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No i mamy halê...

Z udzia³em znamienitych goœci oraz licznie przyby³ych dzieci, m³odzie¿y i mieszkañców Prabut w dniu 5 grudnia mia³a miejsce uroczystoœæ otwarcia nowo
wybudowanej hali sportowej. Fotoreporter z Dzia³u Promocji UMiG Pawe³
Kapica uchwyci³ opadanie przeciêtej wstêgi...
(relacja obok i na str. 2)
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listopad - grudzieñ 2005
Budowa tego piêknego, nowoczesnego i w pe³ni funkcjonalnego
obiektu trwa³a od lutego do grudnia
2005 r. i kosztowa³a 5 340 000 z³.
Kompleksowe wyposa¿enie sali widowiskowo - sportowej oraz si³owni, sali
fitness, sauny i zaplecza umo¿liwia w
pe³nym zakresie korzystanie z hali
sportowej przez uczniów szkó³ oraz w godzinach popo³udniowych - przez
mieszkañców miasta.
Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê Bogdan Borusewicz - Marsza³ek Senatu RP oraz Maciej P³a¿yñski - Wicemarsza³ek Senatu RP a tak¿e przedstawiciele instytucji i firm, które wspó³finansowa³y inwestycjê: Ministerstwa Sportu, Pomorskiego Urzêdu Marsza³kowskiego, Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i Zarz¹du
„International Paper”.
Burmistrz, dziêkuj¹c „sojusznikom” tego wa¿nego dla Prabut przedsiêwziêcia wrêczy³ im okolicznoœciowe upominki - bombki œwi¹teczne z
wizerunkiem hali sportowej oraz herbu Prabut.
Wicemarsza³ek Senatu Maciej
P³a¿yñski wrêczy³ burmistrzowi wózek elektryczny dla niepe³nosprawnych, który zostanie przekazany najbardziej potrzebuj¹cemu mieszkañcowi gminy Prabuty.
Szczególn¹ hojnoœci¹ wykaza³
siê Starostwa Powiatu Kwidzyñskiego Leszek Czarnobaj, wrêczaj¹c na
rêce burmistrza czek na 10 000 z³ na
wyposa¿enie hali sportowej, a podkreœliæ wypada, ¿e Rada i Zarz¹d Powiatu Kwidzyñskiego w znacz¹cym stopniu uczestniczyli w monta¿u finansowym inwestycji.
Po oficjalnej uroczystoœci zaproszeni goœcie i mieszkañcy Prabut
zwiedzili nowy obiekt.
(ms)
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No i mamy halê...

Uroczystoœæ uœwietni³y wystêpy uczniów SP2...
Pami¹tk¹ z uroczystoœci by³y bombki z wizerunkiem hali i herbem Prabut, jedn¹ z nich prezentuje burmistrz Bogdan Paw³owski na chwilê przed wrêczeniem
ich goœciom. W opinii uczestników imprezy by³a ona dobrze przygotowana przez wspó³pracowników burmistrza
i przez niego samego, jako g³ównego animatora przedsiêwziêcia sprawnie przeprowadzona.

...oraz kwidzyñskiego bigbandu „Combo Juniors Band”

Ksi¹dz infu³at Jan Oleksy poœwiêci³ nowy obiekt
Wœród widzów goœcie z Rady Powiatu, nasi radni, dyrektorzy szkó³, szefowie prabuckich firm i instytucji

Delegacja prabuckiego Banku Spó³dzielczego by³a jedn¹
z wielu, które tego dnia gratulowa³y w³adzom Prabut udanej inwestycji, ofiarowuj¹c sportowe upominki. (Pi³ek wystarczy nam na kilka lat...) Pan radny Wies³aw Tomaszewski patrzy, czy strop dobrze wykoñczony...

A nastêpnego dnia przy pe³nej widowni „prawdziwa” koszykówka z udzia³em dwóch dru¿yn „Basketu” Kwidzyn
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Batalia o po³¹czenia kolejowe
Rozmaitoœæ przedsiêbiorstw i spó³ek, œwiadcz¹cych
kolejowe us³ugi pasa¿erskie stwarza co rusz powa¿ne problemy samorz¹dom, które le¿¹ na uczêszczanych szlakach.
Po przekszta³ceniach w ³onie monopolisty, us³ugi pasa¿erskie realizowane s¹ przez Przewozy Regionalne, Tanie
Linie Kolejowe, Intecity, Szybk¹ Kolej Miejsk¹ i Bóg wie,
kogo jeszcze. A nad ka¿d¹ z tych firm wisi widmo macierzystej PKP, która pobiera s³ony haracz za korzystanie z
torowisk. Prabuty do czasu likwidacji po³¹czeñ z Kisielicami i Kwidzynem by³y wa¿nym wêz³em kolejowym na
trasie Warszawa - Gdañsk. Obecnie, le¿¹c na styku województw, w dodatku miêdzy du¿ymi stacjami w Malborku i
I³awie stajemy siê ma³o atrakcyjnym klientem dla przewoŸników, pomimo, ¿e nasi mieszkañcy doje¿d¿aj¹ do pracy i do szkó³ w obu wspomnianych oœrodkach. Tote¿ samorz¹d Prabut musi wykazywaæ ci¹g³¹ aktywnoœæ w kontaktach z przewoŸnikami, by nie ograniczali liczby po³¹czeñ i iloœci zatrzymuj¹cych siê w Prabutach poci¹gów.
Jeszcze niedawno cieszyliœmy siê z pomyœlnych dzia³añ w
celu uruchomienia SKM na odcinku Malbork - I³awa. Po
10 miesi¹cach bie¿¹cego roku funkcjonowania linii Zarz¹d
spó³ki SKM dokona³ rachunku ekonomicznego i stwierdzi³, ¿e deficyt na „naszej” trasie i trasie Malbork - Elbl¹g
siêga 3,5 mln z³. Powodem braku rentownoœci jest w³aœnie m.in. op³ata za torowisko, która od stacji Szymankowo do granicy województw, nie wiedzieæ, czemu, wzrasta
6 krotnie, by od Susza do I³awy wróciæ do pierwotnej stawki. Trzeba przyznaæ, ¿e SKM-ka, mimo deficytu, konsekwentnie realizuje przewozy, pokrywaj¹c straty kosztem
oszczêdnoœci (remont taboru, swoich trójmiejskich stacji
itp.), wykazuj¹c rzadko dziœ spotykany szacunek dla swoich klientów. Ale sytuacja taka nie mo¿e trwaæ wiecznie,
bo prawa ekonomii s¹ nieub³agane. Potrzebna jest pomoc
finansowa samorz¹dów województw, na których terenie
œwiadczone s¹ us³ugi. I tu zaczynaj¹ siê schody. O ile pomorski Urz¹d Marsza³kowski tej pomocy udziela, samorz¹d województwa warmiñsko - mazurskiego, mówi¹c
obiegowo, „siê miga”. Najwidoczniej graniczne po³¹czenia Malbork - I³awa i Malbork - Elbl¹g nie wydaj¹ siê
tamtejszym w³adzom na tyle istotne, by trochê potrz¹sn¹æ
kies¹. Podobnie reaguje prezydent Elbl¹ga, który wprawdzie podkreœla ogromne znaczenie po³¹czenia z Malborkiem ale sk¹d wzi¹æ pieni¹dze, nie wie.
Do tych dyskusji w³¹czy³ siê burmistrz Prabut, bêd¹cy w sta³ym kontakcie z zarz¹dem SKM. Widz¹c zagro¿enie dla przysz³oœci funkcjonowania SKM na naszej
linii zorganizowa³ spotkanie zainteresowanych przedstawicieli samorz¹dów wojewódzkich, miejskich i gminnych.
Spotkanie odby³o siê w dniu 5 grudnia (tu¿ przed ceremoni¹ otwarcia hali) z udzia³em starostów Kwidzyna i I³awy,
burmistrza Susza oraz Dyrektora Wydzia³u Infrastruktury
warmiñsko - mazurskiego UM a tak¿e cz³onków zarz¹du

spó³ki SKM.
Przedstawiciele przewoŸnika raz jeszcze przytoczyli
argumentacjê, przemawiaj¹c¹ za koniecznoœci¹ dofinanowania przewozów przez oba samorz¹dy wojewódzkie. Z
przedstawionych przez nich materia³ów wynika, ¿e same
op³aty za torowiska i energiê trakcyjn¹ na terenie województwa warmiñsko - mazurskiego SKM wynosz¹ oko³o
800.000z³ rocznie, a jest to zaledwie nieca³e 40 km linii.
Przedstawiciel s¹siedniego województwa podtrzyma³ jednak stanowisko swojego marsza³ka, ¿e województwo œrodków na dofinansowanie us³ug SKM nie ma.
Ma³o pocieszaj¹cy jest fakt dobrej wspó³pracy
w³adz Prabut z SKM, co podkreœlali goœcie z Gdañska,
skoro utrzymanie linii zale¿y od mo¿nych tego œwiata, a
nie od w³adz granicznego miasteczka, choæby by³y nie wiadomo jak aktywne w tej sferze. Jedynym dot¹d rezultatem tych dobrych relacji jest, jak by nie by³o, ci¹g³e istnienie linii (przynajmniej do marca przysz³ego roku) lub koncepcja przysz³ego ograniczenia trasy do linii Malbork Prabuty.
Z pisma skierowanego przez SKM do warmiñsko mazurskiego UM wynika, ¿e prowadzone bêda dalsze rozmowy na ten temat, o ich rezultatach bêdêCzytelników
informowaæ. Przy okazji dzielê siê z pañstwem spostrze¿eniem, ¿e obowi¹zuj¹cy w okresie od grudnia do marca
rozk³ad poci¹gów jest ca³kiem dla Prabut przyjazny, co
mo¿e byæ rezultatem prowadzonych w mijaj¹cym roku
negocjacji naszych w³adz nie tylko z SKM ale równie¿ z
pozosta³ymi przewoŸnikami.
Marek Szulc

Z przedœwi¹teczn¹ wizyt¹
Konieczna ze wzglêdów ekonomicznych likwidacja Domu Pomocy Spo³ecznej przy prabuckim MGOPS
wi¹za³a siê z przeniesieniem pensjonariuszek do kwidzyñskiego DPS. Panie maj¹ tam troskliw¹ i profesjonaln¹
opiekê. O naszych seniorkach nie zapomina ich by³a opiekunka, kierownik MGOPS Wanda Angielska i burmistrz
Prabut. Jak co roku, oboje odwiedzili prabuckich podopiecznych, sk³adaj¹c im ¿yczenia œwi¹teczne i przekazuj¹c upominki od samorz¹du Prabut. W spotkaniu uczestniczy³ równie¿ dyrektor kwidzyñskiej placówki p. Kazimierz Gorylewicz, który w chwili likwidacji naszego DPS-u wykaz³ du¿o
¿yczliwoœci, znajduj¹c miejsca dla naszych pan i otaczaj¹c
je specjaln¹ opiek¹ w nowym miejscu pobytu.
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Koniec problemów ze „Œwitem”?

Zatrzymaæ dalsz¹ degradacjê
Na naszych ³amach kilkakrotnie poruszaliœmy temat niszczej¹cego obiektu by³ej spó³dzielni inwalidów
„Œwit”. Jednym problemem jest popadaj¹ce w ruinê mienie publiczne, innym zad³u¿enie zlikwidowanej firmy wobec gminy a jeszcze innym nie uregulowane zobowi¹zania wobec pozosta³ych wierzycieli, w tym czêœci by³ych
pracowników - udzia³owców. Logicznym wydawa³a siê
sprzeda¿ nieruchomoœci ju¿ w momencie likwidacji spó³dzielni, kiedy obiekty przedstawi³y realn¹ wartoœæ, niestety, ani likwidator, ani komornik, ani wierzyciele z ró¿nych
powodów nie wykazywali specjalnej chêci do podjêcia stosownych kroków. Obiekt tymczasem stopniowo niszcza³,
potwierdzaj¹c raz jeszcze tezê, ¿e w naszym kraju logika
to jedno, a niezgodnoœæ interesów to drugie. Wreszcie do
dzia³ania przyst¹pi³a gmina, chc¹c odzyskaæ niebagateln¹
kwotê ponad 300 tys z³ z tytu³u nie zap³aconych przez spó³dzielniê podatków. W³adze miasta i gminy zdecydowa³y
siê na poniesienie kosztów wyceny nieruchomoœci, do czego
nie kwapi³ siê nikt z pozosta³ych wierzycieli. Aby odzyskaæ wy³o¿one œrodki (w wysokoœci 20.000z³), gmina
musia³a ubiegaæ siê na drodze s¹dowej o t.zw. klauzulê
wykonalnoœci, która lokowa³a gminê w gronie pe³noprawnych wierzycieli. Stosowne procedury zosta³y pomyœlnie
przeprowadzone i komornik s¹dowy móg³ zleciæ wycenê,
po czym przyst¹pi³ do przygotowania sprzeda¿y. Pierwszy przetarg wyznaczono na dzieñ 19 grudnia b.r.
W³adze Prabut jeszcze przed finalizacj¹ sprzeda¿y
prowadzi³y rozmowy z potencjanymi nabywcami, licz¹c
nie tylko na zagospodarowanie obiektu, ale równie¿ na
powstanie nowych miejsc pracy. Aktualnie czêœæ nieruchomoœci dzier¿awi kilka podmiotów gospodarczych, ale
g³ówna masa upad³oœciowa jest nie zgospodarowana.
Mo¿na mieæ nadziejê, ¿e pojawi siê nowy gospodarz lub gospodarze, którzy powstrzymaj¹ dalszy proces
niszczenia mienia. Wœród noworocznych ¿yczeñ jest równie¿ i to, byœmy mogli napisaæ informacjê o nowym, dynamicznym inwestorze, który w znaczny sposób wzmocni
produkcyjne tradycje „zatorza”.
Inicjatywa Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania

Na naukê nigdy nie za póŸno
W pi¹tek, 9 grudnia odby³o siê w Szkole Podstawowej Nr 2 w Prabutach seminarium naukowe „Nauka i
edukacja nasz¹ wspóln¹ przysz³oœci¹”.
By³o to kolejne seminarium naukowe organizowane przy merytorycznym wspó³udziale Wy¿szej Szko³y Zarz¹dzania w Kwidzynie. Pierwsze odby³o siê w marcu b.r.
w Sztumie.
Tematyka seminarium, w którym uczestniczyli
uczniowie ostatnich klas Zespo³u Szkó³ oraz zainteresowani mieszkañcy Prabut by³a bardzo zró¿nicowana, gdy¿
obejmowa³a aktualne problemy z takich dziedzin jak:

polityka, zarz¹dzanie, ekonomia oraz ochrona œrodowiska.
Odby³y siê dwie sesje naukowe - pierwsza prowadzona
przez dr hab. Krystynê Strza³ê, druga natomiast przez prof.
dr hab. Jacka Petrusewicza.
W kuluarach seminarium p. Krzysztof Krzeszowski - pe³nomocnik rektora ds. promocji absolwentów przedstawi³ materia³y informacyjne na temat mo¿liwoœci studiowania w WSZ w Kwidzynie.
Organizatorami seminarium byli: Burmistrz Miasta
i Gminy Prabuty Bogdan Paw³owski oraz pe³nomocnik
rektora WSZ ds. wspó³pracy mgr Katarzyna Strza³aOsuch.

Rektor WSZ prof. dr hab. Jacek Petrusewicz otwiera
seminarium.

Wœród s³uchaczy p. dr. hab Krystyny Strza³y zasiedli przyszli absolwenci prabuckiego Zespo³u Szkó³ oraz aktualni
studenci WSZ.
a potem „na lwach”...

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników ze wspó³organizatorem
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Wspólnych Inwestycji Drogowych, o których ju¿ pisaliW grudniu te¿ mo¿na...
œmy. Otó¿ ustawodawca dopuszcza udzia³ œrodków sa-

Remont ulicy Rypiñskiej, prowadzony na zlecenie
Zarz¹du Dróg Wojewódzkich o tej porze roku jednych
zdumiewa, innych bulwersuje, ca znajduje swój wyraz w
wyst¹pieniach i interpelacjach podczas rozmaitych gremiów. Pragnê zatem ten, wydawa³oby siê, ekstremalny
przypadek wyjaœniæ, przecinaj¹c spekulacje i oskar¿enia.
Zgodnie z planem inwestycyjnym Zarz¹du Dróg Wojewódzkich na remont odcinka ul. Rypiñskiej w tym roku
zaplanowano 800.000z³. Wiosn¹ uruchomiono procedury
przetargowe, by z koñcem lata rozpocz¹æ i jesieni¹ skoñczyæ inwestycjê. Niestety, pierwszy przetarg nie zosta³
rozstrzygniêty z powodu zbyt wysokiej ceny oferenta.
ZDW og³osi³ przetarg drugi, który rozstrzygniêto, ale dzia³ania proceduralne, konieczne w przypadku tego typu inwestycji przesunê³y ca³¹ operacjê w czasie. Dodam, ¿e
nie pierwszy to przypadek, gdy z powodu skrupulatnych
przepisów nie mo¿na wejœæ w zaplanowanym terminie na
inwestycjê. Podobne problemy dotknê³y nasz¹ gminê (budowa kanalizacji na „kolonii” - zaskar¿enie przetargu przez
oferenta) oraz Kwidzyn (budowa „ma³ej obwodnicy” problemy z wykupem gruntu).
Inwestor, ZDW mia³ dwa wyœcia: nie rozpoczynaæ
inwestycji i przekazaæ œrodki na inne cele (jak powiedzia³
wicedyrektor ZDW Zdzis³aw Jab³onowski: „na Kaszubach
wykorzystaja ka¿de pieni¹dze o ka¿dej porze”) lub rozpocz¹æ roboty w zakresie dopuszczalnym warunkami pogodowymi. I tak w³aœnie siê dzieje. Wykonawca mo¿e w
ka¿dych warunkach prowadziæ roboty ziemne, instalowaæ
krawê¿niki, robiæ przepusty i wjazdy. Nieprawd¹ zatem
jest, ¿e na ul. Rypiñskiej w po³owie grudnia odbywa siê
marnotrawienie publicznych pieniêdzy. Zgodnie z uzyskanymi przeze mnie informacjami od drogowców, prace
wymagaj¹ce odpowiednich warunków pogodowych dokoñczone zostan¹ wiosn¹.

Strach pomyœleæ, jakie gromy spad³yby na inwestora (ZDW jest i tak dy¿urnym ch³opcem do bicia) i w³adze gminy, gdyby z takim trudem wywalczone pieni¹dze
przepad³y.
Przy okazji jeszcze raz poruszê temat t zw. WID,

morz¹dów lokalnych w inwestycjach ZDW. W praktyce
oznacza to, ¿e tam, gdzie samorz¹dy s¹ sk³onne partycypowaæ w kosztach, chêtniej i prêdzej wysy³a siê ludzi w
pomarañczowych kamizelkach. Dobra wspó³praca samorz¹du Prabut z ZDW, do znudzenia przypominana na naszych ³amach, polega m in. w³aœnie na wspó³finansowaniu niektórych inwestycji drogowych. I tak w bie¿¹cycm
roku w ramach WID-u ZDW wy³o¿y³ 300.000z³ a gmina
150.000, co pozwoli³o na przebudowê skrzy¿owania ul.
Ogrodowej z Grunwaldz¹, wykonanie zatoczki i przebudowê ci¹gu pieszego przy ul. Jagie³³y oraz uporz¹dkowanie skrzy¿owania ul. Obroñców Westerplatte z ul. Jagie³³y. Przy okazji spróbujê odeprzeæ pojawiaj¹ce siê zarzuty
pod adresem projektantów wspomnianych remontów. Otó¿
najwiêcej w¹tpliwoœci budzi znaczne zwê¿enie wjazdu na
ul. Obroñców Westerplatte, co powoduje oczywiste utrudnienie dla kierowców. Proszê sobie jednak przypomnieæ,
¿e by³o tam przejœcie dla pieszych o rozpiêtoœci prawie 15
m, a przecie¿ jest to miejsce licznie uczêszczane przez
uczniów SP2. Wyjed¿aj¹ce z ul. Obr. Westerplatte samochody mog³y praktycznie swobodnie podje¿d¿aæ do skrzy¿owania ustawiaj¹c siê po dwa na obszarze szerokiego
przejœcia. Dziêki Bogu, nie pamiêtam, by zdarzy³ siê tam
wypadek, ale licho nie œpi. Obecnie kierowcy z wszystkich stron wjazdu na skrzy¿owanie musz¹ zwolniæ, a dzieci maj¹ do pokonania przejœcie o po³owê krótsze. Natomiast autobusy nie powinny z tej strony wje¿d¿aæ w ulicê
prowadz¹c¹ do szko³y, gdy¿ ustawiono w tym miejscu
zakaz. Transport dowo¿onych dzieci odbywa siê z przeciwleg³ej strony ulicy, gdzie jest dogodny wjazd i mniejsze
nasilenie ruchu pieszych.
Poruszê równie¿ temat wjazdu w ul. Ogrodow¹.
Przed przebudow¹ kierowcy, chc¹c wjechaæ w t¹ ulicê z
ul. Grunwaldzkiej musieli sobie przypomnieæ plac manewrowy z okresu nauki jazdy. Obecnie wjazd jest poszerzony, podobnie jak pocz¹tkowy odcinek ul. Ogrodowej. Oczywiœcie, ¿e chcia³oby siê poszerzyæ ulicê na ca³ej d³ugoœci,
ale potrzebna jest kasa, kasa i jeszcze raz kasa. Gminna
kiesa nie jest przecie¿ bez dna a ka¿dy chyba przyzna, ¿e
w mieœcie robi siê ostatnimi czasy i tak bardzo du¿o.
Przysz³a zima i Zarz¹d Dróg Wojewódzkich zapewne jak co roku oberwie za utrzymanie dróg a wiosn¹ za
ich remonty, choæby na zasadzie „zaj¹c, a ty znowu bez
czapki”. Dyrekcja ZDW ma tward¹ skórê i zarzuty, choæby
jak najbardziej s³uszne, na ogó³ niebezpiecznie podnosz¹
poziom adrenaliny u samych wnioskodawców. Sam jestem kierowc¹ i niejednokrotnie psioczê na stan dróg, ale
te¿ docieraj¹ do mnie argumenty, ¿e, jak wszêdzie, zakres
dzia³añ drogowców limitowany jest stanem bud¿etu wojewódzkiego. Ponadto uwa¿am, ¿e kontynuacja dobrych
relacji z drogowcami le¿y w dobrze pojêtym interesie miasta i gminy Prabuty.
Marek Szulc
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Szpital

Nic nie jest dewastowane
Amerykañski pisarz i satyryk Mark Twain napisa³
niegdyœ: „pog³oski o mojej œmierci by³y mocno przesadzone”. Podobnie przesadzone a zgo³a nieprawdziwe okaza³y siê informacje o rzekomej dewastacji pawilonu III Szpitala Specjalistycznego w Prabutach. Pawilon ten, jako zbêdny dla planowej dzia³alnoœci szpitala zosta³ wy³¹czony z
eksploatacji i zostanie przekazany w³aœcicielowi, Urzêdowi Marsza³kowskiemu, który zdecyduje o jego dalszym
przeznaczeniu. Na alarmuj¹ce doniesienia o dewastacji
wyposa¿enia budynku (ponoæ mia³y byæ wywo¿one grzejniki, sanitariaty, osprzêt elektryczny) burmistrz w asyœcie
radnych uda³ siê w pi¹tek, 16 grudnia na wizytê u dyrektora szpitala p. Andrzeja Ka³u¿nego. Dyrektor, zaskoczony interwencj¹, zaprowadzi³ goœci do wspomnianego pawilonu, gdzie okaza³o siê, ¿e ¿adna dewastacja nie ma w
nim miejsca, a z pomieszczeñ sanitarnych wymontowno
jedynie kilka baterii ³azienkowych, by przenieœæ je na oddzia³ II, którego czêœæ adaptowano na pomieszczenia biurowe po opuszczeniu budynku administracji.
W rozmowie telefonicznej ze mn¹ dyrektor Ka³u¿ny oœwiadczy³, ¿e wykorzystanie nie u¿ywanych elementów armatury dla potrzeb innego obiektu szpitalnego jest
zwyczajnym i zupe³nie uzasadnionym dzia³aniem, tym bardziej, ¿e na adaptacjê nowych pomieszczeñ administracji
nie uzyskano ekstra œrodków z Urzêdu Marsza³kowskiego a pawilon III pozostaje wci¹¿ jeszcze w³asnoœci¹ szpitala. Pog³oski okaza³y siê burz¹ w szklance wody...
Marek Szulc

Listopadowe Œwiêto

Uroczystoœæ Œwiêta Niepodleg³oœci odby³a siê tradycyjnie przy Pomniku Pamiêci w dniu 11 listopada

Kwiaty pod p³yt¹ pomnika z³o¿y³y m in. delegacje w³adz
œwieckich, duchownych i wojskowych...

PODZIÊKOWANIE
W imieniu radnych Rady Miejskiej Prabut i swoim w³asnym pragnê z³o¿yæ serdeczne podziêkowanie Panu Burmistrzowi Bogdanowi Paw³owskiemu za konsekwentne, nacechowane ogromnym osobistym zaanga¿owaniem dzia³anie na rzecz budowy hali widowiskowo - sportowej w naszym mieœcie.
Pañska determinacja i godna podziwu skutecznoœæ, przejawiaj¹ce siê na ka¿dym etapie inwestycji, od koncepcji, poprzez najtrudniejszy jej element - monta¿ finansowy, do
okresu budowy, a na podnios³ej uroczystoœci
otwarcia koñcz¹c, da³y miastu piêkny, nowoczesny jak¿e potrzebny mieszkañcom obiekt,
z którego mo¿emy byæ dumni.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Prabutach

Henryk Fedoruk

...a tak¿e przedstawiciele kombatantów i kresowiaków

Przed Msz¹ Œwiêt¹ odby³ sie koncert pieœni w wykonaniu
zespo³u œpiewaczego ZNP
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wieœci z ratusza...
Miko³aje s¹ na œwiecie...

O czym mog³y przekonaæ siê dzieci w dniu 6 grudnia, jeœli
pojawi³y siê we wczesnych godzinach popo³udniowych w
okolicach Urzêdu MiG. Miko³aje (czy Miko³ajowie?) przy
akompaniamencie œwi¹tecznych melodii i kolêd rozdawa³y cukierki.

Najwiêksze zainteresowanie bud¿etem i aktualnymi problemami gminy ujawni³o siê podczas spotkania w
sali MGOK. Burmistrz omówi³ g³ówne kierunki polityki
finansowej gminy na przysz³y rok (na wyraŸne ¿¹danie
niektórych uczestników spotkania nawet doœæ szczegó³owo...)
Z wypowiedzi burmistrza, a tak¿e z analizy bud¿etu
podczas posiedzenia komisji Rady Miejskiej (w którym
ni¿ej podpisany uczestniczy³) wy³ania siê zupe³nie optymistyczna, jak na dzisiejsze czasy, perspektywa. Rzadko który
samorz¹d mo¿e pozwoliæ sobie na luksus przeznaczenia
ponad 30% globalnych wydatków na inwestycje, a w naszym przypadku jest to bodaj 34%. A przecie¿ ten w³aœnie
wskaŸnik œwiadczy o potencjale gminy i jej mo¿liwoœciach
rozwoju. Przejeœæ gminne pieni¹dze, „aby Polska nie zginê³a” ka¿dy g³upi potrafi. Trzeba pamiêtaæ, ¿e najbli¿sze
lata bêd¹ szans¹ na wykorzystanie unijnych œrodków,
szans¹, która mo¿e siê w dalszej przysz³oœci nie powtórzyæ. Kto teraz przeœpi swoje piêæ minut, pozostanie w
cywilizacyjnym ogonie.

Urocze, prawda?
Never ending story...

Konsultacje, spotkania, dyskusje
Na uchwalenie bud¿etu w³adze gminy maj¹ jeszcze czas, ale w myœl porzekad³a „co masz zrobiæ jutro,
zrób dziœ” rozpoczêto procedury konsultowania, ustalania
i wreszcie zatwierdzania bud¿etu miasta i gminy na 2006
rok. W ramach tych dzia³añ odbywa siê szereg spotkañ
zarówno w ³onie Rady Miejskiej, jak i konsultacji z zainteresowanymi (oj, jak zwykle cienko z tym zainteresowaniem) mieszkañcami. Podczas wspólnego posiedzenia komisji sta³ych Rady w dniu 14 grudnia omówiono konstruowany w ostatnich tygodniach plan dochodów i wydatków, dyskutuj¹c nad ostatnimi wnioskami i korektami. Dwa
nastêpne dni w³adze gminy poœwiêci³y na konsultacje spo³eczne w formie spotkañ i „czatu” burmistrza z wirtualnymi dyskutantami.

Podczas spotkania w lokalu „DAP” z mieszkañcami „kolonii” wiceburmistrz Wojciech Do³êgowski wyjaœnia³ przyczynê opóŸnienia kluczowej dla tego rejonu miasta inwestycji - budowy kanalizacji. Powód jest jeden ale
dotkliwy: jeden z oferentów przetargu na wykonastwo
zaskar¿y³ decyzjê komisji przetargowej i w³adze zmuszone s¹ teraz czekaæ na decyzjê s¹du w tej sprawie. Czekaj¹ te¿ miliony z³otych ze œrodków unijnych....oby jak
najkrócej.
Marek Szulc
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z naszej historii...
Doktor Krause
- zapomniany prabucianin
Tym razem chcia³bym przybli¿yæ czytelnikom Gazety Prabuckiej postaæ jednego ze s³ynnych mieszkañców naszego miasta.
Doktor Krause jest jedn¹ z wa¿niejszych postaci w
historii Prabut w XIX wieku. Jest te¿, niestety, postaci¹
niemal zupe³nie zapomnian¹. Obecni mieszkañcy miasta
nie wiedz¹, kim by³ i co dla Prabut zrobi³.
O samym doktorze niewiele wiadomo, nieznane jest
nawet jego imiê i data urodzin. By³ on radc¹ zdrowia w
Prabutach w drugiej po³owie XIX wieku. Oprócz fachowej pomocy ws³awi³ siê te¿ tym, ¿e jako jedyny lekarz
pozosta³ w mieœcie w czasie epidemii cholery w 1861 roku,
opiekuj¹c siê z nara¿aniem ¿ycia chorymi. Jednak zasadniczy powód wdziêcznoœci ze strony mieszkañców to zalesienie terenów na których znajduje siê obecnie Szpital
Specjalistyczny i boisko sportowe. Teren ten w XIX wieku stanowi³y piaskowe nieu¿ytki (ruchome piaski) rzadko
obsadzone œwierkami. Nieznane s¹ powody dla których
dr. Krause podj¹³ siê tego zadania, któremu poœwiêci³ wiele
lat i œrodków. W koñcu, po wielu niepowodzeniach uda³o
mu siê za³o¿yæ coraz lepiej rosn¹ce zagajniki.
Doktor Krause umiera na tyfus 07.04.1881 roku.
Jednak jego dzie³o nie idzie na marne, na tych terenach
powstaje boisko sportowe, zaznaczane na mapach tych
okolic ju¿ w 1910 roku. Na boisku tym od tamtych czasów do chwili obecnej odbywa siê wiele imprez i zawodów sportowych. Ciekaw¹ historiê ma wybudowany w
latach trzydziestych w³aœnie tutaj Prowincjonalny Zak³ad
Opiekuñczy dla osób umys³owo chorych. Spoœród wszystkich miast Prowincji Prusy Wschodnie, rejencji zachodniopruskiej, staraj¹cych siê o ten przywilej uda³o siê to
w³aœnie Prabutom. W wydanej w tym celu przez miasto
broszurze wymieniane s¹ zalety miasta, powody budowy
tego obiektu w³aœnie tutaj i propozycje trzech miejsc. By³y
to: tereny miêdzy jeziorem Liwieniec a lasem kwidzyñskim, tereny w kierunku Susza na koñcu ulicy Rypiñskiej
(dawny maj¹tek Lebsee) i tereny zalesione przez doktora
Krausego z czêœci¹ maj¹tku Gra¿ymowo. Wygra³a ta ostania propozycja, pomimo tego, ¿e by³a najdalej oddalona od
miasta - o 20 minut drogi. Widaæ wiêc, ¿e ju¿ wtedy te
tereny mia³y w sobie pewien urok. Zak³ad wybudowano
w latach 1928-1932. Obecnie mieœci siê w tym miejscu
Szpital Specjalistyczny.
Przedwojenni mieszkañcy miasta potrafili doceniæ i
odpowiednio uczciæ dokonania doktora Krause. Po pierwsze, tereny obecnego szpitala by³y nazywane „Doktorwald”
- Lasem Doktora. Nazwa ta by³a u¿ywana ju¿ na prze³omie XIX i XX wieku. Przyczyni³y siê do tego: hrabina
Dohna von Fickenstein z Kamieñca i von Brunneck z
Ba³oszyc.
Drugim dowodem wdziêcznoœci by³ pomnik i plac

poœwiêcony jego osobie. Miejsce to dziœ ju¿, niestety, nieistnieje, by³ to niedu¿y skwer na przeciw synagogi ¿ydowskiej, poœrodku którego sta³ kilkumetrowy g³az narzutowy.
W jego czêœci centralnej znajdowa³a siê tablica ze skromnym napisem -,, Poœwiêcony doktorowi Krausemu'”. Tego
placu ju¿ dzisiaj nie ma. W tym miejscu znajduje siê przedszkole miejskie i czêœciowo stoj¹ na tym terenie bloki mieszkalne. Pomimo tego g³az siê zachowa³ i stoi na terenie
jednego z przêdsiêbiorstw na drugim koñcu miasta. Nie
ma ju¿ tablicy poœwiêconej doktorowi Krausemu, ale sam
obiekt w stanie nie naruszonym istnieje do dzisiaj. Po drugiej wojnie œwiatowej wed³ug relacji mieszkañców by³ on
przewrócony, a z chwil¹ budowy przedszkola przewieziono go z myœl¹ przerobienia na jakiœ inny pomnik.
Ostatnim œladem po dr. Krause jest tablica wmurowana w jeden z budynków na terenie Szpitala Specjalistycznego. Obiekt ten, s¹dz¹c z budowy (styl neogotycki,
tzw. pruska czerwona nieotynkowana ceg³a), powsta³ jeszcze przed wybudowaniem ca³ego kompleksu. Na szczytowej œcianie od strony zachodniej, na wysokoœci oko³o 2
metrów na ziemi¹, znajduj¹ siê podziêkowanie od mieszkañców Prabut za trud dr. Krause. Tekst ten jest w jêzyku niemieckim, u do³u doskonale widocznych napisów jest
data 1882. Tablica ta jest tak wkomponowana w budynek
¿e prawie niewidoczna.
Na podstawie tych wszystkich obiektów które nosi³y imiê dzielnego doktora widaæ, ¿e by³ postaci¹ wa¿n¹
dla mieszkañców. Pomimo tego, ¿e dr. Krause by³ Niemcem, jego narodowoœæ nie jest wa¿na, przede wszystkim
by³ prabucianinem, który poœwiêcaj¹c swój czas i pieni¹dze, zrobi³ wiele dla miasta. Jego dzie³o istnieje do dzisiaj.
Warto wiêc w obecnych czasach do³o¿yæ starañ, by pamiêæ o tym dzielnym cz³owieku nie zaginê³a i stanowi³a
wzór do naœladowania dla m³odszych i starszych mieszkañców naszego miasta.
Piotr Pilewski

Nie mamy stosownej fotografii, ale za to doœæ oryginalne
ujêcie tartaku (jakby z dachu „Jarzêbiny”). Oczywiœcie,
rozpoznajecie Pañstwo skrzy¿owanie (od niedawna nie
istniej¹ce) ul. Daszyñskiego i Jagie³³y. Intryguj¹ce jest ledwie widoczne s³owo „Westerplatte” w dolnym napisie.
A to ciekawe...
MS
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dzia³o siê...
Sto lat, sto lat !
Zas³u¿ony dla polskiej oœwiaty Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego obchodzi wiek swego istnienia. Podobnie, jak zapewne w ca³ym kraju, prabuccy zwi¹zkowcy
swój jubileusz obchodzili z wielk¹ pomp¹.

Takim zespo³em wokalnym, jak przypuszczam, nie mo¿e
pochwaliæ siê ¿adna lokalna organizacja zwi¹zkowa. Emerytowani lecz nadal aktywni nauczyciele na jubileuszowe
spotkanie przygotowali pod kierunkiem Anny £ukaszów
specjalny program pieœni.
Zas³u¿eni. wieloletni cz³onkowie zwi¹zku otrzymali okolicznoœciowe wyró¿nienia.

Pani Jadwiga Gintowt przez wiele lat przewodniczy³a prabuckiemu oddzia³owi ZNP. Obecnie jest przewodniczy¹c¹ sekcji emerytów. Przy d³ugiej owacji zebranych, wyraŸnie wzruszona, odebra³a medal Zarz¹du G³ównego z
r¹k powiatowej szefowej ZNP Jolanty Szulc

Wœród goœci spotkania z pewnoœci¹ rozpoznacie Pañstwo
swoich nauczycieli i wychowawców...

Po czêœci oficjalnej i koncercie pieœni goœcie (wœród nich
przedstawiciele w³adz Prabut z burmistrzem na czele)
obejrzeli zabawne scenki z ¿ycia szko³y w wykonaniu
uczniów z Zespo³u Szkó³ w Prabutach i Zespo³u Szkó³ w
Trumiejkach.

Jubileuszowy tort obecna przewodnicz¹ca Oddzia³u ZNP
P. Ma³gorzata Reda dzieli³a w asyœcie najstarszej sta¿em
cz³onkini prabuckiego ZNP P. Haliny Stawiszyñskiej. MS

str.10 listopad - grudzieñ 2005

krzywym okiem...
Nie straszmy ludzi!

Sprawa szpitala na sesji Rady Powiatu

W notatce prasowej jednej z lokalnych gazet sprzed
kilku tygodni pojawi³a siê (autoryzowana lub nie) wypowiedŸ dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Prabutach,
Andrzeja Ka³u¿nego, w alarmuj¹cy sposób przedstawiaj¹ca aktualn¹ sytuacjê placówki w kontekœcie zajêæ komorniczych czêœci przychodów. Sprawa, wywo³ana na
sesji Rady Powiatu, niektórych radnych zaniepokoi³a, innych zaskoczy³a, najnowsze bowiem wieœci ze szpitala
wskazuj¹ na wzglêdn¹ stabilizacjê finansow¹ placówki,
przechodz¹cej trudn¹, ale konsekwentn¹ drogê restrukturyzacji. Dyrektora szpitala zaproszono na sesjê, by potwierdzi³ lub zaprzeczy³ prasowym informacjom. Pan Andrzej Ka³u¿ny oœwiadczy³ w odpowiedzi na szereg pytañ,
¿e proces restrukturyzacji toczy siê pomyœlnie, a na 2006
rok podpisano kontrakt z Pomorskim Oddzia³em NFZ
wy¿szy o 400.000 z³ w porównaniu z tegorocznym. Poinformowa³ równie¿ o wy³¹czeniu ze stanu posiadania szpitala nie u¿ytkowanych nieruchomoœci, które niepotrzebnie zwiêksza³y koszty utrzymania placówki. Obiekty te,
zgodnie z zapisami planu restrukturyzacji zosta³y zwrócone w³aœcicielowi – Urzêdowi Marsza³kowskiemu, który
zdecyduje o ich dalszym przeznaczeniu. W ramach dalszych dzia³añ oszczêdnoœciowych toczy siê procedura
przekazania lokalnej kot³owni firmie, która zmodernizuje
urz¹dzenia i bêdzie œwiadczyæ dla szpitala us³ugi w zakresie ogrzewania i zaopatrzenia w wodê. Zapytany o skalê
zwolnieñ pracowników w ostatnim okresie dyrektor poinformowa³, ¿e nie by³o zwolnieñ grupowych, a ze stanu
320 zatrudnionych uby³o 26 osób, w wiêkszoœci na skutek
przejœcia na emeryturê lub wygaœniêcia okresowych umów
o pracê.
Dyrektor potwierdzi³, ¿e problemem szpitala s¹ zajêcia komornicze, obejmuj¹ce czêœæ przychodów z kontraktu, które wszczêto wbrew ustaleniom, ¿e szpitale przechodz¹ce pomyœlny proces restrukturyzacji nie powinny
podlegaæ komorniczym egzekucjom. W dyskusji starosta
Leszek Czarnobaj poinformowa³ o zamiarze zg³oszenia
przez pos³a z naszego terenu Jerzego Kozdronia wniosku
w Sejmie o nowelizacjê stosownych w tej sprawie zapisów ustawy. (Ju¿ po sesji dowiedzia³em siê, ¿e egzekucje
komornicze wynikaj¹ z nie zap³aconych sk³adek ZUSowskich od wynagrodzeñ, szpital ma zatem wybór, albo
p³aciæ ZUS, albo godziæ siê na komornika. Widocznie to
drugie wyjœcie jest „tañsze”...)
Zapytany o wysokoœæ zad³u¿enia szpitala dyrektor
poinformowa³, ¿e aktualnie wynosi ono oko³o 17 mln z³, co
wobec d³ugów innych szpitali „marsza³kowskich” nie jest
wielkoœci¹ katastrofaln¹. Dyrektor podkreœli³, ¿e w myœl
wynegocjowanego kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia na 2006 r. g³ównym kierunkiem specjalizacji szpitala pozostaje leczenie chorób p³uc, co jest zgodne z Wojewódzkim Planem Zdrowotnym.
Uda³o siê przy tym wyodrêbniæ kontrakt na torako-

chirurgiê, co oznacza, ¿e szpital nadal realizowaæ bêdzie
kompleksowe us³ugi w zakresie leczenia chorób p³uc, pozostaj¹c wiod¹cym oœrodkiem województwa w tym zakresie. Mimo zwiêkszenia kontraktu na rehabilitacjê kardiologiczn¹, bêd¹c¹ nowym profilem dzia³alnoœci szpitala,
œrodki na funkcjonowanie tego oddzia³u s¹ wci¹¿ dalece
nie wystarczaj¹ce. W kontekœcie tego problemu nadal
widoczna jest rozbie¿noœæ interesów w³aœciciela szpitala i
kontrahenta us³ug. Z sobie jedynie wiadomych powodów
Pomorski Oddzia³ NFZ podpisa³ kontrakt na rehabilitacjê
kardiologiczn¹ z niepublicznym NZOZ-em z Jastarni, przez
co urz¹dzony sporym wysi³kiem finansowym w³aœciciela
prabucki oddzia³ bêdzie nadal nie zupe³nie wykorzystany.
W podsumowaniu swoich wypowiedzi dyrektor Ka³u¿ny
stwierdzi³, ¿e za 2-3 lata placówka bêdzie siê w pe³ni bilansowa³a, o ile kontrakty nie bêd¹ zmniejszane a w³aœciciel kompleksowo rozwi¹¿e problem zad³u¿enia swoich
szpitali.
Czujnoœæ polityczna niektórych samorz¹dowców
powiatu mog³aby byæ godna pochwa³y, pod warunkiem, ¿e nie powoduje zbêdnej eskalacji niepokoju
wœród pracowników szpitala i ich rodzin. W œwietle
wypowiedzi dyrektora i opinii uzyskanych przeze mnie
ju¿ po sesji w œrodowisku szpitala mocno przesadzone wydaj¹ siê dramatyczne stwierdzenia o niepewnoœci jutra pracuj¹cych tam ludzi. Przesadzone i wyraŸnie nie na czasie. Za³oga szpitala nauczy³a siê ¿yæ z
myœl¹ o trudnej sytuacji placówki, podobnie jak zespo³y pracownicze innych szpitali, bêd¹cych w podobnym lub gorszym po³o¿eniu. Podbijanie bêbenka niczemu wiêc nie s³u¿y, poza wykazaniem wspomnianej,
przejawianej co jakiœ czas, a¿ chce siê rzec, dy¿urnej
„czujnoœci”. Ambicje i chêci lokalnych polityków maj¹
siê przy tym nijak do mo¿liwoœci, bowiem samorz¹d
powiatu, podobnie jak samorz¹d gminy ma niewielki
wp³yw na decyzje zarówno w³aœciciela, jak i p³atnika
za us³ugi. Mo¿na wyra¿aæ swoje stanowisko, apelowaæ do jednych i drugich (co samorz¹d Prabut czyni³
w ostatnim czasie, zwracaj¹c siê do UM, dyrekcji NFZ,
Rady NFZ, pomorskich parlamentarzystów i Bóg wie
do kogo jeszcze) a ci i tak, cytuj¹c Dañca, „robio co
chco”.
Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e reprezentuj¹c i jako
radny i jako publicysta spokojne stanowisko w sprawie szpitala spotykam siê z zarzutem, ¿e pope³niam
grzech zaniechania i przez postawê „jakoœ to bêdzie”
ja i mi podobni prowadzimy szpital ku katastrofie.
Wobec tego jeszcze raz podkreœlê, ¿e na politykê w³aœciciela, poniek¹d jak na razie s³uszn¹ i zbawienn¹
my, lokalni samorz¹dowcy nie mamy wp³ywu, podobnie jak na poczynania NFZ. Ponadto przypomnê, ¿e
alternatyw¹ pozostaje koncepcja po³¹czenia szpitala
z kwidzyñsk¹ spó³k¹ „Zdrowie”, która zbawienn¹ zgo³a nie jest, bowiem zak³ada zwolnienie wiêkszej czêœci za³ogi prabuckiego szpitala i drastyczne ograniczenie jego profilu dzia³alnoœci.
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krzywym okiem...
Nie straszmy ludzi!

Sprawa szpitala na sesji Rady Powiatu

(cd. z poprzedniej strony)
Póki co, szpital funkcjonuje na podstawie opracowanego przez organ marsza³kowski programu restrukturyzacji, czy siê to podoba komukolwiek, czy
nie. Aby nie pozostawiæ czytelników w przeœwiadczeniu, ¿e dzia³ania i zamierzenia w³aœciciela szpitala s¹
samorz¹dowi lokalnemu zupe³nie nieznane, informujê, ¿e w³adze Prabut s¹ w sta³ym kontakcie z organem
za³o¿ycielskim szpitala, o czym chocia¿by œwiadczy
ostatnie spotkanie Komisji Sta³ych Rady Miejskiej
Prabut z dyrektorem Departamentu Zdrowia UM p.
Tadeuszem Podczarskim, które odby³o siê 30 listopada.

W wyniku wspomnianych spotkañ burmistrz zobowi¹za³ siê do nawi¹zania kontaktów z pomorskimi
parlamentarzystami w celu próby nowelizacji ustawy,
zezwalaj¹cej na zajmowanie przez komorników 25%
przychodów szpitali przechodz¹cych restrukturyzacjê.
Tak wiêc, spoko, chcia³oby siê powiedzieæ,s¹
tacy, którzy trzymaj¹ rekê na pulsie. Nie pamiêtam,
aby samo wys³uchiwanie dyrektorskich relacji kiedykolwiek szpitalowi pomog³o. A tymczasem szpital, jak
ten trzmiel, który lata wbrew opiniom naukowców, którzy twierdz¹, ¿e ma za ma³¹ powierzchniê skrzyde³ w
stosunku do masy cia³a, - po prostu istnieje.
Marek Szulc

ze sportu...
Nagroda dla naszej Pauliny

Wczeœniej, 16 listopada, burmistrz spotka³ siê z p.
Podczarskim i dyrektorem szpitala p. Andrzejem Ka³u¿nym, a 24 listopada z przedstawicielami zwi¹zków
zawodowych, dzia³aj¹cych w placówce.

O sukcesach sprtowych m³odej prabucianki Pauliny Urbanowicz pisaliœmy na naszych ³amach, ale przypomnê, ¿e jest ona aktualn¹ br¹zow¹ medalistk¹ Mistrzostw
Polski Juniorów M³odszych w biegu na 1500m z przeszkodami. Ta utalentowana zawodniczka uczy siê obecnie w
kwidzyñskim I LO, a trenuje w klubie „Rod³o” pod okiem
prabuckiego trenera Jêdrzeja Krasiñskiego.
W pi¹tek, 2 grudnia w sali audytoryjnej Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdañsku odby³o siê
podsumowanie sezonu lekkoatletycznego 2005. Spotkanie by³o okazj¹, by nagrodziæ wyró¿niaj¹cych siê sportowców z rejonu Pomorza. Nagrody otrzymali zawodnicy
wszystkich kategorii wiekowych, którzy w minionym sezonie zdobyli medale podczas mistrzostw Polski, Europy i
œwiata.
Mi³o nam poinformowaæ Czytelników, ¿e wœród
wyró¿nionych znalaz³a siê równie¿ utalentowana prabucianka, odbieraj¹c nagrodê w gronie tak wybitnych sportowców, jak Anna Rogowska i Marcin Chabowski - Mistrz
Europy Juniorów.
Na zdjêciu poni¿ej - nagrody wrêcza rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu prof. Wojciech Przybylski.
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z naszej historii...(J. Stêpka)
op³at¹, czêœæ swoich uprawnieñ w³adczych miastu. MieszWizyta u praŸród³a - cz. III
czanie otrzymali prawo do 1 czêœci dochodów z urz¹dzeñ

Dalszy ci¹g pracy historycznej P. Joanny Stêpki, która stanowiæ mo¿e cenne Ÿród³o dla uczniów i
studentów, jak równie¿ wzbudziæ zainteresowanie zwyk³ych zjadaczy chleba, ciekawych przesz³oœci naszej
ziemi.

Ustrój Prabut
Prawo obowi¹zuj¹ce
Miasto otrzyma³o w 1330 roku przywilej, wystawiony przez biskupa Rudolfa. Przywilej ten skierowany by³
do mieszczan. Biskup nada³ posiad³oœci w mieœcie i poza
miastem na prawie che³miñskim, gwarantowa³ miastu samorz¹d, okreœli³ stosunki wewnêtrzne oraz zasadnicze
aspekty prawne, ekonomiczne i przestrzenne, regulowa³
te¿ sprawê s¹downictwa.
•ród³em prawa che³miñskiego by³y dwa dokumenty dla miasta Che³mna i Torunia z 1233 roku i 1251 roku,
wyroki s¹du wy¿szego prawa che³miñskiego w Che³mnie
i zwyczaje prawa magdeburskiego oraz pouczenia tamtejszej ³awy miejskiej. Wprowadzono do przywileju che³miñskiego odstêpstwa od magdeburskich wzorów prawnych.
Pierwsza faza rozwoju samorz¹du gmin lokowanych
na prawie che³miñskim wi¹za³a siê z powstaniem, obok
urzêdu so³tysa równie¿ rady i ³awy. Organy te odgrywa³y
najwa¿niejsz¹ rolê w organizacji w³adzy w mieœcie, reprezentowa³y spo³ecznoœæ miejsk¹. Za ich poœrednictwem
mieszkañcy wywierali wp³yw na s¹downictwo i administracjê.
Relacje miêdzy biskupem (panem miasta) a miastem (mieszkañcami) zosta³y oparte na przywileju lokacyjnym. Zgodnie z przedmiotowym aktem, biskup skupia³
w swym rêku pe³niê w³adzy w mieœcie. Zatwierdza³ ustrój
miasta, poniewa¿ zachowa³ dla siebie s¹downictwo miejskie i prawo do mianowania so³tysa. Biskup sprawowa³
s¹downictwo wy¿sze, które z jego upowa¿nienia podlega³o biskupiemu wójtowi. Biskupi wójt by³ najwy¿szym urzêdnikiem administracji posiad³oœci biskupiej. Przewodniczy³
obradom s¹du ziemskiego w Prabutach. Miasto w czasie
wojny musia³o wystawiæ odzia³ z³o¿ony z mieszkañców,
którym dowodzi³ biskupi wójt . Na przyk³ad w bitwie pod
Grunwaldem wojskami biskupimi dowodzi³ jego wójt, Marguard. Ponadto biskup zatwierdza³ wilkierze (uchwa³y
ludu, oznaczaj¹ce w niemieckim prawie zwyczajowym
zbiór takich ustaw, które ludnoœæ danej okolicy bez
wspó³udzia³u rz¹du sama dla siebie wyda³a - przyp.
redakcji) oraz statuty miejskie, które okreœla³y ustrój i ¿ycie
wewnêtrzne miasta. Biskup wp³ywa³ na wybór cz³onków
rady miejskiej i burmistrza.
Brak jest informacji o przejmowaniu przez rady miast
pomezañskich, w tym Prabut, niektórych uprawnieñ w³adczych zwi¹zanych z regale targowym (prawo do zak³adania targowisk - przyp. redakcji). Biskup przekaza³
na podstawie dokumentu z 1330 roku, za odpowiedni¹

targowych – z ³aw chlebowych i jatek miêsnych, a z pozosta³ych urz¹dzeñ do 1 czêœci czynszów (z ³aw szewskich, ³aŸni, piwnic pod ratuszem).
Miasto by³o potrzebne dla obs³ugi zamku, by³o z nim
zwi¹zane poprzez zbyt wyrobów rzemios³a dla zamku i
czerpa³o z tego faktu zyski. Znaczenie dla miasta mia³ te¿
dwór biskupi, z³o¿ony z urzêdników i jego obs³ugi. Wp³ywa³ on na dochody mieszkañców miasta, gdy¿ czêœæ mieszkañców pracowa³a na zamku. Biskupi i ich urzêdnicy jednak nie interesowali siê rozwojem gospodarczym miasta,
rozwojem umys³owym ludnoœci, kultury i nauki wœród
mieszkañców, poniewa¿ ich uwaga skupiona by³a g³ównie
na samym zamku.
W wyniku takiej polityki, samodzielnoœæ miasta by³a
bardzo ograniczona. Biskupi wywierali wp³yw niemal na
ka¿d¹ dziedzinê ¿ycia. Najwa¿niejsze sprawy wymaga³y
ich zatwierdzenia. Przejêcie przez gminê so³ectwa zapewni³oby mieszkañcom wiêkszy wp³yw na s¹downictwo miejskie oraz spowodowa³oby wzrost dochodów gminy, jednak w Prabutach do tego nie dosz³o.
Organizacja w³adz miejskich
1. Burmistrz i rada miejska
W³adzê samorz¹dow¹ miasta tworzy³a rada miejska, sk³adaj¹ca siê z rajców. Na czele rady sta³ burmistrz.
W przywileju wystawionym dla Prabut przez biskupa Rudolfa w 1330 roku wzmiankowani byli jako œwiadkowie: burmistrz z Prabut – Miko³aj Sartor, so³tys z Prabut – Konrad Sebenwirt oraz prabucki rajca – Marcin
Calvus. Ale te¿ osoby te traktuje siê jako w³adze Kwidzyna. Jednak porównuj¹c listê œwiadków z 1330 z list¹ œwiadków znajduj¹c¹ siê w dokumencie wystawionym dla Prabut przez biskupa Bertolda 10 lat póŸniej, w 1340 roku,
jako œwiadkowie wzmiankowani byli: burmistrz z Prabut
– Miko³aj Sartor oraz so³tys z Prabut – Konrad. Przyjmuj¹c, ¿e so³tys Konrad wzmiankowany w 1340 roku jest
tym samym so³tysem, który by³ wzmiankowany w 1330
roku jako Konrad Sebenwirt, tyle tylko ¿e pominiête zosta³o jego nazwisko, œwiadczy o tym, ¿e osoby te i w 1330
roku by³y w³adz¹ Prabut. Nie wymienia siê tu prabuckich
rajców, ale nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e rajcy w Prabutach
byli. Porównuj¹c natomiast powy¿sze osoby z list¹ œwiadków wymienion¹ w dokumencie wystawionym dla Prabut przez biskupa Bertolda w 1342 roku, jako œwiadkowie wzmiankowani byli: burmistrz Prabut – Miko³aj Sartor oraz so³tys ze Stañkowa – Konrad. Ten sam wiêc so³tys wzmiankowany by³ w 1340 roku jako so³tys miejski (z
Prabut), natomiast w 1342 roku jako so³tys wiejski (ze
Stañkowa). Uwa¿am jednak, ¿e chodzi tu o tego samego
so³tysa i jest on so³tysem z Prabut. Œwiadczy³oby to wówczas o tym, ¿e ster rz¹dów w mieœcie niezmiennie przez
12 lat sprawowa³y te same osoby.
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z naszej historii...(J. Stêpka)
Przyjmowa³a do prawa miejskiego. Wydawa³a wyroki w
Wizyta u praŸród³a - cz. III
sprawach niew³aœciwego u¿ytkowania miar i wag. RozPonadto nazwisko burmistrza – Sartor – wskazuje
na to, ¿e na czele miasta sta³ rzemieœlnik, gdy¿ wyraz „sartor” oznacza – krawiec (a dok³adniej, lichy krawiec,
³aciarz).
L. Schwalm podaje, ¿e podczas wyprawy wojennej
przeciwko pogañskim Litwinom w roku 1382, korpus pomocniczy wyznaczony przez biskupa, dowodzony przez
biskupiego wójta, Jana Rabe, zosta³ napadniêty. Biskupi
wójt wraz z burmistrzem Prabut, Reinerem, straciwszy
wielu ludzi, zostali wziêci do niewoli. Jan Rabe zosta³ uwolniony, w drodze wymiany, niewiadomo jednak, czy równie¿ burmistrz zosta³ uwolniony.
Burmistrz reprezentowa³ radê na zewn¹trz i by³
wykonawc¹ jej uchwa³. Wydawa³ zarz¹dzenia w sprawach
porz¹dkowych i rozstrzyga³ spory mniej wa¿ne.
Rada pochodzi³a z wyborów. Sposób wyboru oraz
liczbê kolegium rajców okreœla³y przywileje nadane przez
pana miasta. Liczba rajców zale¿a³a od wielkoœci miasta.
W Prabutach prawdopodobnie rada sk³ada³a siê z 12 rajców. Z grona rady wybierano burmistrza. Biskupi zachowali jednak decyduj¹cy wp³yw na sk³ad osobowy rad, gdy¿
wybór burmistrza i rajców wymaga³ zatwierdzenia biskupa. W roku 1451 biskup pomezañski, gdy dowiedzia³ siê
od wielkiego komtura, ¿e burmistrz i rada miejska Prabut
zamierzaj¹ przyst¹piæ do Zwi¹zku Pruskiego, odwo³a³ ca³¹
radê i nakaza³ winnym opuœciæ miasto. Pieczêæ miejsk¹
do czasu wyboru nowej rady przekaza³ so³tysowi i ³awie.
Rada miejska reprezentowa³a interesy miasta na
zewn¹trz i wobec innych miast. Pe³ni³a funkcje ustawodawcze i wykonawcze. Zakres jej kompetencji wynika³ z
postanowieñ przywileju lokacyjnego, z ogólnych przepisów prawa i przywilejów. Rada powo³ywa³a urzêdników
miejskich i okreœla³a zakres ich obowi¹zków, sprawowa³a
nadzór nad ich dzia³alnoœci¹. Zajmowa³a siê sprawami
policyjnymi, gospodarczymi i handlu, ustala³a ceny ¿ywnoœci (w zale¿noœci od cen zbo¿a), sprawowa³a g³ówny
nadzór nad cechami. Dwóch mê¿czyzn z ka¿dego cechu
(tzw. zaprzysiê¿eni) musia³o przed rad¹ z³o¿yæ przysiêgê,
¿e bêd¹ wspieraæ jej dzia³ania dla dobra miasta, s³u¿yæ jej
pomoc¹ i rad¹.
Rada miejska wspólnie z trzecim porz¹dkiem (kolegium przedstawicieli cechów i drobnych kupców ) uchwala³a wilkierze, reguluj¹ce ¿ycie spo³eczno – gospodarcze
w mieœcie, które zatwierdza³ biskup. Przys³ugiwa³o jej prawo uczestniczenia w zebraniach korporacji (cechu) oraz
wymierzania im kar. Rozstrzyga³a spory miêdzy cechami
o zakres produkcji. Sprawowa³a nadzór nad dzia³alnoœci¹
stanowisk sprzeda¿y, jej podlega³y stragany i ³awy. Przez
podleg³ych sobie urzêdników administrowa³a maj¹tkiem
miejskim. Pilnowa³a, aby mieszkañcy terminowo p³acili
podatki.
Rada sprawowa³a patronat nad szko³ami parafialnymi i zak³adami opiekuñczymi.

strzyga³a spory, pe³ni³a funkcjê s¹du apelacyjnego od wyroków so³tysa i ³awy oraz s¹dów cechowych.
2. So³tys i ³awa miejska - s¹d
Z chwil¹ nadania miastu praw miejskich, zasadŸca
(lokator), wyznaczony przez biskupa, którego rol¹ by³o
za³o¿enia miasta, z regu³y otrzymywa³ urz¹d so³tysa. So³tys otrzymywa³ równie¿ uposa¿enie ziemskie w postaci
10% patrymonium miejskiego, woln¹ od czynszów parcelê w mieœcie, 1/3 dochodów z regale targowego i 1/3 dochodów z kar s¹dowych. So³tys posiada³ uprzywilejowane stanowisko w XIII i XIV wieku. By³ zastêpc¹ oraz
pe³nomocnikiem pana miasta. W pierwszych latach istnienia miasta odpowiedzialny by³ za przestrzeganie postanowieñ dokumentu lokacyjnego i regulacjê ¿ycia miejskiego. Po pewnym czasie funkcjê tê przejê³a rada miejska.
Jak ju¿ wczeœniej pisa³am, so³tys Prabut po raz
pierwszy by³ wzmiankowany w 1330 roku.
Urz¹d so³ecki by³ bardzo wa¿ny dla miasta, w wiêkszoœci miast wykupi³o go miasto, a w Prabutach kupi³ ten
przywilej prawdopodobnie biskup Rudolf od lokatora i pozostawi³ sobie coroczne mianowania so³tysa. Wyboru so³tysa dokonywa³ biskup za rad¹ swych urzêdników.
So³tys przewodzi³ ³awie s¹dowej i nale¿a³ do rady
miejskiej. So³tys Prabut wzmiankowany w dokumentach
z 1330, 1340 oraz 1342 roku by³ wymieniony razem z rajcami, to znaczy, ¿e by³ rajc¹.
Do s¹du miejskiego nale¿a³o s¹downictwo mniejsze, tj. spory cywilne i karne za pobicia i lekkie zranienia
oraz s¹downictwo na drogach publicznych w granicach
patrymonium. Czêsto stosowan¹ kar¹ by³o wygnanie. W
sprawach gard³owych, w których wydawano karê œmierci, niezbêdne by³o potwierdzenie biskupa. S¹downictwo
wy¿sze oraz dochody z kar s¹dowych nale¿a³y do biskupa. Biskup by³ organem odwo³awczym od wyroków rady,
do której mogli odwo³aæ siê niezadowoleni z wyroku ³awy
miejskiej. Niestety nie zachowa³y siê prabuckie ksiêgi ³awnicze (s¹dowe), gdzie wpisywane by³y wszystkie kupna,
sprzeda¿e i zamiany gruntów miejskich i okolicy, podzia³y
maj¹tkowe oraz zapisy testamentowe.
Najs³abiej rozwiniêta by³a autonomia s¹dowa w
miastach we w³adztwie terytorium biskupów pomezañskich i che³miñskich. c.d.n
Joanna Stêpka
No i patrzcie Pañstwo, czyta siê to jak bajkê...
Obfitoœæ, ró¿norodnoœæ i podzia³ kompetencji organów ówczesnej w³adzy mo¿e budziæ zdumienie. Burmistrz, rajcy, so³tys, ³awa, „trzeci porz¹dek”, cechy...
Ciekawe, czy w Prabutach by³ ktoœ bez ¿adnej funkcji i czy mieli diety...Mo¿e i fajny by³by ten ustrój, gdyby
nie jeden podstawowy mankament: o wszystkim i tak
decydowa³ ostatecznie biskup. Ca³e szczêœcie, ¿e mamy
Ksiêdza Infu³ata bez dyktatorskich zapêdów...
MS
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trochu kultury ...
Pracowity, kulturalny listopad
Jesienna aura nie zachêca do spacerów, sprzyja
natomiast rozmaitym przedsiêwziêciom kulturalnym. Nasi
i nie tylko nasi artyœci mieli w listopadzie pe³ne rêce roboty, o ile tak mo¿na okreœliæ dzia³alnoœæ estradow¹.

Najpierw nasze dzieci z zespo³u MGOK
„Elfy” wyœpiewa³y III miejsce w ogólnopolskim festiwalu piosenki integracyjnej
„Uœmiechy spod parasola”. Trzecie miejsce
w kategorii solistów zdoby³a równie¿ Ola Wysocka

W corocznym konkursie - zabawie „Z³ota dziesi¹tka” organizowanym przez „Combo Juniors Band” w kwidzyñskiej kawiarni „Mi³a” w dniu 26 listopada wyst¹pi³a para
naszych solistów: Wioleta Kossak i Marcin Kruszyñski,
odnosz¹c zdecydowany sukces. Piosenki w ich wykonaniu zdoby³y I i II miejsce (Wioleta) oraz III i V (Marcin).
Dla Wiolety by³ to nadzwyczaj udany debiut w roli solistki
bigbandu (Marcin jest w CJB etatowym gitarzyst¹).
20 listopada goœcili u nas laureaci ogólnopolskiego festiwalu „Wieczorne Nastroje”. Przy pe³nej sali wys³uchaliœmy mini-recitali pi¹tki artystów. I miejsce w festiwalu
zaj¹³ Krzysztof Napiórkowski z Krakowa.

Premierowy spektakl teatru szkolnego prabuckiego Zespo³u Szkó³ pt. „Narodziny”, zrealizowany pod kierunkiem
P. Agnieszki Lewandowskiej - Lech, przy wspó³pracy z
MGOK.

Listopadowy serial zakoñczy³ Wojciech Cejrowski, znany
podró¿nik, publicysta, pisarz, mi³oœnik muzyki country, a
przede wszystkim przeœmiewca z pamiêtnego „WC kwadrans”. Jego wystêp w sali MGOK mo¿liwy by³ dziêki
zaanga¿owaniu Pañstwa Kordowskich, którzy tego oryginalnego goœcia zaprosili i sfinansowali ca³e przesiêwziêcie, za co Im serdecznie dziêkujemy.
Marek Szulc
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rozmaitoœci...
Ratownictwo w Prabutach
Jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Prabutach nale¿¹ca do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaœniczego, obejmuj¹ca swoim dzia³aniem gminê Prabuty
zosta³a doposa¿ona w zestaw ratownictwa medycznego
R-1. Jest to podstawowy zestaw medyczny jakim dysponuj¹ jednostki KSRG, w sk³ad którego wchodzi: deska ortopedyczna z anatomicznym stabilizatorem g³owy stosowana podczas urazów krêgos³upa, zestaw szyn „ Kramera ” do stabilizacji koñczyn, torba z opatrunkami, hydro¿ele przeciwoparzeniowe, zestaw tlenowy, ko³nierze ortopedyczne dla doros³ych i dzieci. W paŸdzierniku br. piêciu
ratowników OSP Prabuty ukoñczy³o kurs ratownictwa
medycznego obowi¹zuj¹cy w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaœniczym. Umiejêtnoœci ratowników zdobyte
podczas szkolenia jak i zakupiony sprzêt bêd¹ s³u¿y³y podniesieniu bezpieczeñstwa mieszkañców gminy. Kolejnym
krokiem na rzecz ratownictwa w Prabutach ma byæ przystosowanie samochodu marki Honker do dzia³añ z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego. Aktualnie
zbieramy fundusze na zakup niezbêdnego sprzêtu ratownictwa drogowego jakimi s¹ pompa hydrauliczna oraz no¿yce hydrauliczne. W/w sprzêt s³u¿y do uwalniania poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
Jakakolwiek pomoc od przedsiêbiorców i firm z
gminy Prabuty bêdzie mile widziana, w zamian ratownicy
OSP s³u¿¹ szkoleniami w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Za dotychczasow¹ pomoc sk³adamy podziêkowanie wszystkim sponsorom z gminy Prabuty z nadziej¹ na
dalsz¹ wspó³pracê i pomoc.
Z ratowniczym pozdrowieniem
ratownicy OSP Prabuty.

Wêdkarze dziêkuj¹

Na proœbê prabuckiego ko³a Pañstwowego Zwi¹zku Wêdkarskiego burmistrz Bogdan Paw³owski sobie tylko znanym sposobem nak³oni³ dyrekcjê Pañstwowego Gospodarstwa Rybackiego w Sztumie do ofiarowania na rzecz
ko³a 50 kg materia³u zarybieniowego szczupaka, uzyskanego z od³owu redukcyjnego na jeziorze Liwieniec. Te
ca³kiem ju¿ pokaŸne sztuki przeprowadzi³y siê tym samym
na Sowicê, jezioro, bêd¹ce w gestii naszego PZW. Za
naszym poœrednictwem dzia³acze ko³a pragn¹ podziêkowaæ Panu Burmistrzowi za skuteczne wstawiennictwo.
Przy okazji informujemy, ¿e prabuccy wêdkarze
sami te¿ potrafi¹ zatroszczyæ siê o to, co potem sami próbuj¹ z³apaæ, niesty, przy wci¹¿ wydatnej pomocy k³usowników. Ostatnio wpuszczono do Sowicy 2,5 tysi¹ca szczupakowego narybku. O rezultatach tych zabiegów przekonamy siê choæby podczas „majówkowych” zawodów
wêdkarskich...

Na ¿ywca z innych Ÿróde³...
Dzywiny tieskt
Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni na bytyrijskch uweniretasytch nie ma zenacznia kojnolesc ltier przy zpiasie dengao solwa.Nwajzanszyeim jest,
aby prieszwa i otatsnia lteria byla na siwom mijsecu, ptzosa³oe mgo¹ byæ w niaedzi³e i w dszalym c¹igu nie pwinono to sawrztaæ polbemórw ze zozumierniem tksetu.Dzijee
sie tak datgelo, ¿e nie czamyty wyszistkch lteir w so³wie,
ale c³ae so³wa od razu.

Dla przedszkola przyjaciel potrzebny od zaraz...
Dyrektor, Rada Rodziców oraz Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Prabutach zwraca siê z gor¹c¹
proœb¹ o dofinansowanie modernizacji placu zabaw dla
dzieci. Obecnie funkcjonuj¹ce instalacje nie spe³niaj¹ podstawowych warunków bezpieczeñstwa, nie mówi¹c o
estetyce. Najbardziej zainteresowani, rodzice i pracownicy zadeklarowali swoj¹ pomoc, ale to wci¹¿ za ma³o. Tego
typu inwestycja wymaga nie tylko nak³adu pracy fizycznej, ale przede wszystkim œrodków finansowych. Uzyskaliœmy ju¿ obietnicê zakupu drewna po ni¿szej cenie oraz
deklaracjê jego obróbki. Ka¿da pomoc od osób prywatnych i firm bêdzie mile widziana, a nie ma piêkniejszej
nagrody, jak uœmiech dziecka.
Z nadziej¹, ¿e znajd¹ siê ofiarodawcy, podajemy
numer konta:
B.S. Prabuty 46 83 19 000 3 000000 55 2 00000 10
Wp³at dokonaæ mo¿na równie¿ w sekretariacie placówki

Gdzieœ w Polsce: pojazd kosmiczny próbuje uprowadziæ
mieszkañca Ziemi, który stawia zaciek³y opór.
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rozmaitoœci...
ROZK£AD JAZDY POCI¥GÓW
STACJA PRABUTY – ODJAZDY
(pogrubiony druk - poc. pospieszne)
rozk³ad aktualny do 31 marca 2006
DZIA£DOWO 1.18 PR, 5.57TLK (D), 13.02TLK
(2), 19.54TLK (3)
GDYNIA G³. 3.43 PR, 9.19TLK (4), 10.13 PR(1),
15.08TLK (2), 17.02 PR (2), 20.21 PR, 21.08Ex (B)
I£AWA G³. 1.18 PR, 4.47 PR, 5.57TLK (D), 6.23 PR,
7.08 PR(E), 9.08 PR, 10.22 PR(2), 11.10 SKM,
13.02TLK (2), 14.00 PR, 15.03 PR(D), 16.16 PR, 17.08
SKM, 18.17 PR, 19.34 PR, 19.54TLK (3), 20.14 PR(2),
20.25 SKM,
KIELCE

1.18 PR

KO£OBRZEG, KOSZALIN 3.43 PR, 15.08TLK (2),
17.02 PR(2)
KRAKÓW

1.18 PR

MALBORK
3.43 PR, 5.51 PR, 6.56 PR, 8.44 PR,
9.19TLK (4), 10.13 PR(1), 10.50 PR, 12.31 SKM,
15.08TLK (2), 15.24 PR, 16.27 PR, 17.02 PR(2), 17.33
PR, 18.26 SKM, 19.21 PR, 20.21 PR, 21.08Ex (B),
22.16 SKM
OLSZTYN

7.08 PR(E), 10.22 PR(2), 20.14 PR(2)

TCZEW
3.43 PR, 9.19TLK (4), 10.13 PR(1),
12.31 SKM, 15.08 TLK (2), 17.02 PR(2), 18.26 SKM,
20.21 PR, 21.08 Ex (B)
WARSZAWA 1.18 PR, 5.57TLK (D), 13.02TLK(2),
19.54TLK (3)
Legenda:
(B) – kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku i w niedziele oprócz
25 XII
(D) – kursuje od poniedzia³ku do pi¹tku oprócz œwi¹t
(E) – kursuje codziennie oprócz niedziel i 26 XII.
(1)– kursuje codziennie oprócz 25, 26 XII, 1 I.
(2) - kursuje codziennie oprócz 25 XII.
(3)– kursuje tylko w pi¹tki i niedziele, poza tym na zarz¹dzenie
(4) – kursuje tylko w poniedzia³ki i soboty, poza tym na
zarz¹dzenie
Ex – Ekspres
TLK – Tanie Linie Kolejowe - obowi¹zuje dop³ata.
PR – poci¹gi Spó³ki PKP Przewozy Regionalne
SKM – poci¹gi Spó³ki Szybka Kolej Miejska

Sklep z tani¹ odzie¿¹ pochodzenia
angielskiego zaprasza:
pawilon przy ul. Kisielickiej

Na ¿ywca z innych Ÿróde³...
Szed³ przechodzieñ ulic¹ i zobaczy³ nowy sklep. Myœli
sobie: „wpadnê”. Wita go uœmiechniêty sprzedawca:
- Dzieñ dobry. W czym mo¿emy pomóc, co chcia³by pan
kupiæ?
Facet siê zastanawia i mówi:
- Rêkawiczki.
- To proszê podejœæ do tamtego dzia³u.
Goœæ idzie do wskazanego dzia³u i mówi:
- Chcê kupiæ rêkawiczki.
- Zimowe czy letnie?
- Zimowe.
- To proszê przejœæ do nastêpnego dzia³u.
Facet poszed³.
- Dzieñ dobry, potrzebne mi zimowe rêkawiczki.
- Skórzane, czy nie?
- Skórzane.
- To proszê podejœæ do nastêpnego dzia³u.
Facet podenerwowany podchodzi do wskazanego stoiska.
- Chcê kupiæ zimowe, skórzane rêkawiczki.
- Z klamerk¹ czy bez?
- Z klamerk¹.
- Proszê podejœæ do nastêpnego dzia³u.
Facet ju¿ wkurzony, ale idzie nic nie mówi¹c.
- Poproszê rêkawiczki, zimowe, skórzane i z klamerk¹.
- Z klamerk¹ na zatrzask czy na rzepy?
- Na rzepy.
- Zapraszam do dzia³u naprzeciwko.
Facet nie wytrzymuje i wrzeszczy:
- Proszê przestaæ siê nade mn¹ znêcaæ! Sprzedajcie mi
wreszcie te rêkawiczki i sobie pójdê.
- Proszê pana, proszê o cierpliwoœæ, chcemy panu sprzedaæ dok³adnie takie rêkawiczki jakich pan potrzebuje.
Facet idzie dalej.
- Proszê rêkawiczki, zimowe, skórzane i z klamerk¹ i na
rzepy.
- A jaki kolor?
Nagle otwieraj¹ siê drzwi i do sklepu wchodzi facet z sedesem œwie¿o wyrwanym z pod³ogi, od którego odstaj¹
kawa³ki glazury. Niesie go na wyci¹gniêtych rêkach. podchodzi do lady i krzyczy:
- Taki mam cholerny sedes, a tak¹ glazurê! Ty³ek ju¿ wam
wczoraj pokazywa³em! A teraz sprzedajcie mi wreszcie
JAKIKOLWIEK papier toaletowy!

A ca³kiem markow¹, tani¹ odzie¿ ze Skandynawii mo¿na kupiæ w nowo otwartym stoisku na terenie dworca PKP.
Tylko jedno stoisko!
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