœci kontraktu dla szpitala.

Wiceburmistrz Wojciech Do³êgowski spotyka siê w
Gdañsku z P. Barbar¹ Kawiñsk¹, chc¹c u Ÿróde³ poznaæ
zamiary NFZ i stosunek p³atnika do przedstawionych na
sesji Rady Powiatu wyników prac komisji „Kowalczyka”.
Burmistrz Bogdan Paw³owski spotyka siê z dyrektorem
Tadeuszem Podczarskim, który informuje o dobiegaj¹cych
koñca pracach w³asnego zespo³u na temat restrukturyza-
cji szpitala.

21 wrzesieñ 2004r. Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Hen-
ryk Fedoruk otwiera posiedzenie Komisji Zdrowia Rady
Miejskiej Prabut z udzia³em dr Barbary Kawiñkiej i przed-
stawiciela starosty dyr. Jerzego Piórczyñskiego (oboje na
zdjêciu) oraz dyrekcji szpitala. Przedstwicielka NFZ po-
twierdza zamiar zmniejszenia o po³owê kontraktu na us³u-
gi pulmonologiczne na 2005r. Zachêca dyrekcjê do orga-
nizacji nowej formy - oddzia³u rehabilitacji oddechowej.
Dzieñ póŸniej Zarz¹d Województwa przyjmuje wariant I
programu opracowanego przez zespó³ dyrektora Podczar-
skiego.

W dniu 5 paŸdziernika Tadeusz Podczarski prezentuje za-
³o¿enia programu i przedstawia nowego dyrektora szpita-
la, powo³anego przez Zarz¹d Województwa. G³ówne za-
³o¿enia tego opracowania, podobnie jak sylwetkê nowego
dyrektora prezentujê na dalszych stronach.

W³adze samorz¹dowe Prabut sk³adaj¹ podziêkowanie dy-
rektorce szpitala P. Barbarze Przedwojskiej - Szwarc za
osobiste zaanga¿owanie w dzie³o ratowania szpitala oraz
za przyjazn¹ i rzeczow¹ wspó³pracê
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Analiza potrzeb zdrowotnych powiatu, zale¿nych w
oczywisty sposób od liczby jego mieszkañców jest pod-
staw¹ do naliczenia wysokoœci kontraktu, „przypadaj¹ce-
go” na powiat. NFZ kupuje od obu szpitali us³ugi podsta-
wowe i od prabuckiej placówki specjalistyczne. Istnienie
w ramach dwóch placówek oddzia³ów dubluj¹cych siê
(chirurgia, interna, OIOM) rozdrabnia te œrodki. Docho-
dz¹ do tego podwójne koszty utrzymania dyrekcji, admini-
stracji, pracowników technicznych, wszelkich us³ug i  obiek-
tów. Skutkiem tego sytuacja prabuckiego szpitala jest, jaka
jest a spó³ka „Zdrowie”, mimo kosztownej spo³ecznie re-
strukturyzacji ledwie siê bilansuje przy wydatnej pomocy
powiatu i miasta Kwidzyna. Nie dziwi¹ wiêc starania za-
rz¹du spó³ki i jej praktycznego w³aœciciela, w³adz powiatu,
do obni¿enia tych wspólnych kosztów poprzez po³¹czenie
placówek. Diabe³ tkwi jednak w szczegó³ach, czego do-
wodzi historia tych nieskutecznych dot¹d starañ. Przypo-
mnijmy jeszcze raz krótko: bez chirurgii a œciœlej chirurgii
klatki piersiowej, wymagaj¹cej takiego samego zaplecza
lecznie specjalistyczne w Prabutach zostanie zmarginali-
zowane i w rezultacie zaniknie. Na funkcjonowanie od-
dzia³u wewnêtrznego z kardiologi¹ bez OIOM-u ¿aden roz-
s¹dny ordynator nie przystanie. „Na ch³opski rozum” naj-
lepszym wyjœciem by³oby przeniesienie szpitala powiato-
wego do Prabut. Po utworzeniu w Kwidzynie Szpitalnego
Oddzia³u Ratunkowego przej¹³by on wszystkie „ostre”
przypadki, wymagaj¹ce chirurgicznej interwencji. Nie
chcia³bym jednak zag³êbiaæ siê dalej w tego typu rozwa-
¿ania, z punktu odrzucane przez kwidzynskie œrodowisko
medyczne.

Rada Powiatu, mimo obiegowego pojêcia „koszula
bli¿sza cia³u” przez obie kadencje reaguje na zagro¿enia
egzystencji prabuckiego szpitala. W pierwszej kadencji
prowadzono debatê nad programami restrukturyzacji, za-
wieraj¹cymi koncepcje po³¹czenia, opracowanymi nieza-
le¿nie przez oba œrodowiska. Wspomniane ju¿ rozbie¿no-
œci nie pozwoli³y na wypracowanie spójnego stanowiska.

(dokoñczenie ze str 5-8)
11 paŸdziernika starosta Leszek Czarnobaj zapo-

znaje siê z wynikami prac powo³anej przez siebie komisji
podczas spotkania z jej przewodnicz¹cym Wojciechem
Do³êgowskim.

Poœwiêæmy jeszcze trochê uwagi dzia³aniom Rady
Powiatu podejmowanym na przestrzeni ostatnich lat w re-
akcji na sygna³y o z³ej sytuacji prabuckiej placówki. W
kompetencjach w³adz powiatu mieœci siê wszak zabez-
pieczenie potrzeb zdrowotnych jego mieszkañców. Powiat
kwidzyñski nale¿y do nielicznych, na których terenie funk-
cjonuj¹ dwa szpitale. Owe dobrodziejstwo inwentarza, ko-
rzystne z punktu widzenia pacjenta, maj¹cego wybór w
gamie us³ug oferowanych przez obie placówki, staje siê
problemem, jeœli chodzi o kondycjê finansow¹ obu placó-
wek.

Podjêto decyzjê o prywatyzacji kwidzyñskiego szpitala.
Pod koniec kadencji, gdy sytuacja szpitala w Prabutach
znacznie siê pogorszy³a, odby³a siê wyjazdowa seja nad-
zwyczajna Rady Powiatu w prabuckiej placówce.

Radni te¿ ludzie, w Prabutach leczyli siê i lecz¹
cz³onkowie ich rodzin i znajomi, szpital, mimo problemów,
nadal cieszy siê dobr¹ reputacj¹. To jeden z argumentów,
by nie dopuœciæ do jego upadku. Drugi, bardziej racjonal-
ny, wynika z faktu, ¿e w przypadku koniecznoœci przejê-
cia ca³oœci zadañ leczniczych spó³ka „Zdrowie” mia³aby
k³opoty bazowe. Wreszcie trzeci, tr¹caj¹cy sferê polityki:
upad³oœæ prabuckiego szpitala, nios¹ca ze sob¹ klêskê
bytow¹ pracuj¹cych tam ludzi, by³aby dla samorz¹dow-
ców dotkliw¹ pora¿k¹ i to bez wzglêdu na reprezentowa-
ne opcje. W konkluzji mo¿na stwierdziæ: zarówno Rada
Miejska w Prabutach jak i Rada Powiatu, mimo braku
wp³ywu na politykê w³aœciciela i wysokoœæ przychodów
szpitala musz¹ uczyniæ wszystko, by do likwidacji szpitala
nie dopuœciæ. Podejmowane przez burmistrza i starostê,
oraz akceptowane przez radnych obu szczebli samorz¹-
dowych dzia³ania na tak¹ determinacjê wskazuj¹.

Przedstawione kalendarium i pobie¿ne omówienie
roli powiatu w dzia³aniach na rzecz szpitala nie obejmuje,
rzecz jasna, wszystkich podejmowanych inicjatyw. Stara-
³em siê wykazaæ, ¿e temat szpitala jest od kilku lat wszech-
obecny w ¿yciu samorz¹dów i stanowi jego bardzo wa¿ki
element. Chcia³em te¿ uœwiadomiæ Czytelnikom, gdzie
podejmowane s¹ kluczowe dla szpitala decyzje i kto za
nie odpowiada. Na koniec chcê wyjaœniæ, ¿e spostrze¿e-
nia, na które sobie pozwoli³em, bior¹ siê z faktu, i¿ od po-
cz¹tku prowadzonej z inicjatywy burmistrza Prabut i sta-
rosty kwidzyñskiego „batalii o szpital” by³em z woli inicja-
torów jej uczestnikiem lub œwiadkiem.
                                                                Marek Szulc
Program zespo³u dyrektora Podczarskiego

Najnowszy, ale czy skuteczny?
D³ugo oczekiwany, tworzony niemal w konspiracji

(do koñca nie znaliœmy jego za³o¿eñ) i, jak wczeœniej pisa-
³em, sporo spóŸniony program restrukturyzacji szpitala w
Prabutach opracowany w ujêciu opieki zdrowotnej w po-
wiecie kwidzyñskim ujrza³ œwiat³o dzienne. Autorzy pro-
gramu to p. Jadwiga Chmielewska, z-ca dyrektora De-
partamentu Finasów Urzêdu Marsza³kowskiego, p. Anna
Szczepañska, z-ca dyrektora d/s ekonomiczno - finanso-
wych Departamentu Zdrowia UM, p. Agnieszka Rogala,
g³ówny specjalista w Departamencie Zdrowia UM oraz
sam dyrektor Departamentu p. Tadeusz Podczarski. Jak
widaæ, do pracy nad programem zaanga¿owano najbar-
dziej kompetentne osoby w Urzêdzie Marsza³kowskim, co
znajduje odzwierciedlenie w precyzyjnie ujêtej w progra-
mie sekwencji ekonomicznej. Ca³y zreszt¹ program spra-
wia solidne wra¿enie, gdy¿ przedstawia potrzeby powiatu
w zakresie lecznictwa stacjonarnego w odniesieniu do
struktury bazy leczniczej ca³ego województwa. (c.d. str10)

paŸdziernik 2004 str.9



         szlachetne zdrowie...
Program zespo³u dyrektora Podczarskiego

Najnowszy, ale czy skuteczny?
(dokoñczenie ze str. 9)

Zespó³ ekspertów zaprezentowa³ do wyboru dwa
warianty programu, z których, jak dziœ ju¿ wiemy, Zarz¹d
województwa zaakceptowa³ pierwszy. Krótko rzecz uj-
muj¹c, przyjêty wariant zak³ada dalsze funkcjonowanie
szpitala jako placówki specjalistycznej, pozostaj¹cej w³a-
snoœci¹ Urzêdu Marsza³kowskiego. Wariant obwarowa-
ny jest szeregiem warunków „koniecznych”, takich jak
skuteczne dzia³nia oszczêdnoœciowe nowego dyrektora i
kontrakt z NFZ na okreœlonym w Wojewódzkim Planie
Zdrowotnym poziomie. Kontrakt, dodajmy, wynegocjowa-
ny wed³ug rzeczywistych potrzeb a nie na zasadzie dobrej
lub z³ej woli dysponenta œrodków. Wariant drugi, nie przy-
jêty, zak³ada czêœciowe po³¹czenie obu szpitali z pozosta-
wieniem czêœci specjalistycznej w gestii UM. W kwestii
samych za³o¿eñ wariant ten jest zbie¿ny z opracowaniem
t.zw. zespo³u „Kowalczyka”, ró¿ni siê natomiast, i to znacz-
nie, w kwestii rezultatów ekonomicznych i spo³ecznych
po³¹czenia. Podam tylko, ¿e wed³ug zespo³u Dyr. Pod-
czarskiego wy³¹czony ze struktur ca³ej placówki szpital
specjalistyczny przynosi³by straty rzêdu 70.000z³ rocznie,
a nie, jak zak³ada³ program zespo³u dr Kowalczyka, zysk
w wysokoœci 492.000z³ rocznie. Ka¿dy przyzna, ¿e to istot-
na ró¿nica. Wed³ug omawianego wariantu drugiego za-
trudnienie w prabuckim szpitalu zmala³oby z 331 etatów
do zaledwie 111, przy czym 114 etatów mia³by przej¹æ
szpital w Kwidzynie (?) a 106 uleg³oby likwidacji. Wariant
zaiste pora¿aj¹cy...

PrzejdŸmy do omówienia przyjêtego wariantu i za-
cznijmy od jego kosztów spo³ecznych. Wed³ug opracowa-
nia zatrudnienie zostanie zredukowane z 331 etatów do
270, czyli zmniejszone o 61. W tej liczbie mieœci³yby siê
etaty Zak³adu Opiekuñczo - Leczniczego w przypadku jego
prywatyzacji (39 etatów). Zatem koszt rzeczywisty re-
strukturyzacji zatrudnienia, o ile dobrze odczyta³em pro-
gram i zrozumia³em wyjaœnienia dyr. Podczarskiego, wy-
niós³by 22 stanowiska pracy.

A wynik ekonomiczny? Bilans przychodów i wy-
datków zrestrukturyzowanego szpitala zamkn¹³by siê
kwot¹ oko³o 231.000z³ zysku w skali roku. Jednak obs³u-
ga zad³u¿enia bêdzie kosztowaæ szpital oko³o 1 mln z³ rocz-
nie, czyli ostatecznie szpital bêdzie przynosi³ stratê w wy-
sokoœci 770.000z³ rocznie. W tym miejscu zacytujê dwa
ostatnie zdania z przyjêtego, przypomnê, przez Zarz¹d Wo-
jewództwa programu: „Poziom zad³u¿enia Szpitala w Pra-
butach na dzieñ 30 czerwca 2004r w wysokoœci
14.575.085z³ jest zbyt wysoki ¿eby szpital móg³ je samo-
dzielnie sp³aciæ. W zwi¹zku z tym niezbêdne jest  podjêcie
przez Samorz¹d Województwa stosownych dzia³añ sys-
temowych zwi¹zanych z restrukturyzacj¹ tego zad³u¿enia
(porêczenia kredytowe, obligacje). Celem tych dzia³añ jest
odci¹¿enie restrukturyzowanej jednostki, w przeciwnym

wypadku zaplanowane dzia³ania restrukturyzacyjne nie
przynios¹ zak³adanego efektu, czyli ograniczenia narasta-
nia zad³u¿enia oraz kosztów z tym zwi¹zanych.”

Jak to wszystko rozumieæ? Gruntowna restruktu-
ryzacja, o której kilka s³ów poni¿ej, ma przynieœæ zasadni-
czy efekt: szptal ma siê bilansowaæ. I wed³ug wyliczeñ
ekspertów, przy zachowaniu wymienionych warunków, bê-
dzie siê bilansowa³. ̄ aden jednak, najgenialniejszy projekt
naprawy nie zdejmie ze szpitala balastu d³ugu. Spraw¹
w³aœciciela, który w istocie na narastanie zad³u¿enia siê
godzi³, jest teraz pomoc w usuniêciu tego finansowego
nowotworu.

Nie sposób omówiæ wszystkich za³o¿eñ programu
restrukturyzacji, jest to materia³ zbyt obszerny. W szpitalu
pozostanie: interna, pulmonologia, rehabilitacja kardiolo-
giczna, intensywna opieka medyczna, chirurgia ogólna z
pododdzia³em chirurgii klatki piersiowej. Pozostanie ZOL
z mo¿liwoœci¹ jego prywatyzacji. Uruchomiony zostanie
nowy oddzia³ rehabilitacji oddechowej. Zaleca siê likwi-
dacjê kuchni i zakupu posi³ków z zewn¹trz. Przewiduje
siê wydzier¿awienie kot³owni i zakup ciep³a, czyli prak-
tyczn¹ prywatyzacjê tych us³ug. Szpital w trybie pilnym
musi pozbyæ siê niepotrzebnych, obci¹¿aj¹cych koszty
utrzymania obiektów i infrastruktury. Nale¿y je przeka-
zaæ, wydzier¿awiæ lub sprzedaæ (nowy dyrektor spotka
siê z burmistrzem Prabut w dn. 19.XI. w celu omówienia
ewentualnego przejêcia przez gminê czêœci obiektów). Nie
bêdê przytacza³ pe³nej listy zbêdnego mienia, obejmuje ona
a¿ 27 obiektów.

Program wskazuje równie¿ na koniecznoœæ du¿ej
dyscypliny finansowej w wydatkowaniu œrodków i pono-
szeniu kosztów. W szpitalu wprowadzone zostanie bud¿e-
towanie oddzia³ów, czyli monitoring wydatków ka¿dego z
nich.

Na koniec pospekulujmy, czym kierowa³ siê Zarz¹d
Województwa, akceptuj¹c ten w³aœnie wariant? Sprawa
jest prosta. Zarówno opracowanie zespo³u dr Kowalczy-
ka, jak i zespo³u powo³anego przez starostê zawiera wyli-
czenia nie obejmuj¹ce samego d³ugu i jego obs³ugi. Z punktu
przyjêto, ¿e w³aœciciel szpital odd³u¿y, gdy¿ takie by³y za-
³o¿enia inicjatorów powo³ania zespo³ów. W wyniku tego
Urz¹d Marsza³kowski otrzyma³ do po³kniêcia ¿abê warto-
œci ponad 14 mln z³. i materia³ nie wolny od merytorycz-
nych u³omnoœci. Zad³u¿enie wszystkich szpitali „marsza³-
kowskich” siêga kwoty 340 mln z³, co znacznie przekra-
cza roczny bud¿et UM. Bez rozwi¹zañ systemowych w
sferze bud¿etu pañstwa redukcja zad³u¿enia takiego rzê-
du jest niemo¿liwa. Wzrost globalnej kwoty zad³u¿enia o
„drobne” 770.000z³ rocznie jest wyjœciem lepszym ni¿ po-
szukiwanie 14 mln i nacisk innych placówek o podobne
odd³u¿enie lub likwidacja szpitala, nie bêd¹cego wcale w
gorszej sytuacji ni¿ inne placówki. Program zatem daje
dla szpitala nadziejê na przetrwanie i niezbêdny czas na
oczekiwanie koniecznych sytemowych rozwi¹zañ w cho-
rej strukturze lecznictwa zamkniêtego.
                                                                Marek Szulc
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         szlachetne zdrowie...
Zmiana dyrektora w prabuckim szpitalu

Kim Pan jest, dyrektorze?
Przyjêcie przez Urz¹d Marsza³kowski nowego pro-

gramu restrukturyzacji prabuckiego szpitala, opracowa-
nego przez zespó³ Departamentu Zdrowia UM, zbieg³o
siê ze zmian¹ na stanowisku dyrektora placówki. Zgodnie
z wol¹ w³aœciciela szpitala, Urzêdu Marsza³kowskiego,
stanowisko to obj¹³ p. Andrzej Ka³u¿ny, sopocianin, z
wykszta³cenia magister zarz¹dzania, lat 53. W tak kluczo-
wym dla losów szpitala okresie zdecydowano, ¿e po raz
pierwszy w jego historii rolê „ko³a ratunkowego” pe³niæ
bêdzie cz³owiek z zewn¹trz, ekonomista z zawodu, jedno-
czeœnie osoba z pewnym doœwiadczeniem w dziedzinie
zarz¹dzania placówkami s³u¿by zdrowia. Postaæ nowego
szefa szpitala ze zrozumia³ych powodów interesuje zarów-
no za³ogê placówki, jak i wszystkich, którym kondycja szpi-
tala nie jest obojêtna, tote¿ wprosi³em siê do dyrektora
Ka³u¿nego na krótk¹ rozmowê. Umawiaj¹c siê na wy-
wiad us³ysza³em, ¿e ceni on sobie kontakty z pras¹ lokal-
n¹ i chêtnie odpowie na wszelkie pytania.

Marek Szulc: Jakie ma Pan doœwiadczenie w zarz¹-
dzaniu tak skomplikowan¹ materi¹, jak¹ jest dziœ s³u¿-
ba zdrowia?
Andrzej Ka³u¿ny: Urz¹d Marsza³kowski og³osi³ swego
czasu konkurs na stanowisko dyrektora SP ZOZ Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie, który wygra³em.
Przez pó³tora roku, mimo zmniejszonego kontraktu z NFZ
o 50%, doprowadzi³em do zbilansowania siê placówki.
Restrukturyzacja prowadzona by³a dwutorowo, doprowa-
dzi³em do zmniejszenia bazy Stacji, likwiduj¹c zbêdne, ge-
neruj¹ce koszty placówki terenowe oraz, niestety, prze-
prowadzi³em redukcjê zatrudnienia. W rezultacie tych dzia-
³añ bilansuj¹c¹ siê placówkê w³¹czono w struktury wej-
herowskiego szpitala, a œciœlej,  do Szpitalnego Oddzia³u
Ratunkowego.
M.S.: Warunkiem powodzenia programu restruktury-
zacji szpitala w Prabutach, jak wyraŸnie wskazuje
„marsza³kowskie” opracowanie, jest kontrakt z NFZ
na 2005r na zbli¿onym poziomie do tegorocznego.

Wymaga to twardych negocjacji, popartych rzeczow¹
argumentacj¹. Czy prowadzi³ Pan wczeœniej negocja-
cje tego typu i jak ocenia Pan w nich swoje szanse?
A.K.: Mia³em sposobnoœæ prowadzenia tego typu rozmów
z p³atnikiem. Nie powiem kurtuazyjnie, ¿e mia³em przy-
jemnoœæ, bo negocjacje, gdzie wystêpuje siê w roli peten-
ta, nierzadko stawianego pod przys³owiow¹ œcian¹ do przy-
jemnoœci trudno zaliczyæ. Mam nadziejê, ¿e pomorski od-
dzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia zdaje sobie sprawê
z powagi sytuacji finansowej szpitala i nie chc¹c braæ na
siebie pe³nej odpowiedzialnoœci za los placówki i zatrud-
nionych w niej ludzi bêdzie w tych rozmowach rzeczo-
wym partnerem. Sygna³y o zmianach w systemie funk-
cjonowania samego NFZ mog¹ równie¿ wskazywaæ na
now¹ jakoœæ negocjacji i odejœcia od dotychczasowego
monopolu na m¹droœæ.
M.S.: Wspomniane opracowanie zak³ada deficyt rocz-
ny szpitala, rzêdu 770.000z³ (przy obs³udze d³ugu). Z
takim obci¹¿eniem zgadza siê w³aœciciel, nie maj¹c
lepszego pomys³u na pozbycie siê balastu. Co bêdzie,
jeœli kontrakt bêdzie jednak mniejszy, jak daleko po-
suniêta mo¿e byæ wytrzyma³oœæ Urzêdu Marsza³kow-
skiego?
A.K.: Nie by³o ¿adnych ustaleñ, jak¹ kwotê zad³u¿enia,
ponad zak³adan¹, jest w stanie wytrzymaæ w³aœciciel.
Moim zadaniem jest jak najprêdzej zrealizowaæ za³o¿enia
programu. Zawieraj¹ one ca³¹ gamê dzia³añ, zmierzaj¹-
cych do pozbycia siê zbêdnych obiektów, ewentualn¹ pry-
watyzacjê Zak³adu Opiekuñczo - Leczniczego oraz pry-
watyzacjê niektórych us³ug (sprz¹tanie, kuchnia, dozór).
Od powodzenia tych przedsiêwziêæ i od tempa ich wdro-
¿enia zale¿y, czy zbilansowanie siê szpitala nie pozostanie
kolejnym martwym zapisem. (przyp. redakcji: zawarta w
pytaniu kwota rocznego deficytu wynika z obs³ugi zad³u-
¿enia, w sferze samych przychodów i wydatków szpital
wypracuje niewielki zysk).
M.S.: Czy zna Pan dotychczasowe opracowania doty-
cz¹ce planów po³¹czenia szpitali w powiecie kwidzyñ-
skim i jaki jest Pañski pogl¹d w tej sprawie?
A.K.: Szczegó³ów nie znam. Z pozycji cz³owieka z ze-
wn¹trz nie widzê sensownego powodu, dla którego szpital
powiatowy nie móg³by byæ zlokalizowany w Prabutach.
Zarówno atrakcyjne po³o¿enie szpitala jak i obszernoœæ
bazy takie rozwi¹zanie „na ch³opski rozum” sugeruje. Od-
leg³oœæ 20 kilometrów od stolicy powiatu nie wydaje mi
siê znacz¹c¹ przeszkod¹. Nie mi jednak oceniaæ politykê
zdrowotn¹ starostwa powiatowego.
M.S.: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê Panu powodzenia w
dzia³aniach tak bardzo ¿ywotnych dla miasta i gminy Pra-
buty, wyra¿aj¹c równie¿ nadziejê na Pañskie otwarte kon-
takty z lokalnymi mediami w przysz³oœci.
                                               rozmawia³ Marek Szulc
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         dzia³o siê...
Foto - migawki z do¿ynek gminnych

Ksi¹dz infu³at Jan Oleksy po Mszy Œwiêtej poœwiêci³ 9
do¿ynkowych wieñców z so³ectw naszej gminy. W kon-
kursie wieñców zwyciê¿y³o so³ectwo Gonty

W programie artystycznym wyst¹pi³ zespó³ œpiewaczy
emerytowanych prabuckich nauczycieli...

...oraz zespó³ „Powiœlanki” z Kwidzyna

Starostowie do¿ynek Nina Janczuk i Andrzej Woch prze-
kazuj¹ burmistrzowi obrzêdowy bochen chleba

Zawody VIP-ów. Ksi¹dz infu³at przypomnia³ sobie m³o-
dzieñcze lata...

Podobnie jak wicestarosta Andrzej Fortuna, który jako
wieloletni prezes spó³dzielni mleczarskiej, coœ z rolnictwem
wspólnego mia³...

Nasi w³odarze w dynamicznych akcjach. Burmistrz zaj¹³
drugie miejsce, ustêpuj¹c jedynie „prawdziwemu rolniko-
wi” Paw³owi Lipiñskiemu.                   (foto: M. Szulc)
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         dzia³o siê...
Powstaj¹ stowarzyszenia

Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków
24 wrzeœnia odby³o siê zebranie za³o¿ycielskie Pra-

buckiego Stowarzyszenia Kresowiaków. Inicjatorami po-
wstania stowarzyszenia jest trójka „podró¿ników”, którzy
w czerwcu tego roku odwiedzili miejscowoœæ Ug³y na
Ukrainie, sk¹d wywodz¹ siê ich i innych mieszkañców
Prabut rodziny. Jêdrzej Krasiñski, Henryk Fedoruk i An-
drzej Mosiejczyk, uczestnicy opisywanej na naszych ³a-
mach wyprawy, z woli uczestników zebrania, tworz¹ Ko-
mitet Za³o¿ycielski, który zajmie siê procedur¹ rejestracji
stowarzyszenia.

Jêdrzej Krasiñski prowadzi³ zebranie za³o¿ycielskie Pra-
buckiego Stowarzyszenia Kresowiaków.
Prabuckie Stowarzyszenie Aktywnoœci Lokalnej

Niesienie pomocy ludziom w potrzebie, podejmo-
wanie inicjatyw o charakterze kulturalnym, szeroko pojê-
ta dzia³alnoœæ na rzecz mieszkañców miasta i gminy Pra-
buty, promocja naszego œrodowiska, to g³ówne cele, które
przyœwiecaj¹ animatorom Stowarzyszenia. W 30-osobo-
wej grupie za³o¿ycieli, obecnych na inauguracyjnym ze-
braniu przewa¿aj¹ ludzie m³odzi, chocia¿ inicjatywa po-
wstania stowarzyszenia wyp³ynê³a od „œredniaków”, osób
zajmuj¹cych siê spontanicznie akcjami pomocy w okre-
sach przedœwi¹tecznych. I w tym przypadku zawi¹zano
Komitet za³o¿ycielski, w którego sk³¹d weszli: Marcin
Kruszyñski, Sebastian Badur, Pawe³ Kapica i Piotr Piór-
kowski. Zainteresowanych wspó³prac¹ lub wst¹pieniem
do stowarzyszenia zapraszamy do MGOK, gdzie zlokali-
zowana jest jego siedziba.

Gonty dbaj¹...

...o miejsca pochówku dawnych mieszkañców. Przy oka-
zji Do¿ynek Gminnych Ksi¹dz Infu³at Jan Oleksy poœwiê-
ci³ pami¹tkow¹ tablicê na miejscu starego cmentarza.

...o infrastukturê swojej wsi. Œródwiejska droga ma now¹
nawierzchniê i krawê¿niki - wszystko w czynie spo³ecz-
nym. Dawno nie by³em w Gontach, mo¿e jest ju¿ asfalt?

Koniec z dziurami

Na zdjêciu wizytacja gminnej w³adzy, inspektora nadzoru
i wykonawcy na jezdni ul. Obroñców Westerplatte po za-
koñczeniu remontu. Nowy dywanik asfaltowy zast¹pi³
ksiê¿ycowy krajobraz sfatygowanej mocno drogi. Proble-
mem pozostaje brak mo¿liwoœci zatrzymywania siê i po-
stoju na ulicy, co jest istotne dla osób dowo¿¹cych dzieci
do szko³y. Rozstrzygn¹æ go mo¿e lokalizacja miejsc par-
kingowych, planowanych przy okazji budowy hali sporto-
wej.                                                                      MS
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                    Rozdzia³ I - 1236r
W Imiê Pañskie, amen. Brat Herman Balk, Mistrz

Domu Niemieckiego w Prusach wszystkim chrzeœcijanom
czytaj¹cym to pismo przekazuje wieczne pozdrowienie.

Pragniemy, aby sta³o siê powszechnie wiadome,
teraz jak i w przysz³oœci, ¿e zgod¹ Kapitu³y naszemu Szla-
chetnemu panu Theodorykowi de Dypenow (red.:w in-
nych miejscach Tyfenow, Typenow lub Tiefenau) prze-
kazujemy zamek zwany Parvum Quedin (Ma³y Kwidzyn),
dok³adaj¹c tak¿e nieu¿ytków do zagospodarowania 300
³anów flamandzkich, których to liczbê on sam wymierzy.
Miara zacznie siê od granic posiad³oœci, która le¿y przy
Wyspie Œwiêtej Marii1) naprzeciw rzeczonego Zamku,
schodzi wzd³u¿ rzeki Nogat2) i koñczy siê ni¿ej przy lesie
sosnowym. Inny wymiar zacznie siê od œrodka wymie-
rzonego obszaru i rozci¹gaæ siê bêdzie prosto w uprawne
ziemie Rezji. Podobnie rozpoœcieraæ siê bêdzie od najni¿-
szej czêœci. Jeœli zaœ uzna, ¿e te granice nie zawieraj¹ przy-
pisanej ju¿ wielkoœci, uzupe³nimy ten ubytek ziemi¹ Rezji,
oczywiœcie t¹ czêœci¹, która nie by³a dot¹d uprawiana przez
Prusów, mog¹c staæ siê uprawiana w przysz³oœci, i po-
dobnie¿ j¹ wymierzy.

Tak samo dodajemy jeœli blisko poza tymi granica-
mi bêdzie oddzielony las o obszarze do jednego ³ana. W
tym wypadku bêdzie móg³ go zajmowaæ bez mierzenia
wy¿ej przypisanego obszaru. Tak samo dodajemy ziemiê

od najni¿szej granicy przez obni¿enie siê Nogatu (?)do pó³
mili d³ugoœci i na szerokoœæ do nastêpnego lasu. Tak samo
dodajemy pozwolenie na po³ów wszystkiego, co tylko po-
trzebne jest do kuchni - z wysp na Nogacie i wzd³u¿ sa-
mych Nogatów (wyraŸnie liczba mnoga!).

Nadto dziesiêæ uncji trzech dóbr wiejskich, które
nazywaj¹ siê: Wadekowicz, (Wadkowice), Sircoy (Stra-
szewo) i Myrowicz (Mirowice), które teraz do nich nale-
¿¹, lub stan¹ siê w przysz³oœci, jednak wolnych jurysdykcji
parafii Pastoline (Podstolin).

To, co zosta³o przepisane wnosimy jemu i jego spad-
kobiercom obojga p³ci w wieczne posiadanie. On zaœ sam
i jego nastêpcy dadz¹ naszemu zakonowi corocznie talent
wosku. Za dziesiêcinê z ka¿dego poszczególnego p³uga
[nale¿¹cego do Zakonu] jedn¹ miarê, zwan¹ schepil, psze-
nicy i innego zbo¿a rokrocznie. Okreœlimy te¿ sami co ma
oddaæ ze swojego maj¹tku.

To zaœ dodamy, a jeœli on sam lub jego spadkobier-
cy chcieliby dobrami handlowaæ, wolno im to robiæ z kim-
kolwiek sobie za¿ycz¹, z wyj¹tkiem Polaków i Pomorzan
(!). Kupiec zaœ bêdzie zamieszkiwa³ ze swoimi sukceso-
rami nie tylko przypisany maj¹tek, ale tak¿e przysposo-
biwszy zgodnie z wojennym sposobem dwie osoby uzbro-
jone i jednego ¿o³nierza, bêdzie gorliwie walczy³ przeciw-
ko wszystkim, którzy zak³ócili spokój naszego zakonu. Tak
samo, bez wyj¹tku, wszyscy rolnicy, których powo³amy
do obrony i wzmocnienia ziemi, jeœli bêdzie przez innych
atakowana.

Dokonano tego na Wyspie Œwiêtej Marii, roku 1236,
dwudziestego dziewi¹tego stycznia. Przed oczyma œwiad-
ków niniejszego postanowienia [...] Ulrykiem pierwszym
kap³anem Marburga (Malborka), cz³owiekiem œwieckim
Sybotonem jak i panem Johannem de Pak,  panem Jorda-
nem de Honburg, Theodorykiem Sêdzi¹ Wyspy Œw. Marii
i wieloma innymi.
Nota:3)

W owych trzystu ³anach le¿¹ posiad³oœci Brokow
(Brokowo) i Lamprechertedorf 4), które s¹ w granicach i
maj¹ nadzwyczajne serwituty. Wolno wielu wioskom sprze-
ciwiaæ siê jak widaæ w listach biskupich zgromadzonych
poni¿ej. I w moim czasie Pan Mistrz Wynricus de Knipro-
de kupi³ czêœæ tych dóbr od dziedzica Niczschen Voxs, te
same, które potem sprzeda³ Hertwikowi Medenow, ryce-
rzowi z Elbl¹ga. W dobrach i w czêœci koœcielnej, które
dziêki posiadanej przeze mnie swobodzie nastêpnie zosta-
³y wymierzone i wed³ug tamtych ustaleñ mia³y du¿e ubyt-
ki, chcia³ roœciæ sobie prawo do uzupe³nienia dobrami ko-
œcielnymi Rezji. Sprzeciw jasno wynika z pism: bowiem
granica maj¹ca byæ wymierzona od œrodka kieruj¹c siê do
ziemi Rzeszy by³a ju¿ wczeœniej wyznaczona, i tak samo
ca³a œciana, któr¹ posiada³ koœció³ na tamtej granicy, jak
widaæ z ich pism, od strony Wurkus (Orkusz) i Sypanicz
(Sypanica), nawet jeœli rozci¹ga³ siê poza jezioro Sargin5),
które by³o w posiadaniu Prusów, którzy nazywali je

         z dziejów naszej ziemi...
Wizyta u praŸród³a...

Przekazujê Pañstwu t³umaczenie najstarszego
zapisu historycznego, dotycz¹cego naszych terenów,
jaki uda³o mi siê zdobyæ dziêki uprzejmoœci P. Joanny
Stêpki, która ten dokument wypo¿yczy³a. Jest to ob-
szerna ksi¹¿ka o niemieckim tytule: „Urkundenbuch
zur Geschichte des vormaligen Bisthums Pomesanien”,
zawieraj¹ca oryginalne zapisy krzy¿ackie pocz¹wszy
od 1236 roku, czyli niemal sto lat przed nadaniem
Prabutom praw miejskich! Jest to zbiór dokonany przez
XIX - wiecznego niemieckiego historyka Hermanna
Cramera, wydany w Kwidzynie w 1885r. Do XV wieku
materia³ Ÿród³owy napisany jest w jêzyku staro³aciñ-
skim i nie znalaz³em dot¹d dostêpu do choæby niemiec-
kiego t³umaczenia. Moje ¿mudne poszukiwania t³uma-
cza - specjalisty od staro-³aciny zakoñczy³y siê powo-
dzeniem i mogê zaprezentowaæ pierwsze cztery rozdzia-
³y arcy-ciekawej pod wzglêdem jêzykowym (t³umacz
zachowa³ oryginalny styl zapisu) i faktograficznym
pracy. Mimo, ¿e materia³ zawiera g³ównie rejestr
nadañ ziemskich, pojawiaj¹ siê w nim nazwy miejsco-
woœci o jak¿e swojskich brzmieniach. W tekœcie poja-
wi¹ siê odnoœniki do redakcyjnych objaœnieñ i wspó³-
czesne nazwy owych miejscowoœci, w materiale Ÿró-
d³owym przet³umaczone na niemiecki, a przez t³uma-
cza lub przeze mnie na jêzyk polski. ¯yczê interesuj¹-
cej lektury.                                Marek Szulc
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Tromenyer. I najni¿sza granica pokazuje, ten ubytek nie
by³ uzupe³niony do koñca w dobrach koœcielnych temu,
kto przed podzia³em posiada³ ziemiê oczywiœcie koœcieln¹
i inne dobra biskupie, zakupione od nich przez biskupów
za pozyskane pieni¹dze, które s³uszn¹ racj¹ by³y przez nich
posiadane - jak jasno bêdzie widoczne z poni¿szych zapi-
sów, które zosta³y nadane.
                            Rozdzia³ II - 1239r

My, brat Berlivinus, wicepreceptor (mniejszy mistrz)
Domu niemieckiego w Prusach, chcemy aby sta³o siê po-
wszechnie wiadome, ¿e przyjêciem uchwa³y naszych braci
Szlachetnemu Panu Theodorykowi de Tyfenow przeka-
zujemy dwadzieœcia dwa ³any flamandzkie przy drodze,
która ci¹gnie siê od Wyspy Œwiêtej Marii do Dzierzgonia
po prawej stronie6), blisko stawu, który nazywa siê Wur-
kus (Orkusz). Ofiarowujemy na wieczne posiadanie i
wszelki u¿ytek jemu i jego spadkobiercom tak¿e ³¹ki czy
te¿ bagna, które pomiêdzy owym stawem s¹ po³o¿one a
rzeczonymi ³anami, nadto prawo po³owu ryb i w tym sta-
wie i tej jego czêœci, która le¿y najbli¿ej tych ³anów.

                Dokonano tego w Elbl¹gu, roku 1239.
                            Rozdzia³ III - 1242r

Brat Henricus zwany de Wyda, Mistrz ca³ej ziemi
pruskiej, wszystkim maj¹cym widzieæ to pismo przekazu-
je wieczne pozdrowienie.

Z wielkich czynów ludzkich srogie mog¹ powstaæ
fa³szerstwa, jeœli nie przetrwaj¹ one spisane i zapieczêto-
wane. Niech¿e wiêc bêdzie znane dziœ i wiadome w przy-
sz³oœci.

My naszemu drogiemu i wiernemu szlachetnemu
panu T. de Tyfenow i wszystkim jego spadkobiercom prze-
kazujemy w wolne wieczne posiadanie trzy pruskie posia-
d³oœci ziemskie, które nazywaj¹ siê: Wadkowicz (Wadko-
wice),  Stiessenwite (Straszewo) oraz dziedzictwo pru-
skie zwane Nerdinigs (?), z których inni, darem poprzed-
ników naszych zwykli otrzymywaæ dziesiêcinê z samym
gruntem i szczególnie z w³adz¹ i ca³¹ u¿ytecznoœci¹ któr¹
z tego mogli osi¹gn¹æ. Ponadto wyznaczamy i przekazu-
jemy w posiadanie te posiad³oœci, które w niniejszych s³o-
wach uroczyœcie oznajmiamy: Barute, Sypenyn (Sypani-
ca), Merenewicz, Sodlok7), Medicz, Carczemiditz8), z któ-
rych w podobny sposób otrzymywano dziesiêcinê.

Nadto niech ma niezale¿noœæ i wszystkie pozosta³e
swoje dobra zasiedli ludŸmi dowolnej narodowoœci, jeœli
tylko bêdzie traktowa³ Prusów, którzy tam zamieszkuj¹ z
tak¹ surowoœci¹, z jak¹ my naszych Prusów traktujemy.(!)

Aby te zapisy przetrwa³y nietkniête, podpisujemy
siê i œwiadectwem pieczêci zaœwiadczamy. Œwiadkowie
et cetera... Dokonano tego w Toruniu, roku 1242.
                          Rozdzia³ IV - 1250r

Brat Ludewicus9), mistrz Krzy¿ackiego Zakonu
Œwiêtej Marii w Prusach i brat Heinricus Stango, protek-
tor (Komtur?) wszystkim braciom z Dzierzgonia i wszyst-
kim wiernym chrzeœcijanom maj¹cym widzieæ to pismo
przekazuje pozdrowienie w Panu.

Niech bêdzie znane dziœ i w przysz³oœci, ¿e czcigodny oj-
ciec brat Ernestus, pierwszy biskup Pomezani, z dobrej
swojej woli i po dojrza³ym zastanowieniu, jak utrzymuje w
swoich listach, wybra³ ow¹ trzeci¹ czêœæ, w której jest
Rezja i Prezla i Wyspa Œwiêtej Marii i nasze goœcinne
dobra. Dajemy mu je wed³ug  tego podzia³u zawartego w
jego i naszych pismach, dla wype³nienia trzeciej czêœci,
która przypada mu z naszego podzia³u, zgodnie z tym, co
zarz¹dzi³ pan apostolski. Na œwiadecwo tego poni¿sze pi-
smo potwierdziliœmy w³asn¹ pieczêci¹.
Dokonano tego w Dzierzgoniu, roku wcielenia Pañskiego
1250, z³o¿one tego dnia i w tym miejscu
Objaœnienia redakcyjne:
1) Wed³ug kronik krzy¿ackich, Herman Balk z braæmi
zakonnymi w 1233r przyp³yn¹³ potajemnie ³odziami
na wyspê, nazwan¹ przez nich Queden, po³o¿on¹ na-
przeciw pruskiego grodu na wysoczyŸnie, po czym na
okolicznym pagórku za³o¿y³ umocniony obóz, miano-
wany Wysp¹ Œwiêtej Marii - „Ganctae Marie Insula”
i jeszcze w tym samym roku podbi³ gród, rozpoczyna-
j¹c lokacjê Marienwerder - Kwidzyna.
2) Sk¹d Nogat przy Kwidzynie?- zapyta czytelnik. Sam
t³umacz by³ zdziwiony, gdy dalej w tekœcie pojawi³ siê
Nogat w liczbie mnogiej! Pamiêtajmy, ¿e zachodnie
gdanisko zamku mia³o charakter sanitarny, wiêc mo-
g³a p³yn¹æ pod nim woda. Koryta Wis³y i jej odnogi
mog³y przebiegaæ zupe³nie w innych miejscach ni¿ dziœ.
Nazwa „nogaty” mog³a oznaczaæ „odnogi” ale to tyl-
ko moja spekulacja.
3) Jak s¹dzê, rodzaj uzupe³nienia, sporz¹dzonego te¿
w staro³aciñskim jêzyku przez tego samego autora, naj-
widoczniej dopisanego nieco póŸniej.
4) Nie uda³o mi siê, mimo wysi³ków, ustaliæ o jak¹ miej-
scowoœæ chodzi, mo¿e ktoœ z czytelników spotka³ siê z
t¹ nazw¹?
5) Wszystko wskazuje na to, ¿e chodzi tu o jezioro
Orkusz, chocia¿ dalej nazywa siê je Tromenyer (Tru-
miejki?)
6) Tu znajduje siê odnoœnik H. Cramera z niemieck¹
nazw¹ miejscowoœci - Linken (czy¿by Licze?). Wydaje
siê to ma³o prawdopodobne, chocia¿ mówi siê o ³¹-
kach i bagnach miêdzy polami a jeziorem. Którêdy
mog³a przebiegaæ wówczas droga z Kwidzyna do
Dzierzgonia? O Prabutach jeszcze ani s³owa!
7) Po niemiecku Sadluk (mo¿e Sadlinki?)
8) Nie mog³em ustaliæ, o jakie miejscowoœci chodzi.
Ciekawe, ¿e Sypanica nazywa³a siê najpierw Sype-
nyn, a dopiero póŸniej Scheipnitz.
9) Cramer pisze o nim Landmeister Ludwig von Qu-
eden.
Szanowni czytelnicy, przedstawione t³umaczenie zawie-
ra intryguj¹ce nazwy, których nie by³em w stanie roz-
szyfrowaæ, mimo poszukiwañ w internecie. Bêdê te
poszukiwania kontynuowa³, podobnie jak dalsze czê-
œci materia³u w miarê postêpów t³umacza.
                                                               Marek Szulc

         z dziejów naszej ziemi...
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         z naszej historii...(A.T. Klejnowski)

Dzieje Statuy  Niepokalanej
w Prabutach

Plac Koœciuszki, usytuowany od strony pó³nocnej
Urzêdu Miasta i Gminy oraz Bramy Kwidzyñskiej, to daw-
ny Plac Wrangla. Z dostêpnych nam opracowañ na ten
temat, wiadomo, ¿e centraln¹ czêœci¹ tego placu by³ po-
mnik poleg³ych w zwyciêskiej wojnie prusko-francuskiej
w latach 1870-1871, ¿o³nierzy armii pruskiej. Polecenie
budowy tego pomnika wyda³ burmistrz Riesenburga, Eg-
gert. Wykona³ go kamieniarz o nazwisku Menges, pocho-
dz¹cy z Monachium. Na cokole dwumetrowej wysoko-
œci- jak podaje historyk Piotr Pilewski- sta³ naturalnej wiel-
koœci pos¹g pruskiego ¿o³nierza w pe³nym uzbrojeniu. Z
przodu znajdowa³a siê tablica pami¹tkowa. Nie zachowa-
³o siê, niestety, ¿adne opracowanie, które by podawa³o jej
treœæ. Pomnik ten kosztowa³ 9 tysiêcy marek, z czego
magistrat zap³aci³ 1,5 tysi¹ca, a pozosta³a czêœæ pieniêdzy
pochodzi³a ze sk³adek mieszkañców. Zosta³ on ods³oniêty
23 paŸdziernika 1913 roku. Wyrazem troski mieszkañców
o ten pomnik jest fakt, i¿ w czasie agitacji przedplebiscy-
towej, zosta³ on ukryty przez burmistrza, by nie dra¿ni³
stacjonuj¹cych tu ¿o³nierzy w³oskich.

Z ca³¹ pewnoœci¹ wiadomo, i¿ pomnik ten w stanie
pierwotnym przetrwa³ czasy obu wojen œwiatowych. Do-
piero w 1946 roku z inicjatywy burmistrza cokó³ pomnika
zmieni³ swoje miejsce, albowiem przeniesiono go na obec-
ny Skwer Maryi przy ulicy Warszawskiej. Jak podaje Pan
Piotr S³owiñski, przy przenoszeniu pomnika brali udzia³
harcerze prabuccy, m.in. on równie¿, ...z ksiêdzem harc-
mistrzem Zdzis³awem Piechowiakiem na czele oraz inni
mieszkañcy Prabut.

W miejsce ¿o³nierza pruskiego, jak ustalono wcze-
œniej, ustawiono figurê Matki Boskiej Niepokalanej. Aktu
uroczystego poœwiêcenia dokona³ proboszcz, O. Andrzej
Czes³aw Klimuszko, franciszkanin. Nieco przedtem, na tê
okolicznoœæ wmurowano dwie tablice. Na przedniej stro-
nie coko³u wyryto napis o treœci: „NA  PAMI¥TKÊ  od-
zyskania prastarych ziem POLSKICH wdziêczni Matce
Bo¿ej KRÓLOWEJ  POLSKI  Mieszkañcy Prabut  1946”,
a od strony zachodniej umieszczono tablicê z napisem: „Z
inicjatywy Burmistrza Ob. J. Lipskiego, Pomnik ten ufun-
dowali: Ks. Andrzej Klimuszko PROBOSZCZ, Józef Lip-
ski BURMISTRZ, Tadeusz Skiba   OO. Franciszkanie”.
Postaæ O. Andrzeja Klimuszki przybli¿y³a nam  Gazeta
Prabucka w artykule pt. „¯ycie parafialne w Prabutach”
w latach 1945-2002, w numerze z sierpnia-wrzeœnia 2002
roku. Podam wiêc tylko, ¿e ¿y³ On w latach 1905-  1980,
a w Prabutach by³ proboszczem od lipca 1945 roku do 26
grudnia 1948 roku.

Pan Józef Lipski, (zdjêcie na koñcu publikacji)
pierwszy powojenny burmistrz Prabut, jak ustalono, miesz-
ka³ wraz z ¿on¹ i synem, przy obecnej ulicy Parkowej pod
numerem 2. Po zaprzestaniu pracy na  stanowisku burmi-

strza, opuœci³ wkrótce Prabuty i uda³ siê wraz z rodzin¹ w
okolice Rypina, gdzie zamieszka³ na sta³e. W Prabutach
by³ widziany w 1970 roku

Nazwisko Pana Tade-
usza Skiby, umieszczone na
tablicy w towarzystwie pro-
boszcza i burmistrza, zaintere-
sowa³o mnie najbardziej. Kim
by³, ¿e chcemy przedstawiæ
Jego sylwetkê wspó³czesnym
i przysz³ym mieszkañcom mia-
sta ?  Urodzi³ siê w miejsco-
woœci Czortków, w wojewódz-
twie tarnopolskim, na Podolu,
przy granicy polsko-rumuñ-
skiej, w 1910 roku. Po ukoñ-
czeniu gimnazjum rozpocz¹³ i

sfinalizowa³ studia ogrodnicze. By³ wiêc z zawodu i zami-
³owania ogrodnikiem. W³aœnie, jako bardzo dobry facho-
wiec, nadzorowa³ on prace ogrodnicze w klasztorze sióstr
w Czortkowie. Zakonnice te posiada³y sporo hektarów
ziemi, w tym du¿e sady owocowe.

Kiedy wybuch³a wojna i wkroczyli tam Niemcy, Pan
Tadeusz  znaj¹c doskonale jêzyk niemiecki, pracowa³ tam
nadal., lecz by³ to ju¿ „ogród starostwa”. Poniewa¿ Niem-
cy zabierali m³odych ludzi, zw³aszcza dziewczêta, do pra-
cy w III Rzeszy, Pan Tadeusz œci¹ga³ do siebie m³odych
Polaków, wydawa³ im zaœwiadczenia pracy z piecz¹tk¹
Starostwa i w ten sposób m³odzi ludzie unikali wywózki.
Tak te¿ Pani Janina pozna³a swojego przysz³ego mê¿a,
najpierw szefa w pracy, a potem wspó³ma³¿onka. Pobrali
siê na pocz¹tku 1945 roku, a ju¿ 12 czerwca tego¿ roku
znaleŸli siê oboje w Prabutach i zamieszkali przy obecnej
ulicy Reymonta, pod numerem 5, obejmuj¹c w posiadanie
istniej¹ce tu¿ obok ogrodnictwo (aktualnie wyremontowane
na mieszkanie). Przy  obecnej ulicy Warszawskiej 15 mie-
œci³o siê równie¿ ogrodnictwo. Pañstwo Skibowie chcieli
z pocz¹tku  tu zamieszkaæ, ale w tym czasie mieœci³a siê
tutaj komendantura radziecka. ̄ o³nierze radzieccy czuli
siê tu jak u siebie w domu. Spalili katedrê, a z  obecnego
koœcio³a œw. Andrzeja usi³owali wywieŸæ zabytkowy klêcz-
nik, odebrany im ju¿ ze stacji PKP, z wagonu towarowe-
go, przez milicjantów na czele ze swoim komendantem,
którzy odwieŸli klêcznik z powrotem do œwi¹tyni, gdzie
stoi do dziœ przy schodach prowadz¹cych na chór. Warto
te¿ odnotowaæ,  i¿ Rosjanie mieli zamiar spaliæ szpital (daw-
ne sanatorium przeciwgruŸlicze).Gdy dowiedzia³ siê o tym
fakcie kolega Pana Tadeusza, maj¹cy zamiar za³o¿yæ w
nim szko³ê ogrodnicz¹, zwróci³ siê do niego, by wp³yn¹³ na
nich tak, aby zaniechali swojej niszczycielskiej  decyzji.
Tak te¿ siê sta³o. Pan Tadeusz Skiba odwiód³ ¿o³nierzy
radzieckich od zamiaru spalenia szpitala, lecz ¿eby mieæ
ca³kowit¹ pewnoœæ, ¿e tak siê nie stanie, osobiœcie poje-
cha³ z nimi transportem do I³awy. Upewniwszy siê, ¿e na
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         z naszej historii...(A.T.Klejnowski)

Józef Lipski, pierwszy powojenny burmistrz Prabut

pewno nie wróc¹, spokojnie wróci³ do Prabut i niemal od
razu przeprowadzi³ siê z ulicy Reymonta na ulicê Warszaw-
sk¹. Zarówno budynek, jak i mieszcz¹ce siê w nim miesz-
kania, by³y zdewastowane. Okaza³o siê równie¿, ¿e Sowie-
ci zamordowali ma³¿eñstwo niemieckie, które zastali w tym
domu. Najprawdopodobniej to oni zajmowali siê wczeœniej
ogrodnictwem. Cia³a ich zakopali na podwórzu przy obec-
nie istniej¹cej w tym miejscu kwiaciarni. Przy ekshumacji i
pogrzebaniu zw³ok bra³ udzia³ Pan Adolf Tatara. Modlitwê
za  zmar³ych odmówi³ O. Andrzej Klimuszko, i po pokro-
pieniu wod¹ œwiêcon¹ odwieziono ich wozem z koñmi na
cmentarz przy ulicy Daszyñskiego.

W szpitalu nie powsta³a szko³a ogrodnicza, lecz Pañ-
stwowe Sanatorium PrzeciwgruŸlicze, a jej pierwszym po
wojnie dyrektorem zosta³ doktor Lewitt. Nie ulega jednak
w¹tpliwoœci fakt, ¿e Pan Tadeusz Skiba uratowa³ od spale-
nia prabucki obiekt leczniczy. Ten szlachetny cz³owiek mia³
ogromn¹ czeœæ i kult do Matki Bo¿ej, któr¹ chcia³ uczciæ w
sposób widoczny. W rozmowie z burmistrzem, Panem Jó-
zefem Lipskim, ustalili, ¿e przy ulicy Warszawskiej, na obec-
nym, nieoficjalnym, Skwerze Maryi, stanie Statua Niepoka-
lanej. Tak te¿ siê sta³o. Figura Matki Bo¿ej stoi ju¿ z gór¹ 58.
lat, o czym œwiadcz¹ dwie umiejscowione tam tablice. Pan
Tadeusz Skiba zmar³ 7 marca 1948 roku. Ceremonii po-
grzebowej przewodniczy³ O. Andrzej Klimuszko.

Pisz¹c wzmiankê o pos¹gu Maryi, trzeba koniecznie
odnotowaæ postaæ Stanis³awy Klejnowskiej (1911-1989),

„opiekunki Matki Boskiej”, jak
okreœli³a j¹, nie ¿yj¹ca ju¿ Pani Ge-
nowefa Brzozowska, do jej syna
Antoniego. Mieszkañcy Prabut nie-
mal do ostatnich chwil Jej ¿ycia,
widzieli J¹ bardzo czêsto, jak  od-
dawa³a czeœæ Maryi swoj¹ ogrod-
nicz¹ pos³ug¹.

Dnia 29 lipca 2001 roku na Pla-
cu Koœciuszki, burmistrz szwedzkiej gminy, Arne Karlsson
z Tingsryd i burmistrz Miasta i Gminy w Prabutach, W³o-
dzimierz Dawidowski, dla uczczenia 10 Rocznicy nawi¹za-
nia  przyjaznych kontaktów przez obie gminy, symbolicznie
odnowili zawart¹ umowê o wzajemnej wspó³pracy. Przy-
puszczalnie, w miejscu dawnego riesenburskiego pomnika
poleg³ych ¿o³nierzy pruskich, ods³oniêto wówczas Pami¹t-
kowy Kamieñ, a Panowie Burmistrzowie zasadzili okolicz-
noœciowe drzewka. Tak wiêc Plac Koœciuszki zapisa³ swoj¹
kartê w historii miasta trzy lata temu, a Skwer Maryi swoj¹
w roku bie¿¹cym, 2004.

W sierpniu  na cokole pomnika Matki Bo¿ej zosta³y
umieszczone dwie nowe tablice. Pierwsza z dat¹
15.VIII.2004 roku zawiera nastêpuj¹c¹ treœæ: „PANU BOGU
I NIEPOKALANEJ ZA WOLNOŒÆ I SUWERENNOŒÆ
NARODU POLSKIEGO dziêkuj¹: Ks. Infu³at Jan Oleksy,
Burmistrz,  Parafianie i mieszkañcy Prabut  15 VIII 2004”.
Druga tablica, od strony ulicy Orzeszkowej jest poœwiêco-
na Kap³anom pochodz¹cym z Prabut. Wypisane na niej
s³owa brzmi¹ nastêpuj¹co: „CHRYSTUSOWI I MARYI

za ³askê i dar Sakramentu Kap³añstwa dziêkuj¹  Ksiê¿a
Rodacy: Ks. Marek Wyszyñski 1973, Ks. Tadeusz Alicki
1977, Ks. .S³awomir  Ga³adzun 1985, Ks. Ireneusz Bruski
1986, O. Krzysztof Domañski, SVD  1990, Ks. Marek
Maœnicki 1992, O. Piotr Piasecki, OMI  1992, Ks. Bog-
dan  Soko³owski 1996, Ks. Maciej Nowak 2000, Ks. Ja-
ros³aw Budka 2002  oraz Ich Rodziny i Wierni Parafii Œw.
Wojciecha w Prabutach  NMP Czêstochowskiej
26.VIII.2004.”

W poniedzia³ek, 20 wrzeœnia br. poni¿ej pierwszej
tablicy na frontowej stronie coko³u zaistnia³a pod³u¿na, pro-
stok¹tna marmurowa tabliczka ze s³owami Matki Bo¿ej:
„odmawiajcie ró¿aniec”. Oby to wezwanie Matki Chry-
stusa, naszego Pana, nie pozosta³o bez echa.  Módlmy siê
na ró¿añcu, wypraszaj¹c wszelkie ³aski dla ca³ej naszej
parafii, dla miasta i gminy, zw³aszcza dla tych z nas, któ-
rzy cierpi¹, zarówno fizycznie jak i duchowo.

Oczekuj¹c na oficjalne, uroczyste ods³oniêcie ta-
blic, ju¿ teraz niech pop³yn¹ wyrazy uznania pod adresem
Ksiêdza Infu³ata Jana Oleksego i Pana Burmistrza Bog-
dana Paw³owskiego, którzy akceptuj¹c przedsiêwziêcie
umieszczenia tablic, przyczynili siê do ich realizacji i osta-
tecznego kszta³tu tekstowego i wizualnego. W dalszej ko-
lejnoœci, serdeczne s³owa podziêkowania nale¿¹ siê Panu
Lechowi Kobyliñskiemu i jego wspó³pracownikom za zre-
alizowanie i monta¿ trzeciej tablicy, a tak¿e jej  P.T. Spon-
sorom. Równoczesnymi odbiorcami s³ów dziêkczynnych
s¹: Pani Danuta i Piotr Wojtysiakowie oraz ich pracowni-
cy, Panowie: Rafa³ Straszewski i Wojciech Kitajewski,
którzy brali udzia³ w montowaniu  czwartej tablicy i napi-
su: „odmawiajcie ró¿aniec” !

Szczególne wyró¿nienie i podziêkowanie odbieraj¹
„Ksiê¿a Rodacy” i ich Rodziny, którzy z zadowoleniem
przyjêli wiadomoœæ o pojawieniu siê tablic, przyczyniaj¹c
siê finansowo do ich powstania.
                                         Antoni Tadeusz Klejnowski
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Chwyæcie za pióra!
Miejsko Gminny Oœrodek Kultury w Prabutach

og³asza konkurs literacki pt: „Klechdy prabuckie”, nad
którym honorowy patronat obj¹³ Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Prabuty.

Celem g³ównym konkursu jest wy³onienie talentów
literackich wœród naszej spo³ecznoœci. Praktycznym ce-
lem zaœ stworzenie legendy lub mitu dotycz¹cego nasze-
go miasta.

Oferta konkursowa skierowana jest do dzieci i m³o-
dzie¿y wszystkich typów szkó³ i placówek oœwiatowych.
Jesteœmy tak¿e otwarci na ciekawe pomys³y doros³ych
mieszkañców Miasta i Gminy Prabuty.

Konkurs rozpatrywany bêdzie w 4 kategoriach:
szko³y podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz
doroœli.

Warunki uczestnictwa:
- prace prosimy dok³adnie opisaæ (imiê i nazwisko, wiek
autora oraz w przypadku uczniów adres szko³y do której
uczêszcza)
- prace w formie eseju nie przekraczaj¹ce 2 stron forma-
tu A4 nale¿y przes³aæ lub dostarczyæ osobiœcie na adres:
Miejsko Gminny Oœrodek Kultury w Prabutach, ul. £¹ko-
wa 22 82-550 Prabuty z dopiskiem „Konkurs Literacki”.

Najlepsze prace wy³oni jury powo³ane przez orga-
nizatora konkursu. Wyró¿nione prace zostan¹ nagrodzo-
ne oraz opublikowane na ³amach „Gazety Prabuckiej” i
stronie internetowej www.prabuty.pl

Organizatorem konkursu jest kó³ko teatralne „Czar-
na owca” przy MGOK w Prabutach.

Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi z koñcem grud-
nia 2004 r. a wyniki zamieœci „Gazeta Prabucka”. Szcze-
gó³owych informacji udziela p. Marlena Kapica tel. MGOK
2782319
                               ¯yczymy po³amania piór!

         trochê kultury...

Wieczorne nastroje...

W niedzielê 26 wrzeœnia w sali MGOK odby³ siê koncert
poezji œpiewanej w wykonaniu uznanych twórców tego
gatunku muzyki. Na zdjêciu Leszek Kopeæ, znakomity
autor i wykonawca, w tle widaæ dwie wokalistki: Magdê
Go³êbiowsk¹ i Ma³gorzatê Wojciechowsk¹.               MS

Internetowe okno na œwiat

Na zapleczu sceny MGOK dzia³a sala internetowa z sze-
œcioma stanowiskami. U¿ytkowanie komputerów jest bez-
p³atne. Zapraszamy chêtnych: „kawiarenka” jest dostêp-
na od wtorku do soboty (wt. 8-12, 16-20, œr., czw. 12-20,
pt. 12-16, sob. 8-10). Godziny zajêæ kawiarenki bêd¹ do-
stosowywane do potrzeb odwiedzaj¹cych i zaanga¿owa-
nia instruktorów w innego typu zajêcia. Ju¿ teraz dzieciaki
musz¹ nieraz czekaæ w kolejce na dostêp do komputera.
Amatorom gier komputerowych przypominamy, ¿e pro-
gram „Ikonka”, w ramach którego MGOK otrzyma³ nie-
odp³atnie sprzêt, nie dopuszcza mo¿liwoœci wykorzysty-
wania komputerów do ró¿nego rodzaju gier (z wyj¹tkiem
internetowych szachów i gier edukacyjnych).            MS

Kontakt z teatrem

W ramach programu spektakli dla uczniów szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy MGOK na-
wi¹za³ kontakt z bydgoskimi artystami sceny operowej.
Grupa ta oferuje profesjonalnie przygotowany cykl „Ma³a
opera”. Zaletami prezentowanych programów jest ich
dobre opracowanie pod wzglêdem aktorskim i muzycz-
nym oraz przystêpna cena. 6 paŸdziernika dzieci z SP2
oraz z Trumiejek, Obrzynowa i Rodowa uczestniczy³y w
dwóch spektaklach na temat „Strasznego Dworu”. W przy-
stêpnej i dowcipnej formie artyœci zaprezentowali treœæ
opery, ilustruj¹c j¹ najwa¿niejszymi ariami. Jeszcze w paŸ-
dzierniku m³odsze dzieci obejrz¹ muzyczn¹ bajkê „Hi,HI,
Hi Higieny”                                                        MS
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                                Prabuty, dnia 17 wrzesieñ  2004 r.
WYKAZ

lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ
Miasta i Gminy Prabuty

przewidzianych do zbycia w drodze przetargowej
1. Nieruchomoœæ zapisana jest w ksiêdze wieczystej nr
KW 37788. Stanowi lokale do adaptacji na mieszkalne w
budynku wielorodzinnym nr 1A przy ul. Reymonta oraz
udzia³y w czêœciach wspólnych budynku i dzia³ce nr 306/
16 o pow. 352 m2 po³o¿onej obrêbie geodezyjnym nr 1
miasta Prabuty, jak ni¿ej:

Nr lok. Kondygnacja  Pow. lok.    % udzia³      Wartoœæ
                                 w m.kw.
1A/1     Parter     30,30   303/3100   15.027,00
1A/2     I piêtro     53,40   534/3100   27.562,00
1A/3     I piêtro     47,60   476/3100   24.612,00
1A/4     I piêtro     50,00   1287/3100   25.833,00

2. Wyposa¿enie nieruchomoœci w sieci uzbrojenia komu-
nalnego: pe³ne bez sieci grzewczej.  Dojazd dobry drog¹ o
nawierzchni asfaltowej. Stan techniczny obiektu - œredni.
Kondygnacja - parter i I piêtro. Budynek wybudowany
oko³o 1970 r.
3.Przeznaczenie nieruchomoœci zgodnie z dec. Nr GP-
7331/65/04 z dnia 01.09.2004 r. o warunk. zabudowy-cele
mieszkaniowe. Obowi¹zuje ochrona konserwatorska A.
4. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy og³o-
szeñ przez okres 21 dni.
5.Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym przy-
s³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo-
œciami (Dz. U. z 2004 r., Nr 141, poz. 1492) up³ywa po 6-
ciu tygodniach licz¹c od dnia wywieszenia wykazu.
6.Szczegó³owych informacji zasiêgn¹æ mo¿na w pokoju
nr 14, II piêtro tutejszego Urzêdu (tel. 2782002 w. 312).
                                                         Sporz¹dzi³ :
                                  J. Koœka, tel. 2782002 wew. 312

                                 Prabuty, dnia 17 wrzesieñ  2004 r.
WYKAZ

nieruchomoœci niezabudowanych stanowi¹cych
w³asnoœæ

Miasta i Gminy Prabuty przewidzianych do zbycia
w drodze bezprzetargowej

1. Nieruchomoœci zapisane s¹ w ksiêdze wieczystej
nr KW 24864 i po³o¿one s¹ w obrêbie geodezyjnym 1 mia-
sta Prabuty przy ul. Mi³ej.
2. Dzia³ki gruntu zgodnie z decyzj¹ o warunkach za-
budowy nr Nr 44/2004 z dnia 28.05.2004 roku przezna-
czone s¹ na polepszenie zagospodarowania przyleg³ych
dzia³ek budowlanych.

Lp. Nr dz.   Pow. w m2      Cena dzia³ek gruntowych
1.      172/22,        114  1.045,00 z³ + 22% podatek VAT
         172/24                                        razem: 1274,90z³
2.      172/28          39    358,00 z³ +22% podatek VAT
                                                             razem 436,76z³
3.      172/27          39     358,00 z³+22% podatek VAT
                                                             razem 436,76z³
4.      172/26          70     642,00 z³ +22% podatek VAT
                                                             razem 783,24z³
3.Termin wydania nieruchomoœci nast¹pi w dniu sporz¹-
dzenia umowy notarialnej.
4.Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy og³o-
szeñ przez okres trzech tygodni.
5.Stawka procentowa pierwszej op³aty z tytu³u u¿ytko-
wania wieczystego wynosi 20% ceny dzia³ki gruntu p³at-
na przed sporz¹dzeniem umowy notarialnej, natomiast sta³a
op³ata roczna w wysokoœci 1% ceny dzia³ki gruntu p³atna
do 31 marca ka¿dego roku, której wysokoœæ mo¿e byæ
aktualizowana, je¿eli wartoœæ tej nieruchomoœci ulegnie
zmianie.
6.Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym przy-
s³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo-
œciami (Dz.U. z 2004 r., Nr 141, poz.1492) up³ywa po 6-
ciu tygodniach licz¹c od dnia wywieszenia wykazu.
6.Szczegó³owych informacji zasiêgn¹æ mo¿na w pokoju
nr 14, II piêtro tutejszego Urzêdu (tel. 2782002 w. 312).
                                                          Sporz¹dzi³ :
                                   J. Koœka, tel. 2782002 wew. 312

                                  Prabuty, dnia 17 wrzesieñ  2004 r.
WYKAZ

nieruchomoœci niezabudowanych stanowi¹cych
w³asnoœæ

Miasta i Gminy Prabuty przewidzianych do zbycia
w drodze bezprzetargowej

1.Nieruchomoœci zapisane s¹ w ksiêdze wieczystej nr KW
23673 i po³o¿one s¹ w obrêbie geodezyjnym 1 miasta Pra-
buty przy ul. Legionów.
2.Dzia³ki gruntu zgodnie z decyzj¹ o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu nr DWZ-7331/6/02 z dnia
18.02.2002 roku przeznaczone s¹ na polepszenie zago-
spodarowania przyleg³ych dzia³ek budowlanych.
Lp. Nr dz.   Pow. w m2       Cena dzia³ek gruntowych
1.       248/45 26   1.269,00 z³+22% podatek VAT
                                                            razem1548,18z³
2. 248/44 50   2.330,00 z³+22% podatek VAT
                                                           razem 2842,60z³
3. 248/42 33   1.578,00 z³+22% podatek VAT
                                                           razem 1925,16z³
4. 248/41 26   1.26900 z³+22% podatek VAT
                                                           razem 1548,18z³
5. 248/40; 27   1.313,00 z³+22% podatek VAT
          248/46                                         razem 1601,86z³

         Og³oszenia Urzêdu Miasta i Gminy Prabuty
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3.Termin wydania nieruchomoœci nast¹pi w dniu sporz¹-
dzenia umowy notarialnej.
4.Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy og³oszeñ
przez okres trzech tygodni.
5.Stawka procentowa pierwszej op³aty z tytu³u u¿ytkowa-
nia wieczystego wynosi 20% ceny dzia³ki gruntu p³atna przed
sporz¹dzeniem umowy notarialnej, natomiast sta³a op³ata
roczna w wysokoœci 3% ceny dzia³ki gruntu p³atna do 31
marca ka¿dego roku, której wysokoœæ mo¿e byæ aktualizo-
wana, je¿eli wartoœæ tej nieruchomoœci ulegnie  zmianie.
6.Termin do z³o¿enia wniosku przez osoby, którym przy-
s³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopa-
da 2003r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi (Dz.U. z 2004 r., Nr 141, poz.1492) up³ywa po 6-ciu
tygodniach licz¹c od dnia wywieszenia wykazu.
7.Szczegó³owych informacji zasiêgn¹æ mo¿na w pokoju nr
14, II piêtro tutejszego Urzêdu (tel. 2782002 w. 312).
                                              Sporz¹dzi³ :
                                   J. Koœka, tel. 2782002 wew. 312

                                  Prabuty, dnia 30 wrzeœnia 2004 r.
O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
W³aœciciele, zarz¹dcy, u¿ytkownicy miejsc, w któ-

rych jest wykorzystywany  a z b e s t  lub wyroby zawie-
raj¹ce azbest, np. pokrycia dachowe z eternitu falistego,
p³yty na œcianach zewnêtrznych, rury i z³¹cza azbestowo-
cementowe i in., zobowi¹zani s¹ dokonaæ niezw³ocznych
zg³oszeñ na drukach dostêpnych do pobrania i z³o¿enia w
Biurze Obs³ugi Ludnoœci (pok. nr 2, parter Urzêdu Miasta
i Gminy Prabuty).

Podstawa prawna: § 7 rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dn. 23 paŸdzier-
nika 2003 r. w sprawie wymagañ w zakresie wykorzysty-
wania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urz¹dzeñ, w których by³ lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
                      Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
                                Bogdan Paw³owski

 Og³oszenia Urzêdu M i G Prabuty

UWAGA PRZEDSIÊBIORCY!
Przypominamy, ¿e kolejna nowelizacja ustawy „Pra-

wo dzia³alnoœci gospodarczej” na³o¿y³a na przedsiêbior-
ców obowi¹zek dostosowania swojej dzia³alnoœci do obo-
wi¹zuj¹cych przepisów prawnych w terminie do dnia 31
grudnia 2004 roku.

Dostosowanie to polega na uzupe³nieniu okreœlenia
przedmiotu wykonywanej dzia³alnoœci wed³ug symboliki
katalogu Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoœci (PKD). W tym
celu nale¿y zg³aszaæ siê do ewidencji dzia³alnoœci gospo-
darczej w Prabutach z zaœwiadczeniem o nadanym nu-
merze REGON, poniewa¿ wiod¹ce PKD by³o ju¿ okre-
œlone przez statystykê. Brak uzupe³nieñ w okreœlonym ter-
minie skutkuje odmow¹ wydawania zaœwiadczenia o wpi-
sie przez organ ewidencyjny.

Nowy gigantyczny œmietnik w Gilwie
Sk³adowisko XXI wieku

Kosztem 23 mln z³. miasto Kwidzyn zabezpieczy³o
sobie, okolicznym gminom i potencjalnym przysz³ym klien-
tom potrzeby w zakresie sk³adowania, oczyszczania i uty-
lizacji odpadów na najbli¿sze kilkadziesi¹t lat. W œrodku
kompleksu leœnego na pograniczu gmin Kwidzyn i Prabu-
ty powsta³o nowe sk³adowisko odpadów, wyposa¿one w
najnowoczeœniejsze urz¹dzenia, jakimi dysponuje wspó³-
czesna technika. Wszystko, co jest w stanie wyproduko-
waæ najwiêkszy w naturze „œmieciarz” - cz³owiek zosta-
nie tam posegregowane, zneutralizowane i zmagazyno-
wane. Czêœæ œmieci powróci do u¿ytku w formie kompo-
stu i surowców wtórnych.

Na terenie nowego sk³adowiska goœci³a grupa sa-
morz¹dowców z wszystkich gmin powiatu. Goœcie zapo-
znali siê z cyklem technologicznym przerobu i sk³adowa-
nia odpadów oraz obejrzeli urz¹dzenia i instalacje sk³ado-
wiska. Wizyta mia³a równie¿ charakter promocyjny. W³a-
œcicielowi obiektu zale¿y na tym, by sk³adowisko œwiad-
czy³o us³ugi równie¿ dla innych gmin i podmiotów, chocia¿
wiadomo powszechnie, ¿e to Kwidzynowi najbardziej „pa-
li³o” siê z t¹ kosztown¹ inwestycj¹, stare sk³adowisko w
B¹dkach nie mog³o d³u¿ej pe³niæ swojej roli. Chocia¿ gmi-
ny dysponuj¹ w³asnymi obiektami sk³adowania odpadów,
ich zasobnoœæ i funkcje ochronne wobec œrodowiska s¹
ju¿ wyraŸnie ograniczone. Udzia³ gmin w tym „brudnym”
interesie jest zatem przes¹dzony, nikomu nie op³aci siê
budowa w³asnych sk³adowisk, które spe³nia³yby wspó³-
czesne wymogi w tym zakresie. „S¹siedzkie” œmieci od-
bierane na kwidzyñskim sk³adowisku pozwol¹ pokryæ
koszty obs³ugi kredytów z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska, które miasto zaci¹gnê³o na rzecz inwesty-
cji. Krótko mówi¹c, mo¿emy teraz œmieciæ do woli, Gilwa
wszystko przyjmie.                                    Marek Szulc

 Wieœci samorz¹dowe

Pawe³ Lipiñski i Jêdrzej Krasiñski ogladaj¹ maszynê do
mieszania pryzm kompostowych. To austriackie cacko z
„gwiezdnych wojen” kosztowa³o, bagatela, 1 mln z³. Kli-
matyzacja kabiny, ³¹cze satelitarne z producentem, jojstiki
do sterowania - brakuje tylko dzia³a leserowego... (MS)
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   Z okazji przypadaj¹cego w paŸ-
dzierniku Dnia S³u¿by Zdrowia sk³a-
dam wszystkich jej Pracownikom
serdeczne ¿yczenia wytrwa³oœci w
pe³nieniu tej zaszczytnej i jak¿e wa¿-
nej misji ratowania naszego zdrowia
i ¿ycia.

   Wyra¿am jednoczeœnie szczery
podziw dla Pañstwa determinacji w stara-
niach o utrzymanie w³aœciwego standardu
œwiadczeñ zdrowotnych - pomimo drama-
tycznej sytuacji prabuckiego szpitala i ogól-
nych problemów dotykaj¹cych sferê Waszej
dzia³alnoœci.

W imieniu samorz¹du lokalnego i w³a-
snym deklarujê podejmowanie dalszych sta-
rañ o zgodne z potrzebami mieszkañców roz-
wi¹zania systemowe lecznictwa na terenie
naszej gminy i powiatu.

¯yczê Pañstwu wielu sukcesów w Wa-
szej trudnej i odpowiedzialnej pracy oraz
wszelkiej pomyœlnoœci osobistej.
          Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
                          Bogdan Paw³owski

Dzieñ Edukacji Narodo-
wej  jest okazj¹, by z³o¿yæ Pañstwu serdecz-
ne podziêkowanie za codzienny trud wk³a-
dany w kszta³cenie i wychowanie m³odych
mieszkañców Miasta i Gminy Prabuty.

Nauczycielom gratulujê osi¹gniêcia
wy¿szych stopni w rozwoju zawodowym,
sukcesów dydaktycznych, wychowawczych
i sportowych.

Wszystkim Pracownikom Oœwiaty ¿y-
czê pogody ducha oraz satysfakcji z wyko-
nywanych obowi¹zków zawodowych. ̄ yczê
Pañstwu wiele pomyœlnoœci w ¿yciu rodzin-
nym i osobistym.

            Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
                         Bogdan Paw³owski

 Szanowni Pañstwo,
 pracownicy oœwiaty
i wychowania miasta

i gminy Prabuty

Tym razem oferta dla dzieci przedstawiona przez
dzieci z Ko³a Mi³oœników Ksi¹¿ki, prowadzonego w
Szkole Podstawowej Nr 2 w Prabutach przez pp. El¿-
bietê PoberaŸn¹ i Ma³gorzatê Timoszuk.

Na pocz¹tek indywidualna recenzja Kai Gwiz-
da³y z kl. Vb, która z w³aœciw¹ dzieciom szczeroœci¹
ocenia jedn¹ ze szkolnych lektur:

„Przeczyta³am interesuj¹c¹ ksi¹¿kê Ferenca Mol-
nara „Ch³opcy z Placu Broni”. Jest to lektura klas pi¹-
tych. G³ówny „bohater” to plac, a temat - wojna dwóch
grup ch³opców o ten skrawek ziemi. Choæ z pocz¹tku ksi¹¿-
ka jest trochê nudna, dalej akcja toczy sie wartko.

Polecam j¹ wszystkim (nie tylko pi¹toklasistom),
którzy chc¹, by w ich m³odych duszach pojawi³o siê zro-
zumienie wspó³¿ycia w grupie.”

Trzecioklasistki z IIId: Martyna Krasiñska, Do-
rota Paw³owska i Ola Wysocka zachêcaj¹ swoich ró-
wieœników do przeczytania innej lektury:

„Autork¹ ksi¹¿ki „Oto jest Kasia” jest Mira Ja-
worczakowa. Lektura klasy trzeciej opowiada o przygo-
dach siedmioletniej Kasi. Tytu³owa bohaterka jest bardzo
dobr¹ uczennic¹. Czuje siê kochana i potrzebna swoim
rodzicom. Wszystko siê zmienia w jej ¿yciu, gdy w domu
pojawia siê m³odsza siostrzyczka Agnieszka. Kasia czuje
siê wówczas odrzucona i nie kochana. Przestaje siê uczyæ.
Staje siê upart¹, zadrosn¹ i niemi³¹ dziewczynk¹. Choro-
ba m³odszej siostry zmienia zachowanie bohaterki.

Jaka Kasia bêdzie, dowiecie siê po przeczytaniu
ksi¹¿ki. Zachêcamy wszystkich do wypo¿yczenia tej lek-
tury. Znajdziecie w niej sytuacje podobne do tych, które
prze¿ywacie nieraz sami. Mamy nadziejê, ¿e pomo¿e ona
rozwi¹zaæ Wam w³asne problemy.”

A mo¿e inni mali czytelnicy zechc¹ podzieliæ siê
swymi refleksjami po przeczytaniu ineresuj¹cych ksi¹-
¿ek? £amy naszej gazety stoj¹ dla Was otworem. Przy-
noœcie do redakcji (w MGOK) swoje recenzje lub prze-
kazujcie je swoim nauczycielom. Chêtnie je wydruku-
jemy, widz¹c w Was, byæ mo¿e, przysz³ych wspó³auto-
rów gazety. Zachêcamy Was do czytania ksi¹¿ek (nie
tylko obowi¹zkowych lektur). ¯eby ³adnie pisaæ, trze-
ba najpierw sporo czytaæ...                               MS

Poszukujemy osób zajmuj¹cych siê rêkodzie³em.
Szczególnie hafciarek ró¿nych technik (haft, szy-
de³kowanie, pathwork, tkactwo, makrama).
Osoby zainteresowane wspó³prac¹ proszone s¹
o kontakt z p. Adriann¹ Grabiñsk¹ - Kroczyk,
                         tel. 2782 221
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Pogoñ w czo³ówce V ligi
Rewelacyjnie spisuj¹ siê pi³karze „Pogoni Prabu-

ty” w  jesiennej turze rozgrywek V ligi okrêgowej. Po
dziewiêciu kolejkach z dorobkiem 21 punktów zajmuj¹
trzecie miejsce. Gdyby nie pechowa i niezas³u¿ona pora¿-
ka z Chojniczank¹, nasi pi³karze nadal piastowaliby fotel
lidera tabeli. M³odzi pi³karze nie oszczêdzaj¹ zdrowia
i si³ z bardziej doœwiadczonymi rywalami a ca³y zespó³
umiejêtnie prowadzi by³y pi³karz a obecnie trener Piotr
Tatara. Przyjemnie popatrzeæ jak nasi zawodnicy domi-
nuj¹ na boisku taktycznie i potrafi¹ przewagê udokumen-
towaæ bramkami. To trzeba zobaczyæ i prze¿yæ atmosfe-
rê, jaka panuje na stadionie przy ul. Jagie³³y. Szkoda tylko,
¿e œwiadkami tej zdumiewaj¹cej i radosnej przemiany ze-
spo³u jest ci¹gle zbyt ma³a liczba kibiców obecnych pod-
czas spotkañ.

         ze sportu...(S. Badur)
Jak mo¿na przeczytaæ w zamieszczonej tabeli, Pogoñ bar-
dzo dobrze radzi sobie w meczach wyjazdowych, co do
tej pory by³o bol¹czk¹ zespo³u. Cztery efektowne zwyciê-
stwa na boiskach rywali (bramki 20:3)!

Bardzo dobrze spisuj¹ siê tak¿e dru¿yny juniorów i
juniorów m³odszych które w swoich grupach zajmuj¹ czo-
³owe miejsca.
Wyniki  spotkañ seniorów MKS „Pogoñ Prabuty”
Wis³a Korzeniewo            0-3   Pogoñ Prabuty
Pogoñ Prabuty            2-3   Borowiak Czersk
Olimpia II Sztum               0-6     Pogoñ Prabuty
Pogoñ Prabuty            7-2   Powiœle Stary Targ
LKS Waplewo            1-4   Pogoñ Prabuty
Pogoñ Prabuty            4-2   Brzoza Kleszczewo
Pogoñ Smêtowo            0-6   Pogoñ Prabuty
Chojniczanka II Chojnice   2-1   Pogoñ Prabuty
Pogoñ Prabuty            3-2   Têcza Brusy


