
W Kra śnie wie ma ją świe tli cę
Nie by ło by świe tli cy,

gdy by nie za pał wasz i wa -
szej prze wod ni czą -
cej – mó wił wójt Ry szard
Gisz czak. Ksiądz pro -
boszcz Jan Pio trow ki do dał
zaś: – Do brze, że są ta cy
za pa leń cy jak Te re ska.
A dzia ło się to pod czas
ofi cjal ne go otwar cia obiek -
tu, któ re na stą pi ło 16
kwiet nia.

Czy taj na str. 6-7

Doktor Fułek i inni
Od 1 maja

świadczeniem usług
medycznych w
ośrodku w Gralewie
zajmie się
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ASMED. Stworzyło
go małżeństwo
Adriana i Sławomir
Fułkowie.

Czy taj na str. 3 i

Sprawdziany i egzaminy

Kwie cień był dla uczniów ostat nich klas szkół pod sta wo wych i gim na zjów cza sem spraw dza nia wie dzy na by -
tej pod czas na uki. Szó sto kla si ści 4 kwiet nia pi sa li spraw dzian na za koń cze nie szko ły pod sta wo wej, a ucznio wie
ostat nich klas gim na zjal nych przez trzy dni, 23, 24 i 25 kwiet nia, zda wa li eg za min z ję zy ka pol skie go, ma te ma ty -
ki i ję zy ka ob ce go. Czy taj na str. 4

W szkołach podstawowych i gimnazjach

Gralewo: ASMED przejmuje opiekę medyczną
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IN FORMA CJA URZĘ DO WA
Urząd Gmi ny Ra ciąż, na wnio sek in we sto ra: P&P In ve -

st ment Sp. z o.o. Spół ka Ko man dy to wa ul. Pil cho wic -
ka 9/11, 02-175 War sza wa z dnia 25 mar ca 2013 r. wsz czął
po stę po wa nie w spra wie wy da nia de cy zji o śro do wi sko wych
uwa run ko wa niach dla przed się wzię cia po le ga ją ce go na: 

bu do wie za kła du od zy sku od pa do wej gu my na dział ce nr
ew. 156/3 ob ręb 30.

Wójt gmi ny Ra ciąż na ło żył na in we sto ra obo wią zek
prze pro wa dze nia oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko wnio -
sko wa ne go przed się wzię cia.

Pla no wa ne przed się wzię cie po le gać bę dzie na bu do wie
in sta la cji do od zy sku i uniesz ko dli wia nia od pa dów gu mo -
wych i two rzyw sztucz nych w ce lu uzy ska nia su row ców ener -
ge tycz nych i ma te ria łów użyt ko wych, w ist nie ją cych bu dyn -
kach prze my sło wych, usy tu owa nych na dział ce o nr ew. 156/3
w miej sco wo ści Kra sze wo Ga czuł ty (ULMAR).

Zdol ność prze ro bo wa in sta la cji prze wi dy wa na jest
na 12,8 ton/do bę na re ak tor (2 re ak to ry), a rocz na wiel kość
prze ra bia nych opon – do 9000 ton.

Kon kurs KRUS

Lau re at ka z Gra le wa
We ro ni ka Ku char ska, uczen ni ca kl. IV Szko ły Pod sta wo -

wej w Sta rym Gra le wie za ję ła I miej sce w III Ogól no pol skim
Kon kur sie Pla stycz nym „Bez piecz nie na wsi -po wiedz STOP
upad kom” na eta pie po wia to wym, któ re go or ga ni za to rem był
KRUS w Płoń sku. Z 250 prac zło żo nych ze szkół pod sta wo -
wych w te re nu po wia tu płoń skie go w prze dzia le wie ko wym
dzie ci od klas 0-III, oraz klas IV -VI wy ło nio no po 4 pra ce

w każ dej gru pie wie ko -
wej. Pra ca We ro ni ki
weź mie udział w II eta -
pie kon kur su – wo je -
wódz kim.

Na gro dy lau re atom
eta pu po wia to we go zo -
sta ną wrę czo ne do 5
czerw ca.

Piotr Pie ka rzew ski
Na gro dzo na pra ca We ro ni ki Ku char skiej

Ko lej na se sja Ra dy Gmi ny Ra ciąż, któ ra od by ła się 26 mar -
ca, ob fi to wa ła, jak wszyst kie po sie dze nia ra dy, w py ta nia soł ty -
sów i rad nych. Pod ję te też zo sta ły istot ne uchwa ły, m. in. o fun -
du szu so łec kim w 2014 r. i za cią gnię ciu po życz ki na bu do wę
przy do mo wych oczysz czal ni ście ków. Uczest ni cy ob rad do wie -
dzie li się też o wy so ko ści wy na gro dzeń na uczy ciel.

Soł ty si po ru sza li głów nie spra wy do ty cząc dróg i no wych
za sad od bio ru od pa dów. Ale nie tyl ko. Eu ge nię Szlak in te re so -
wa ło, czy gmi na za ku pi ła już cią gnik. Soł ty ska Łem pin ka pro si -
ła też o po sze rze nie dro gi gmin nej w tym so łec twie, pro wa dzą cej
przez las. Te re sa Zja de wicz py ta ła o to, kie dy bę dzie ap te ka
w Gra le wie. Zgło si ła też ko niecz ność za sy pa nia do łu na dro dze
przy mo ście w Kra śnie wie, bo stwa rza za gro że nie. Rad ny
Krzysz tof Ko niec kie wicz chciał wie dzieć, czy trze ba wy po wia -
dać umo wy na wy wóz śmie ci z PGKiM w Płoń sku, a soł tys Kos -
so bud Ro man Ry chliń ski py tał, kto bę dzie po bie rał opła ty
za śmie ci. We dług Bo że ny Król – soł ty ski wsi Łem pi no – miesz -
kań cy nie ro zu mie ją zmian do ty czą cych od bio ru śmie ci, więc
trze ba zor ga ni zo wać ze bra nie wiej skie i wy tłu ma czyć. Zgło si ła
też za strze że nia do ty czą ce fir my zaj mu ją cej się utrzy ma niem
dróg. Po dob ne zda nie mia ła Bar ba ra Ka miń ska. Soł ty ska Ko -
zie bród po wie dzia ła, że nie moż na po ro zu mieć się z wy ko naw cą
w spra wie za mon to wa nia pro gu zwal nia ją ce go na prze ciw ko mi -
ni -par ku w tej wsi. „Dro go wy” pro blem po ru szył też Woj ciech
Żmi jew ski. Soł tys wsi Pól ka Ra ciąż po in for mo wał, że ubyt ki
na dro dze w Pól kach na dal są nie na pra wio ne, a na 4 km są prze -
wró co ne zna ki dro go we. Rad ną Bo że nę Szer sze niew ską in te re -
so wa ło czy bę dzie skoń czo ny re mont dro gi Ko dłu to wo – Szczep -
ko wo – Unieck. Zgło si ła też po trze bę usu nię cia wy rwy na dro dze
po wia to wej w kie run ku Li py. Te re sa Mu chyń ska – soł ty ska wsi
Cie ciersk – py ta ła, kto od po wia da za oświe tle nie dróg i rond.

Do nie któ rych py tań soł ty sów i rad nych od nio sła się rad na
po wia to wa Elż bie ta Grod kie wicz. Po in for mo wa ła, iż ła ta nie
dziur dro go wych na stą pi wkrót ce, a opóź nie nie jest zwią za ne
z prze dłu ża ją cą się zi mą. Co do oświe tle nie dróg i rond stwier -
dzi ła, że jest to pro blem nie tyl ko w Cie cier sku i Sie ra ko wie, ale
w ca łej Pol sce. Po nad to po in for mo wa ła, że pla no wa ny jest cykl
de bat spo łecz nych na te mat bez pie czeń stwa w po wie cie płoń -
skim. Jed na z nich mo że od być się w gmi nie Ra ciąż, je że li gmi -
na zgło si ak ces. Elż bie ta Grod kie wicz mó wi ła tak że na te mat

szpi ta la w Płoń sku in for mu jąc m. in. o tym, że pla ców ka ta otrzy -
ma ła z NFZ mniej sze środ ki niż w ro ku ubie głym.

Do py tań rad nych i soł ty sów od niósł się wójt gmi ny Ra ciąż
Ry szard Gisz czak. Po in for mo wał, że roz strzy gnię ty zo stał prze -
targ na za kup ze środ ków fun du szu so łec kie go cią gni ka i sprzę -
tu to wa rzy szą ce go: ko siar ki, pia skar ki, przy cze py. Mó wiąc
o zmia nach w go spo dar ce od pa da mi po wie dział, że opła ty moż -
na bę dzie wno sić do soł ty sa lub do ka sy gmi ny. Po in for mo wał,
że do urzę du wpły nę ło oko ło 2000 de kla ra cji „śmie cio wych”,
obej mu ją cych po nad 6000 miesz kań ców. Wy ja śnił, że nie trze ba
wy po wia dać umów na od biór śmie ci, fir ma PGKiM w Płoń sku
sa ma wy po wie umo wy. W spra wie wnio sku o oświe tle nie ulicz -
ne w Cie cier sku wójt od po wie dział, że to kosz tow na in we sty cja,
gdyż trze ba bu do wać ca łą li nię. Fir ma pro du ku ją ca opra wy le do -
we ma wy ko nać oświe tle nie w ra mach pro mo cji.

Wśród uchwał przy ję tych przez ra dę zna la zła się uchwa ła
do ty czą ca za cią gnię cia przez gmi nę Ra ciąż po życz ki w Wo je -
wódz kim Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w War sza wie w wy so ko ści 1 mln 930 tys. zł na bu do wę ko lej nych
przy do mo wych oczysz czal ni ście ków. Rad ni zgo dzi li się, aby
gmi na udzie li ła po wia to wi płoń skie mu do ta cji w wy so ko ści 500
tys. zł na bu do wę mo stu na rze ce Ro kit ni ca na dro dze po wia to -
wej Wit ko wo – Gra le wo. Po sta no wi li wy od ręb nić w przy szło -
rocz nym bu dże cie środ ki na fun dusz so łec ki. Rad ni zgo dzi li się
też na prze ka za nie skła dek człon kow skich na rzecz Sto wa rzy sze -
nia Lo kal na Gru pa Dzia ła nia – Przy ja zne Ma zow sze. Skład ka
wy no si 2 zł do miesz kań ca rocz nie. War to do dać, że ze środ ków
po zy ska nych przez LGD prze pro wa dzo ne zo sta ły re mon ty re miz
stra żac kich, re mont świe tlic w Dru cho wie i Kra śnie wie oraz pla -
no wa ny jest re mont re mi zy w Ka czo ro wach.

Kie row nik Biu ra Ob słu gi Szkół Sa mo rzą do wych Wła dy sław
Kwiat kow ski za po znał rad nych z wy so ko ścią wy na gro dzeń na -
uczy cie li. W pla ców kach oświa to wych gmi ny Ra ciąż licz ba za trud -
nio nych na uczy cie li wy no si (wg sta niu na 30 wrze śnia 2012 r.):

*sta ży ści – 1 (za trud nio ny w nie peł nym wy mia rze),
*kon trak to wi – 19 (w tym 12 w peł nym wy mia rze),
*mia no wa ni – 23 (w tym 17 w peł nym wy mia rze),
*dy plo mo wa ni – 66 (w tym 57 w peł nym wy mia rze).
Śred nie wy na gro dze nie na uczy cie li li czo ne od 1 wrze śnia

do 31 grud nia 2012 r. wy no si:
*sta ży ści 2717,59 zł
*kon trak to wi 3016,52 zł
*mia no wa ni 3913,33 zł
*dy plo mo wa ni 5000,37 zł

r -r
(Na pod sta wie pro to ko łu z se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż)

Pro sto z ra dy

Fun dusz, po życz ka,
pła ce na uczy cie li



Zmiana w ośrodku zdrowia w Gralewie

– 10 kwiet nia z mo jej ini cja ty wy
w szko le w Gra le wie od by ło się spo -
tka nie kon sul ta cyj ne z miesz kań ca mi
w spra wie dal szych lo sów miej sco wej
przy chod ni – in for mu je wójt gmi ny
Ry szard Gisz czak. – Uczest ni czy ło
w nim oko ło 200 osób, co świad czy
o du żym za in te re so wa niu. Po wo dem
zwo ła nia ze bra nia by ły skar gi
na funk cjo no wa nie ośrod ka, na spo -
sób ob słu gi pa cjen tów przez do tych -
cza so wy ze spół pro wa dzą cy pla ców -
kę. Skar gi te nie mia ły cha rak te ru in -
cy den tal ne go, ale po wta rza ły się, na -
si la ły i trwa ło to od dłuż sze go cza su.
Po nie waż z koń cem kwiet nia wy ga sa
umo wa dzier ża wy obiek tu z po rad nią
„Zdro wie”, po sta no wi łem za py tać
miesz kań ców, co da lej, czy prze dłu -
żyć umo wę ze „Zdro wiem”, czy też

za wrzeć z in nym pod mio tem me -
dycz nym. A wła śnie ta ki się po ja wił,
kon kret nie ze spół pań stwa Fuł ków,
któ rzy zło ży li ofertę na po pro wa dze -
nie ośrod ka w Gra le wie. Przy po mnę,
że w 2009 ro ku pań stwo Fuł ko wie
pod ję li się opie ki me dycz nej nad pa -
cjen ta mi ośrod ka w Ko zie bro dach
i spra wu ją ją po dziś dzień z z po żyt -
kiem dla miesz kań ców. W każ dym
ra zie skarg na dzia łal ność ośrod ka
w Ko zie bro dach nie by ło. Na to miast
przy by ło tam pa cjen tów, a w Gra le -
wie licz ba pa cjen tów gwał tow nie
spa dła. Gdy ze bra nych na spo tka niu
w Gra le wie za py ta łem, czy są
za utrzy ma niem kon trak tu z do tych -
cza so wą po rad nią, za pa no wa ła ci sza
i nikt nie pod niósł rę ki. Po py ta niu
o to, kto jest za zmia ną pod mio tu pro -

wa dzą ce go ośro dek w Gra le wie,
w gó rze po ja wił się las rąk. W tej sy -
tu acji de cy zja mo że być tyl ko jed na.
Od 1 ma ja opie ką me dycz ną w ośrod -
ku zdro wia w Gra le wie zaj mie się ze -
spół pań stwa Fuł ków – wy ja śnił wójt
gmi ny Ra ciąż.

Ry szard Gisz czak do dał, że 1
czerw ca ru szy punkt ap tecz ny w Gra -
le wie.

In ne wie ści o zdro wiu
Wójt gmi ny Ra ciąż wy stą pił

do sta ro sty płoń skie go o prze ka za nie
gmi nie na wła sność bu dyn ku z ośrod -
kiem zdro wia w Ko zie bro dach.
Obec nie obiekt jest dzier ża wio ny
przez gmi nę za sym bo licz ną zło tów -
kę. – Chce my za adap to wać pię tro bu -
dyn ku i ulo ko wać tam punkt ap tecz ny
oraz gabinet re ha bi li ta cji – wyjaśnił
Ryszard Giszczak.

Z ko lei w Uniec ku do bie gła koń -
ca mo der ni za cja ośrod ka zdro wia.
Wy ko naw ca usu nął uster ki i zgło sił
obiekt do od bio ru.

r -r
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Od 1 ma ja pro wa dze niem ośrod ka zdro wia w Gra le wie zaj mie się
Nie pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej „Asmed” w Mo cho wie, ten
sam, któ ry czte ry la ta te mu prze jął opie kę me dycz ną nad miesz kań ca mi
Ko zie bród i oko lic. „Asmed” na le ży do le kar skie go mał żeń stwa – kie -
row ni kiem za kła du jest Ad ria na Fu łek, któ rą wspie ra mąż Sła wo mir.

Me da le dla ju bi la tów
Dwie pa ry – Zo fia i Ry szard Kar wow scy (poniżej)

z No we go Gra le wa oraz Ja dwi ga i Ewa ryst Pe try kow scy
z Ko zie bród – ob cho dzi ły 50-le cie mał żeń stwa. Zło ci

ju bi la ci otrzy ma li oko licz no ścio we me da le, przy zna ne
przez Pre zy den ta RP, a wrę czo ne przez wój ta gmi ny Ra -
ciąż. Mi ła uro czy stość od by ła się 16 kwiet nia w sa li kon -
fe ren cyj nej Urzę du Gmi ny w Ra cią żu.

Fot. ar chi wum UG
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Kwie cień był dla uczniów ostat -
nich klas szkół pod sta wo wych i gim -
na zjów cza sem spraw dza nia wie dzy
na by tej pod czas na uki. Szó sto kla si -
ści 4 kwiet nia pi sa li spraw dzian na za -
koń cze nie szko ły pod sta wo wej,

a ucznio wie ostat nich klas gim na zjal -
nych przez trzy dni, 23, 24 i 25 kwiet -
nia, zda wa li eg za min z ję zy ka pol skie -
go, ma te ma ty ki i ję zy ka ob ce go.

W ca łej Pol sce spraw dzian kom -
pe ten cyj ny ob jął 360 ty się cy szó sto -

kla si stów. W gmi nie Ra -
ciąż – 80, w tym w Ze spo le
Szkół w Ko zie bro dach – 20,
w Ze spo le Szkół w Kraj ko -
wie –16, w Ze spo le Szkół
w Gra le wie – 23, w Ze spo le
Szkół w Uniec ku – 21. Ma
dać od po wiedź na py ta nie,

w ja kim stop niu ucznio wie opa no wa -
li czy ta nie, pi sa nie, ro zu mo wa nie, li -
cze nie oraz umie jęt ność wy ko rzy sty -
wa nia wia do mo ści w prak ty ce. Wy -
nik spraw dzia nu nie ma zna cze nia dla
dal szej edu ka cji. Cho ciaż nie do koń -
ca. Je śli bo wiem uczeń ze chce kon ty -
nu ować na ukę w gim na zjum po za
swo im re jo nem szkol nym lub w szko -
le pry wat nej czy spo łecz nej, wów czas
mo że on de cy do wać o przy ję ciu go
do ta kie go gim na zjum.

Ina czej jest
w przy pad ku wy -
ni ku eg za mi nu
gim na zjal  ne go
P r z y s t ą  p i e  n i e
do nie go jest wa -
run kiem ukoń -
cze nia gim na -
zjum, a wy nik bę -
dzie miał wpływ
na przy ję cie
ucznia do wy bra -
nej przez niego
szko ły po nad -
g i m  n a  z j a l  n e j .
W kra ju eg za min
pi sa ło oko ło 400
ty się cy uczniów
trze cich klas gim -
n a  z j a l  n y c h ,
w gmi nie Ra -
ciąż – 81, w tym
w Ko zie bro -
dach – 17, Kraj -
ko wie – 14, Gra -
le wie – 23,
Uniec ku – 27. 

23 kwiet nia
g i m  n a  z j a  l i  ś c i
roz wią zy wa li test
h u  m a  n i  s t yc z  -
ny, 24 – ma te ma -
tycz no -przy rod -
ni czy, 25 kwiet -
nia – z ję zy ka ob -
ce go. W gim na -
zjach w gmi nie
Ra ciąż mie li
do wy bo ru ję zy -
ki: an giel ski, ro -
syj ski, nie miec ki,

fran cu ski, ale więk szość wy bra ła ten
pierw szy.

Za rów no te sty roz wią zy wa ne
przez szó sto kla si stów, jak i gim na -
zja li stów tra fi ły do okrę go wej ko mi -
sji eg za mi na cyj nej, gdzie zo sta ną
oce nio ne. Wy ni ki bę dą zna ne
w czerw cu.

Sraw dzia ny i eg za mi ny
W szko łach pod sta wo wych i gim na zjach

Na zdję ciach eg za min gim na zjal ny, część 
ma te ma tycz no -przy rod ni cza, w szko le w Uniec ku
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Od 1 ma ja świad cze niem usług me dycz nych
w ośrod ku w Gra le wie zaj mie się Nie pu blicz ny Za kład
Opie ki Zdro wot nej ASMED. Stwo rzy ło go mał żeń stwo
Ad ria na i Sła wo mir Fuł ko wie. Za kład ma swo ją sie dzi bę
w Mcho wie (po wiat sier pec ki), ale pro wa dzi przy chod nie
zdro wia nie tyl ko tam, tak że w Li go wie (gmi na Mcho -
wo), oraz w Ko zie bro dach, gdzie za do mo wił się czte ry
la ta te mu.

Za do mo wił to wła ści we sło wo. Zna lazł uzna nie pa -
cjen tów. Świad czy o tym cho ciaż by ich licz ba. Na po -
cząt ku do ASME DU za pi sa ło się 1100 miesz kań ców Ko -
zie bród i oko licz nych wio sek. Dziś jest ich już 1400. I są
to nie tyl ko miesz kań cy Ko zie bród i miej sco wo ści po ło -
żo nych w bli skim są siedz twie. Z usług ośrod ka ko rzy sta -
ją na wet pa cjen ci z Ra cią ża, Sie miąt ko wa, Dro bi na...

– Sym pa tycz ni lu dzie, przy ja zne śro do wi sko – tak
oce nia ko zie brodz kie oto cze nie dok tor Sła wo mir Fu łek,
chi rurg i spe cja li sta me dy cy ny ro dzin nej, z któ rym roz -
ma wia my, gdy skoń czył przyj mo wa nie pa cjen tów. Dziś
by ło ich 50. Ale to nie re kor do wa licz ba. Zda rza się, że
by wa i stu. Wi dząc na sze zdzi wie nie, do da je, że jest ta kie
po wie dze nie, że ten kto lubi to co robi, nigdy nie
pracuje. I nie mo że so bie wy obra zić, że są le ka rze, któ rzy
przyj mu ją dzien nie 15 pa cjen tów, a resz tę od sy ła ją do
do mu.

O pa cjen tach już by ło. Te raz o wła dzy gmin nej,
z któ rą ASMED mu si współ pra co wać, gdyż dzier ża wi
obiek ty od gmi ny Ra ciąż. Jak ta współ pra ca się ukła da?
Krót kie py ta nie i krót ka od po wiedź:

-Bar dzo do brze – mó wi dok tor Fu łek i do da je: -
W Ko zie bro dach pla nu je my za go spo da ro wać gó rę bu -
dyn ku, je śli wójt za mon tu je win dę. Na pię trze był by
punkt ap tecz ny i ga bi net fi zjo te ra pii.

Gdy by sto sun ki z wła dzą gmin ną ukła da ły się źle, ta -
kich pla nów pew nie by nie by ło. Nie by ło by też mo wy
o prze ję ciu opie ki me dycz nej nad pa cjen ta mi ośrod ka
zdro wia w Gra le wie.

Na co mo gą li czyć, na ja kie świad cze nia? Kto bę dzie
ich le czył? A więc oczy wi ście dok tor Sła wo mir Fu łek,
któ ry raz w ty go dniu bę dzie wy ko ny wał ba da nia USG.
Je go mał żon ka Ad ria na Fu łek, pe dia tra, bę dzie szcze pić
dzie ci i pro wa dzić kon sul ta cje pe dia trycz ne. Głów nym
le ka rze ogól nym w ośrod ku w Gra le wie bę dzie dok tor
Pau la Kem pa, któ ra jest w trak cie spe cja li za cji z me dy cy -
ny ro dzin nej. Po nad to w przy chod ni przyj mo wać bę dzie
neu ro log – dok tor Jó zef Wo jas.

-W ośrod ku przyj mo wać bę dzie na dal ten sam sto -
ma to log, któ ry ma od dziel ną umo wę z Na ro do wym Fun -
du szem Zdro wia. Po zo sta ją pa nie pie lę gniar ki – Ire na
Ko mo row ska i Li dia Pan kow ska oraz re je stra tor ka Syl wia
Ka liń ska – in for mu je dok tor Fu łek. On też udzie la pre cy -
zyj nej i fa cho wej od po wie dzi na py ta nie do ty czą ce za kre -
su świad czeń me dycz nych w ośrod ku Gra le wie:

-Bę dzie moż na wy ko nać nie tyl ko ba da nia USG
brzu cha, co jest w kom pe ten cji le ka rza ro dzin ne go, ale
rów nież USG tar czy cy, pier si, na rzą du ru chu (np. ko lan

czy sta wu bar ko we go) oraz ba da nia dop ple row skie, czy li
USG ukła du żyl ne go i tęt ni cze go koń czyn, na czyń trzew -
nych, tęt nic szyj nych i krę go słu pa. Po nad to bę dzie my
prze pro wa dzać ba da nia dla kie row ców oraz osób ubie ga -
ją cych się o po zwo le nie na broń, a tak że okre so we ba da -
nia pro fi lak tycz ne nie zbęd ne w za kła dach pra cy. Oprócz
te go ba da nia EKG i spi ro me trycz ne. Jed ne go dnia w ty -
go dniu, w śro dę – tak jak by ło to do tych czas – w ośrod -
ku w Gra le wie przyj mo wa ny bę dzie ma te riał do ba dań la -
bo ra to ryj nych. Nie za leż nie od te go na si pa cjen ci bę dą
mo gli każ de go dnia zgło sić się na ba da nia la bo ra to ryj ne
do punk tu po brań w ośrod ku zdro wia w Ra cią żu, gdyż
nasz za kład ma z tam tej szym la bo ra to rium pod pi sa ną
umo wę na świad cze nie ta kich usług. 

Jed no cze śnie dok tor Sła wo mir Fu łek de men tu je krą -
żą ce w gra lew skim śro do wi sku po gło ski, ja ko by fir ma
ASMED nie mia ła pod pi sa nej umo wy ze szpi ta lem
w Płoń sku na wy ko ny wa nie w tej pla ców ce zdjęć rent ge -
now skich pa cjen tów ASMED -u. – Ma my ta ką umo wę
nie tyl ko ze szpi ta lem w Płoń sku, ale też w Płoc ku
i Sierp cu – za pew nia dok tor. I do da je, że nie praw dą jest
też in for ma cja, roz po wszech nia na w Gra le wie, że pa cjen -
ci za pi sa ni do ASMED -u nie bę dą mo gli być przy ję ci
przez spe cja li stów po przed nie go za kła du. -Ża den le karz
spe cja li sta nie ma pra wa od mó wić przy ję cia pa cjen ta ze
skie ro wa niem – stwier dza do bit nie.

Wspo mi na też prze bieg ze bra nia kon sul ta cyj ne go
z miesz kań ca mi Gra le wa w spra wie opie ki me dycz nej,
w któ rym uczest ni czył. Nie kry je, że był za sko czo ny, iż
za pro wa dze niem ośrod ka zdro wia przez do tych cza so wy
za kład opie ki zdro wot nej nikt z ze bra nych nie pod niósł
rę ki. To da je do my śle nia. Ale daj my spo kój prze szło ści.
Czas na przy szłość, a ta w kwe stii opie ki me dycz nej
w gmin nym ośrod ku w Gra le wie ma na imię ASMED.
Zresz tą dla wie lu miesz kań ców ta nazwa nie brzmi ob co.
-Wśród ze bra nych roz po wszech nia li śmy ulot kę na te mat
na sze go za kła du. A w trze ciej de ka dzie kwiet nia w gra -
lew skich szko łach pro wa dzi li śmy ba da nia pro fi lak tycz ne
uczniów – do da je dok tor Fu łek.

r -r

Gralewo: ASMED przejmuje opiekę medyczną

Doktor Fułek i inni

Ze Sła wo mi rem Fuł kiem roz ma wia li śmy w ga bi ne cie le kar skich
w ośrod ku zdro wia w Ko zie bro dach



W Kra Ênie wie ma jà Êwie tli c´
w niej pa nie
z KGW. Kosz -
to wa ła 64 tys.
zł. Po wsta ła
za pie nią dze
unij ne i gmin -
ne.

P o d  c z a s
uro  czy s to  śc i
Te re sa Zja de -
wicz dzię ko wa -
ła wła dzom
gmi ny za życz -
li wość i do pro -
w a  d z e  n i e
do ini cja ty wy
ko biet z KGW
w Kra śnie wie
do fi na łu, któ -
re go moc nym
akor dem by ło
ofi cjal ne otwar -
cie świe tli cy.
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Nie by ło by świe tli cy, gdy by nie za pał wasz i wa -
szej prze wod ni czą cej – mó wił wójt Ry szard Gisz czak.
Ksiądz pro boszcz Jan Pio trow ki do dał zaś: – Do brze,
że są ta cy za pa leń cy jak Te re ska. A dzia ło się to pod -
czas ofi cjal ne go otwar cia obiek tu, któ re na stą pi ło 16
kwiet nia z udzia łem władz gmi ny, rad nych, soł ty sów,
no i oczy wi ście pań z ko ła go spo dyń.

Bo trze ba wie dzieć, że w Kra śnie wie jest Ko ło Go -
spo dyń Wiej skich. – Je dy ne dzia ła ją ce w gmi nie Ra -
ciąż – in for mu je wójt. Je go prze wod ni czą cą, za ra zem soł -
ty ską wsi jest Te re sa Zja de wicz, któ ra zjed na ła pa nie
do wspól nej idei sta rań o świe tli cę w Kra śnie wie. Ko bie -
ty do pię ły swe go i są są siad ka mi do mu sa mot nych ma tek
z dzieć mi, któ re -
mu przed la ty
gmi na uży czy ła
by łą szko łę
na sie dzi bę. Tak,
w tym bu dyn ku
funk cjo no wa ła
pod sta wów ka.
Ale to prze -
szłość. W le wym
skrzy dle z od -
dziel nym wej -
ściem, za cza -
sów szkol nych
by ła tu sal ka
gim na stycz na,
jest te raz świe tli -
ca wiej ska.
Wiej ska, bo słu -
ży wszyst kim
miesz  kań  com
Kra śnie wa, choć
go spo dy nia mi są

Te re sa Zja de wicz za pro si ła go ści do środ ka... ... i wszyst kich uro czy ście po wi ta ła

... i rad na po wia to wa Elż bie ta Grod kie wicz

Za pro sze ni go ście

Ko bie tom z Kra śnie wa gra tu lo wa ły 
wła dze gmi ny z wój tem Ry szar dem 

Gisz cza kiem na cze le...
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Prze wod ni czą cej i soł ty sce z ko lei dzię ko wa li za za pał
wójt oraz rad na po wia to wa Elż bie ta Grod kie wicz, wrę -
cza jąc pa niom upo min ki. Dzię ko wał też pro boszcz, za -
nim po mo dlił się i po świę cił obiekt. Ksiądz Jan Pio trow -
ski mó wił, że to ewe ne ment, bo te raz świe tli ce wiej skie
zni ka ją, a nie po wsta ją. Je śli zaś po wsta ją, dzie je się to
z po żyt kiem dla miesz kań ców, bo nie moż na za my kać się
w krę gu te le wi zo ra i kom pu te ra, któ re od ci na ją lu dzi

od sie bie, nisz czą wię zy mię dzy ni mi. Na to miast ta ki
obiekt jak świe tli ca, je śli ży je, sprzy ja re la cjom mię dzy -
ludz kim.

Po po świę ce niu świe tli cy go ście za sie dli za sto ła mi,
a pa nie po da ły smacz ne po tra wy przy go to wa ne przez nie
na tę szcze gól ną oka zję. A że smacz ne by ły, za świad cza -
my, bo sa mi mie li śmy oka zję je skosz to wać.

r -r

Pa nie z KGW Kra śnie wo

Świe tli ca mie ści się w daw nej szkol nej sal ce gim na stycz nej

... i po świę cił świe tli cę

Pa nie z KGW przy go to wa ły smacz ny po czę stu nek

Ksiądz Jan Pio trow ski od mó wił mo dli twę...



Dzie ci z Ośrod ka Edu ka cji Przed szkol nej w Sta rym Gra -
le wie wy ko ny wa ły pra ce pla stycz ne.

Każ da po ra ro ku wią że się z ćwi cze niem spraw no ści ma -
nu al nej dzie ci po przez 

wy ko ny wa nie prac pla stycz nych róż ny mi tech ni ka mi, ta -
ki mi jak ma lo wa nie far ba mi, wy dzie ran ki z pa pie ru, le pie nie
z pla ste li ny i in ne.

Dzie ci wy ko na ły pra ce o te ma ty ce wio sen nej. Po ma lo -
wa ły pa nią wio snę, a me to dą wy dzie ran ki z pa pie ru wy ko na -
ły pierw sze kwia ty wio sen ne – kro ku sy.

Wy cho waw ca Mar le na Jan kow ska

Mali plastycy

Ro we rzy ści z Gra le wa
(na ra zie) bez kon ku ren cyj ni

Suk ce sem dru żyn szkol nych (gim na zjum i pod sta wów ki)
z Gra le wa za koń czył się po wia to wy fi nał Ogól no pol skie go
Tur nie ju Bez pie czeń stwa w Ru chu Dro go wym, któ ry 19
kwiet nia od był się w Ba bo sze wie. Wy star to wa ło 12 ze spo łów
ze szkół pod sta wo wych i 11 gim na zjal nych, ale na gra lew skie
te amy nie by ło moc nych. Przed ni mi fi nał re gio nal ny za pla no -
wa ny na 17 ma ja w Żu ro mi nie.

Po wia to we roz gryw ki ro we ro we po prze dzi ły zma ga nia
gmin ne. Go spo da rzem gmin ne go tur nie ju by ło w gmi nie Ra -
ciąż Gra le wo, a od był się on 11 kwiet nia i po dob nie jak eli -
mi na cje na szcze blu po wia tu płoń skie go, skła dał się z dwóch
czę ści – te stu oraz jaz dy na ro we rze po to rze. W gmi nie Ra -
ciąż naj lep szą zna jo mo ścią za sad bez pie czeń stwa w ru chu
dro go wym wy ka za li się re pre zen tan ci gra lew skich szkół. Dru gie lo ka ty za ję ły dru ży ny z Uniec ka (gim na zjum) i Kraj -

ko wa (szko ła pod sta wo wa).
W gmin nych eli mi na cjach star to wa ły re pre zen ta cje czte -

rech szkół pod sta wo wych (Gra le wo, Kraj ko wo, Ko dłu to wo,
Unieck) i trzech gim na zjów (Gra le wo, Unieck, Kraj ko wo).

A oto skła dy ze spo łów, któ re za ję ły pierw sze i dru gie
miej sca, pre mio wa ne udzia łem w eli mi na cjach po wia to wych:

Szko ły pod sta wo we
Gra le wo: Piotr Pan kow ski, Ju lia Dep tu ła, Kry stian No -

wa kow ski, opie kun dru ży ny Mał go rza ta Ra ci niew ska.
Kraj ko wo: Se ba stian Pa jąk, Ka mil Wój te wicz, Ma te usz

Gut kow ski, opie kun Krzysz tof No wac ki.
Gim na zja
Gra le wo: Na ta lia Dep tu ła, Ka mil Droz dow ski, Kon rad

Ja siń ski, opie kun Ire ne usz Wierz bic ki.
Unieck: Al bert Fi gat, Kon rad Kac przak, Mi chał Ko cięc -

ki, opie kun An drzej Bo ja now ski.
r -r
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Gra le wo

Na ta lia Dep tu ła (PG Gra le wo) na to rze prze szkód

Re pre zen tan ci szkół pod sta wo wych pod czas roz wią zy wa nia te stu



Dzie ci i ro dzi ce chęt nie za ję li się wy pla ta niem

21 mar ca w Ośrod ku Edu ka cji Przed szkol nej
i Od dzia le Przed szkol nym w Ra cią żu zor ga ni zo wa -
łam warsz ta ty dla ro dzi ców i ich po ciech z two rze -
nia pa pie ro wej wi kli ny, po le ga ją ce na na uce wy pla -
ta nia efek tow nych ko szy ków przy po mo cy zwy -
kłych, co dzien nych ga zet. Tech ni ka, któ rą po zna li
uczest ni cy spo tka nia, umoż li wia stwo rze nie ta nich
przed mio tów de ko ra cyj nych, słu żą cych m. in.
do prze cho wy wa nia dro bia zgów. 

Po mysł oka zał się bar dzo cie ka wy i przy cią gnął
wie lu chęt nych, w tym ko or dy na to ra pro jek tu. Za -
rów no naj młod si jak i star si by li bar dzo za cie ka wie -
ni i chęt ni do pra cy. Każ dy mógł za brać swo je dzie -
ło na pa miąt kę do do mu.

Wy ro by trwa ło ścią nie ustę pu ją kla sycz nej wi -
kli no wej ple cion ce, świet nie ją imi tu jąc. Pa pie ro wa
wi kli na da je moż li wość prak tycz ne go zaj mo wa nia się sztu ką
w for mie za ba wy. 

Wy cho waw ca OEP w Ra cià ̋ u
Agniesz ka Po kor ska

Projekt „Sukces zaczyna się  w przedszkolu”
- projekty konkursowe realizowany w ramach poddziałania 9.1.1

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyplatali duzi i mali
Raciąż

Lo go pe da w przed szko lu
Gra le wo

Oto plon ich pra cy

W kwiet niu w Ośrod ku Edu ka cji Przed szkol nej w Sta -
rym Gra le wie roz po czął się cykl spo tkań z lo go pe dą (te ra pia
lo go pe dycz na). Pierw sze spo tka nie od by ło się 5 kwiet nia.

W każ dym ko lej nym ty go dniu dzie ci mia ły po 2 go dzi ny za -
jęć z lo go pe dą. Na dru gim spo tka niu, któ re od by ło się 9
kwiet nia dzie ci wy słu cha ły ba jek lo go pe dycz nych. Pa ni lo go -
pe da prze pro wa dzi ła ćwi cze nia słu cho we, od de cho we oraz
uspraw nia ją ce z ca łą gru pą. Od by ły się tak że ćwi cze nia in dy -
wi du al ne: dia gno za, ćwi cze nia uspraw nia ją ce apa rat mo wy,
wy wo ły wa nie gło sek.

Wy cho waw czy ni Mi le na Jan kow ska



W poszukiwaniu
oznak wiosny

Gra le wo

Po˝egnaniu
marzanny

- zimowej panny

Krajkowo
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8 kwiet nia dzie -
ci wraz z wy cho -
waw czy nią uda ły się
na spa cer w po bli żu
przed szko la. Ce lem
spa ce ru by ła ob ser -
wa cja ota cza ją cej
przy ro dy. Dzie ci
mia ły za ob ser wo -
wać pierw sze ozna ki
wio sny. Był to
pierw szy wio sen ny
spa cer przed szko la -
ków. Po po wro cie
od by ła się po ga dan -
ka na te mat te go, co
dzie ci za ob ser wo -
wa ły. Przed szko la ki
wy ko na ły rów nież
pra ce pla stycz ne
zwią za ne z te ma -
tem.

Wy cho waw czy ni
Mi le na 

Jan kow ska

„Pły nie ma rzan na mar co wa pan na,
Za siód my las, za siód my las.
Mróz po że gnaj my, słoń ce wi taj my,
Już wio sny czas, już czas…”

Daw niej wie rzo no, że zi ma sa ma nie
odej dzie, dla te go na le ży ją prze go nić aby
na jej miej sce mo gła przyjść wio sna.

Zgod nie z lu do wy mi tra dy cja mi
dzie ci z Ośrod ka Edu ka cji Przed szkol nej
w Kraj ko wie wraz ze star szy mi ko le żan -
ka mi i ko le ga mi przy wi ta ły wio snę
na we so ło, ra do śnie, ze śpie wem
na ustach. W tym ro ku za raz po po że gna -
niu ma rzan ny – zi mo wej pan ny od wie dził
nas wy jąt ko wy gość – pa ni wio sna, któ ra
w swo im ko szu przy nio sła dzie ciom wie le pre zen tów, mię dzy
in ny mi kwiat ki, mo tyl ki, ptasz ki i oczy wi ście słod kie ła ko cie,
któ re spra wi ły wszyst kim wiel ką ra dość. Dzie ci ra do snym
okrzy kiem po wi ta ły pa nią wio snę. Mia ły też oka zję po chwa -

lić się swo imi umie jęt no ścia mi  re cy ta tor sko – wo kal no – ta -
necz ny mi.

Na uczy ciel ka OEP w Kraj ko wie
Jo lan ta Misz czyń ska

Po po że gna niu ma rzan ny – zi mo wej pan ny
przed szko la ków od wie dzi ła pa ni wio sna

Pa ni wio sna przy nio sła dzie ciom 
wie le pre zen tów

Dziar sko ma sze ro wa ły przez wieś 
w po szu ki wa niu wio sny

Dzie ci wy ru szy ły sprzed szko ły

A po tem wy ko ny wa ły pra ce pla stycz ne, 
np. ku kły ma rzan ny
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Naj młod si czy tel ni cy pa so wa ni
21 mar ca ucznio wie

kla sy I Szko ły Pod sta wo wej
w Kraj ko wie zo sta li pa so -
wa ni na czy tel ni ków. Pa so -
wa nie po prze dzi ło przed sta -
wie nie przy go to wa ne przez
uczniów kla sy III pt. „Mię -
dzy baj ką a rze czy wi sto -
ścią”. I tak w mi łej i baj ko -
wej at mos fe rze 11 uczniów
przy ję to w po czet bra ci czy -
tel ni czej. Pa so wa nia do ko -
nał dy rek tor szko ły Piotr
Ka sic ki. Na pa miąt kę pa ni
bi blio te kar ka Bar ba ra Kac -
przak wrę czy ła uczniom dy -
plo my i za kład ki do ksią żek.

Bar ba ra Kac przak

Krajkowo

No wi czy tel ni cy bi blio te ki z dy rek to rem i na uczy ciel ka mi

Wszy scy z za in te re so wa nie oglą da li ar ty stycz ne po pi sy uczniów

Pa so wa nie po prze dzi ło przed sta wie nie w wy ko na niu uczniów kl. III

Pa so wa nia do ko nał dy rek tor szko ły Piotr Ka sic ki




