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Zna na pio sen kar ka po -
cho dze nia grec kie go – Ele -
ni – da ła kon cert w Kraj ko -
wie. Wy stęp ar tyst ki, któ ry
od był się po uro czy stej mszy
św., od pra wio nej z oka zji
do rocz ne go od pu stu pa ra -
fial ne go, okla ski wa ło kil ka -
set osób. Kon cert Ele ni był
głów nym punk tem fe sty nu,
zor ga ni zo wa ne go przez pa -
ra fię i gmi nę, któ re go go spo -
da rzem był ksiądz pro boszcz
Zbi gniew Klu ba.

Po Ele ni na sce nie wy -
stą pi ły naj młod sze dzie ci
z miej sco wej szko ły. Za -
pre zen to wa ły sym pa tycz -
ne scen ki, przy go to wa ne
pod okiem pań na uczy cie -
lek, trak tu ją ce o wio śnie,
ale przede wszyst kich
o świę cie mat ki (im pre -
za od by ła się 26 ma ja), za -
koń czo ne ży cze nia mi dla
mam, któ re otrzy ma ły
od swo ich po ciech, wy stę -
pu ją cych na sce nie, ró że
i bu zia ki. Nie za bra kło też
tań ców Kraj ko wia ków. By -
ło mi ło, ro dzin nie, o czym
moż na się prze ko nać oglą -
da jąc fo to re la cję na str. 6-7.



Ochro ny Śro do wi ska w War sza wie
uzgod nił re ali za cję i okre ślił wa -
run ki re ali za cji przed się wzię cia.

Roz pra wa ad mi ni stra cyj na
otwar ta dla spo łe czeń stwa zo sta nie prze pro wa dzo na w dniu 26
czerw ca 2013 r. o godz. 10.00 w bu dyn ku Urzę du Gmi ny Ra -
ciąż, 09-140 Ra ciąż, ul. Ki liń skie go 2, (sa la kon fe ren cyj na), na któ -
rą za pra sza my wszyst kich za in te re so wa nych. 

Jed no cze śnie za wia da mia my wszyst kich za in te re so wa nych
o moż li wo ści za po zna nia się z do ku men ta cją spra wy (w tym z po -
sta no wie niem Re gio nal ne go Dy rek to ra Ochro ny Śro do wi ska
w War sza wie znak WO OŚ -II. 4242.369.2012. EW z dnia 24 kwiet -
nia 2013 r. w któ rym uzgod nił re ali za cję i okre ślił wa run ki re ali za -
cji przed mio to we go przed się wzię cia), skła da nia uwag i wnio sków
w for mie pi sem nej, elek tro nicz nej i ust nej w ter mi nie od dnia
27 ma ja 2013 r. do dnia 17 czerw ca 2013 r. w Urzę dzie Gmi ny
Ra ciąż ul. Ki liń skie go 2, 09-140 Ra ciąż, po kój nr 2
w godz. 7.30 – 16.00.

INFORMACJE
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Urząd Gmi ny Ra ciąż in for mu je,
iż w związ ku z to czą cym się po stę po -
wa niem 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 „budo wie w ob rę bie miej sco -
wo ści Ki ni ki, gmi na Ra ciąż par ku elek trow ni wia tro wych „Ra -
ciąż 1557” o łącz nej mo cy do 6 MW, skła da ją cej się z dwóch tur -
bin wia tro wych o mo cy do 3 MW każ da, mak sy mal nej ich wy so -
ko ści do 190 m n. p. t., wraz z in fra struk tu rą to wa rzy szą cą oraz
przy łą czem” z wnio sku In we sto ra – WIND PRO JEKT Sp. z o.o.
S. K. A. ul. Pięk na 24/26A/1, 00-549 War sza wa, zo sta nie prze pro -
wa dzo na roz pra wa ad mi ni stra cyj na otwar ta dla spo łe czeń stwa.

W przed mio to wym po stę po wa niu zo sta ła prze pro wa dzo na
oce na od dzia ły wa nia przed się wzię cia na śro do wi sko. Po kil ku krot -
nych we zwa niach Re gio nal ne go Dy rek to ra Ochro ny Śro do wi ska
w War sza wie oraz Wój ta Gmi ny Ra ciąż, In we stor uzu peł nił ra port
od dzia ły wa nia na śro do wi sko dla wnio sko wa ne go przed się wzię cia.

Po przed ło że niu uzu peł nień do ra por tu Re gio nal ny Dy rek tor

Dla przed szko li
Gmi na Ra ciąż ubie gać się bę dzie o fun -

du sze na re mont i do po sa że nie punk tów
przed szkol nych w Uniec ku, Gra le wie, Ko zie -
bro dach, Kraj ko wie i Ra cią żu, czy li tych,
do któ rych uczęsz cza naj wię cej dzie ci.
Urzęd ni cy – rol ni kom

Oko ło 130 rol ni ków sko rzy sta ło w tym ro ku z po mo cy pra -
cow ni ków Urzę du Gmi ny w Ra cią żu, któ rzy po ma ga li pra wi dło -
wo wy peł nić wnio ski na do pła ty unij ne do grun tów. Ak cja or ga -
ni zo wa na jest od kil ku lat.

Śmie ci od bie rze PGK w Płoń sku
Do Urzę du Gmi ny w Ra cią żu wpły nę ły czte ry ofer ty na od biór

od pa dów. Zo sta ły otwar te 22 ma ja. Naj ko rzyst niej sza ce no wo oka za -
ła się ofer ta Przed się bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej w Płońsku.
Fir ma za pro po no wa ła ce nę 463 tys. zł w ska li ro ku. Ce ny po zo sta -
łych firm był wyż sze, wy no si ły na wet 763 tys. zł. - Je śli ofer ta płoń -
skie go PGK speł ni wy mo gi for mal ne, ozna czać to bę dzie, że firma
ta wy gra ła prze targ – po in for mo wał wójt Ry szard Gisz czak.

Z tra dy cją, mu zy ką i pie śnią w Ko zie bro dach
15 czerw ca Cen trum Ak ty wi za cji Osób Star szych, Klub Se -

nio ra w Ko zie bro dach or ga ni zu je spo tka nie pod na zwą „Z tra dy -
cją, mu zy ką i pie śnią. Po czą tek o godz. 14.

Straż ni ca jak no wa
W miej sco wo ści Do brska

Ko lo nia za koń czy ła się mo der -
ni za cja straż ni cy. Re mont zo stał
do fi nan so wa ny z fun du szy unij -
nych, w ra mach Lo kal nej Gru py
Dzia ła nia. Re mi za wy glą da te raz
jak no wa, co wi dać na zdję ciu.

Gra lew scy ro we rzy ści naj lep si na Ma zow szu
Gim na zja li ści z Gra le wa po raz ko lej ny zwy cię ży li w ma zo -

wiec kim Tur nie ju Bez pie czeń stwa w Ru chu Dro go wym, któ ry
od był się w War sza wie, i zna leź li się w gro nie 16 naj lep szych
dru żyn w kra ju. Po je cha li do Ja sła na fi nał ogól no pol ski. Ze spół
Szko ły Pod sta wo wej w Gra le wie za jął w fi na le wo je wódz kim 4
lo ka tę. Wcze śniej obie gra lew skie re pre zen ta cje zwy cię ży ły
w za wo dach re jo no wych, któ re od były się w Żu ro mi nie.

Dzień z Wła dy sła wem Rey mon tem
3 czerw ca w Szko le Pod sta wo wej w Ko zie bro dach od bę dą

się uro czy stości z oka zji Dnia Pa tro na, któ rym jest Wła dy sław
Sta ni sław Rey mont.

Druh ny i dru ho wie na start
16 czerw ca na sta dio nie w Gra le wie od bę dą się gmin ne za -

wo dy spor to wo -po żar ni cze. Po czą tek o godz. 14.

Wójt u pre zy den ta
Z oka zji Dnia Sa mo rzą du Te ry to rial -

ne go pre zy dent RP Bronisław Komorowski
za pro sił gro no sa mo rzą dow ców na spo tka -
nie w Pa ła cu Pre zy denc kim. Był tam   m.
in. wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak.

Od zna cze nie stra żac kie dla ks. Ja na Pio trow skie go
Pro boszcz pa ra fii w Gra le wie ksiądz Jan Pio trow ski, ka pe -

lan stra ża ków, zo stał uho no ro wa ny Zło tym Zna kiem Związ ku
OSP. Wrę cze nie od zna cze nia na stą pi ło po mszy św., 3 ma ja,
a do ko na li go Jan Mą czew ski, sta ro sta i pre zes ZM -G OSP w Ra -
cią żu, z -ca ko men dan ta po wia to we go PSP Pa weł Ja ku bow ski,
wójt Ry szard Gisz czak, wi ce pre zes ZM -G OSP i prze wod ni czą -
cy ra dy Ja ro sław Ja wor ski. Po tem by ło stra żac kie spo tka nie, pod -
czas któ re go ksiądz pro boszcz ser wo wał uwa rzo ną przez so bie
gro chó wę.

Rad na Grod kie wicz z me da lem Wi to sa
Elż bie ta Grod kie wicz, rad na po wia tu płoń skie go z Gra le wa,

zo sta ła uho no ro wa na me da lem pa miąt ko wym imie nia Win cen te -
go Wi to sa, nada wa nym za za słu gi dla ru chu lu do we go. Wy da rze -
nie to mia ło miej sce w No wym Mie ście pod czas fe sty nu, któ ry
od był się w nie dzie lę, 19 ma ja, w Zie lo ne Świąt ki.

Po spie szy li z po mo cą od da jąc krew
Z ini cja ty wy Krzysz to fa Ko niec kie wi cza kil ku rad nych

z gmi ny Ra ciąż od da ło, 8 ma ja, krew dla cho re go wój ta gmi ny
Jo niec.

Rad ni ra dzą
3 czerw ca za pla no wa no 29. w tej ka den cji se sję Ra dy Gmi -

ny Ra ciąż. Rad ni m. in. pod su mu ją ubie gły rok.
Ap te ka w Uniec ku w lip cu

Wójt gmi ny Ra ciąż pod pi sał pro me sę z fir mą, któ ra bę dzie
pro wa dzić punkt ap tecz ny z Uniec ku. Ma on zo stać otwar ty
w lip cu.

WIEŚCI

IN FORMA CJA URZĘ DO WA
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Dzie ci z Ośrod ka Edu ka cji Przed szkol nej z po mo cą wy cho waw czy ni wy ko na ły bia ło -czer wo ne fla gi, z któ ry mi
uda ły się na aka de mię szkol ną przy go to wa ną przez star sze kla sy, o czy po in for mo wa ła nas Le na Jan kow ska. Na zdję -
ciu uczest ni cy trze cio ma jo wej uro czy sto ści szkol nej w Gra le wie.

Uczniom Szko ły Pod sta wo wej
w Ko dłu to wie to waż ne wy da rze nie
w hi sto rii Pol ski przy bli żył przy by ły
na uro czy stość Duch hi sto rii. Mó wił
o tym, dla cze go uchwa le nie kon sty -
tu cji by ło dla Po la ków ta kie waż ne.
Przy po mniał na zwi ska twór ców
kon sty tu cji i naj waż niej sze jej za pi -
sy. At mos fe ra to wa rzy szą ca pod czas
uchwa la nia te go do ku men tu da ła się
od czuć wszyst kim ze bra nym, gdy
uczest ni cy aka de mii za śpie wa li
pieśń „Wi taj ma jo wa ju trzen ko”, po -
wie wa jąc bia ło -czer wo ny mi cho rą -
giew ka mi i wi wa tu jąc na cześć kró la
Sta ni sła wa Au gu sta Po nia tow skie go
i in nych twór ców kon sty tu cji. 

Na ko niec naj młod si uczest ni cy
za pre zen to wa li kil ka krót kich, ale
bar dzo pięk nych wier szy opie wa ją cych mi łość do oj czy zny. Je den z nich koń czył się sło wa mi: „Ja kim kol wiek pój dę
w ży ciu szla kiem, za wsze zo sta nę do brym Po la kiem”.

Kod.

Świę to Kon sty tu cji 3 Ma ja

3 Ma ja w szkole w Kodłutowie

W szko le w Gra le wie od by ła si´ aka de mia 
z oka zji 222. rocz ni cy uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja

„Jakimkolwiek pójdę w życiu szlakiem...”
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UroczystoÊç Pierwszej Komunii Âwi´tej w Gralewie



WYDARZENIA
„G∏os Racià˝a” nr 5/2013 5

UroczystoÊç Pierwszej Komunii Âwi´tej w Uniecku
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Eleni gwiazdą n
Odpust i piknik w
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na Dzień Matki
w Krajkowie
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Aka de mia dla ro dzi ców
Tra dy cyj nie co ro ku w szko le w Sta rym Gra le wie or ga ni zo -

wa na jest uro czy stość z oka zji Dnia Ma my i Ta ty. Dzie ci z Ośrod -
ka Edu ka cji Przed szkol nej oraz dzie ci z ze rów ki za pre zen to wa ły

część ar ty stycz ną z tej oka zji. Na uro czy stość przy by li za pro sze ni
ro dzi ce. Po wy stę pach dzie ci po da ro wa ły wy ko na ne przez sie bie
upo min ki. 

Wy cho waw ca
Mar le na Jan kow ska 

Po sa dzi li drzew ka
Przed szko la ki z OEP w Kra sze wie Ga czuł tach chęt -

nie uczest ni czy ły w świę to wa niu Dnia Zie mi zor ga ni zo -
wa nym w szko le fi lial nej pod opie ką pa ni kie row nik Be -
aty Do mań skiej. Wy stą pi ły w in sce ni za cji przy go to wa nej
przez uczniów kla sy V, pod czas któ rej Zie mia by ła ze
swo imi pro ble ma mi zdro wot ny mi u le ka rza. Oczy wi ście
czło wiek zna lazł ra dę aby by ła zdro wa. A ma lu chy, ja ko
kwiat ki, desz czyk, ogrod ni cy jej w tym po mo gą. Każ de
dziec ko w szko le
otrzy ma ło sa dzon kę
drzew ka do do mu
aby za sa dzić i opie -
ko wać się nim.

Przed szko la ki
wy -ko na ły tak że
eko lo gicz ne tor by,
do wie dzia ły się jak
po ma gać Zie mi co -
dzien nie, co to jest
re cy kling oraz wy -
ko na ły du żo prac
pla stycz nych.

Na uczy ciel OEP 
Kra sze wo Ga czuł ty 

Emi lia 
Jóź wiak -Ma łec ka

Eko -kon kurs
W Fi lii Szko ły Pod sta wo wej im. Ada ma Bo ja now skie go

w Ko dłu to wie od by ła się VII edy cja gmin ne go kon kur su
przy rod ni czo –eko lo gicz ne go pod ha słem „U NAS
EKO – GMI NA RA CIĄŻ”.

Do udzia łu w kon kur sie zo sta li za pro sze ni ucznio wie
klas IV – VI szkół pod sta wo wych z te re nu gmi ny Ra ciąż.
Udział wzię ły dwie szko ły – Ze spół Szkół w Ko zie bro dach
i Ze spół Szkół w Uniec ku Fi lia SP w Ko dłu to wie. Uczest ni cy
pi sa li test skła da ją cy się z 25 py tań za mknię tych. Pi szą cy mu -
sie li wy ka zać się wie dzą ogól ną na te mat eko lo gii, a tak że wie -
dzą z za kre su dzia łań eko lo gicz nych po dej mo wa nych na te re nie
na szej gmi ny. Ucznio wie za pre zen to wa li wy so ki po ziom wia -
do mo ści. Wy ni ki: I miej sce – Oli wia Mar lę ga (SP Ko zie bro -
dy), II miej sce – An ge li ka Kry siak (FSP Ko dłu to wo), III miej -
sce – Ad rian na Gaw liń ska (FSP Ko dłu to wo), IV miej sce – Na -
ta lia Cha bo ra (FSP Ko dłu to wo), V miej sce – Ma te usz Chę ciń -
ski (SP Ko zie bro dy), VI miej sce – We ro ni ka Ciar kow ska (SP
Ko zie bro dy. Na zdję ciu lau re aci kion kur su.

Ane ta Kwa si bor ska

Mi le na mi strzy nią or to gra fii
15 ma ja ucznio wie kla sy III Fi lii Szko ły Pod sta wo wej im.

Ada ma Bo ja now skie go w Ko dłu to wie wzię li udział w X ju bi -
le uszo wej edy cji po wia to we go kon kur su or to gra ficz ne go
„Or to gra ficz ne po tycz ki klas III”, or ga ni zo wa ne go przez
Szko lę Pod sta wo wą nr 3 im. Sta ni sła wa Wy spiań skie go
w Płoń sku. By li to Do mi ni ka Mar ci niak, Mi le na Ko wal ska
i Łu kasz Szcze pań ski.

Ucznio wie pi sa li
tekst dyk tan da wraz
z dzie więć dzie się cio -
ma in ny mi uczest ni ka -
mi. Bar dzo do brze
pod czas zma gań z or -
to gra fią po ra dzi ła so -
bie uczen ni ca Mi le na
Ko wal ska, zo sta jąc
lau re at ką te goż kon -
kur su. 

Pod czas prze rwy
ucznio wie obej rze li
wy stę py ar ty stycz ne
w wy ko na niu go spo -
da rzy oraz uczest ni -
czy li w spo tka niu z go -
ściem spe cjal nym uro -
czy sto ści pa nią Lau rą
Łącz – pi sar ką, ak tor ką
te atral ną i fil mo wą.
Nie za po mnie li rów -
nież o wzię ciu au to gra -
fów od zna nej pi sar ki i ak tor ki.

Peł ni wra żeń wró ci li śmy do Ko dłu to wa.
Ma rzan na Ziół kow ska

Do mi ni ka Mar ci niak, Mi le na Ko wal ska
i Łu kasz Szcze pań ski ze swo ją 

na uczy ciel ką



To wła śnie za spra wą
czę stych skarg skła da nych
do wój ta gm. Ra ciąż Ry -
szar da Gisz cza ka do szło
po wie lu la tach do istot -
nych zmian. – 10 kwiet nia
z mo jej ini cja ty wy od by ło
się spo tka nie z miesz kań -
ca mi w szko le w Gra le wie.
Chcia łem po znać ich opi -
nię w tej spra wie, gdyż do -
cie ra ły do mnie nie po ko ją -
ce in for ma cje. Kon tro wer sje bu dził spo -
sób ob słu gi pa cjen tów i ich trak to wa nie
przez po rad nię „Zdro wie”, a do sta nie się
do le ka rza czę sto gra ni czy ło z cu dem, bo
np. dzien nie przyj mo wa no w przy chod ni
tyl ko 8 pa cjen tów. Tłu ma czo no za nie po -
ko jo nym lu dziom, że w tym miej scu ten
in te res jest w ogó le nie opła cal ny i stąd ta -
kie po dej ście do spra wy. Do pro wa dzi ło to
do te go, że licz ba ko rzy sta ją cych z opie ki
znacz nie i gwał tow nie spa dła. Na spo tka -
niu tym, w któ rym uczest ni czy ło ok. 200
osób, po sta wi łem ze bra nym wprost jed no
py ta nie: czy chcą, aby dal sze pro wa dze -
nie obiek tu po wie rzyć po rad ni „Zdro -
wie”, czy ży czą so bie zmian, gdyż 30
kwiet nia wy ga sa ła umo wa na dzier ża wę
obiek tu. Od po wiedź spo łe czeń stwa by ła
jed no znacz na i w tej sy tu acji 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” z Mo cho -
wa, 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 mał żeń stwa le ka rzy – kie row ni kiem
za kła du jest Ad ria na Fu łek, któ rą wspie ra
mąż Sła wo mir – wy ja śnia po krót ce wło -
darz gmi ny Ra ciąż.

Ko lej ne spo tka nie
Ty le tyl ko że to nie ko niec, jak by

się mo gło wy da wać, ca łe go za mie sza -
nia. Po rad nia „Zdro wie”, dzia ła ją ca
na gra lew skim ryn ku od 1999 ro ku, nie
od pu ści ła tak ła two i nie mal w mgnie niu
oka wy dzier ża wi ła bu dy nek po sta rym

ośrod ku zdro wia w Gra le wie, któ re go
re mont kie dyś był nie opła cal ny, a któ ry
wła ści ciel, czy li Sta ro stwo Po wia to we,
sprze dał oso bie fi zycz nej. Tam też pro -
wa dzą cy Po rad nię Ro dzin ną „Zdro wie”,
jak za pew nia ją, zro bi li re mont i już od 2
ma ja uru cho mi li kon ku ren cyj ną lecz ni -
cę. Obec nie w Gra le wie ist nie ją więc
dwie pla ców ki. – I wszyst ko by ło by
w po rząd ku, gdy by nie do cho dzi ło
do kłamstw, czar nej pro pa gan dy i nie -
uczci wej gry – po wie dział 9 ma ja na ko -
lej nym już spo tka niu z miesz kań ca mi,
zwo ła nym z wła snej ini cja ty wy, Ry szard
Gisz czak. I tym ra zem za in te re so wa nie
tak że by ło du że. – Dzie je się wie le złe -
go, stąd po mysł na dzi siej sze pu blicz ne
omó wie nie kil ku spraw. Roz po wszech -
nia ne są bo wiem przez pra cow ni ków
„Zdro wia” nie praw dzi we in for ma cje
i chcę wszyst kich uspo ko ić. Nie jest
praw dą, że wszy scy mu si cie pła cić
za od zy ski wa nie wła snej do ku men ta cji
me dycz nej, a wiem, że żą da się te go
od was. Zresz tą spraw dzi łem na so bie
i po sze dłem do „Zdro wia”, skąd chcia -
łem wy po ży czyć swo ją do ku men ta cję.

Od mó wio no mi te go, pro po nu jąc je dy -
nie kse ro ko pię. No to spraw dzi łem
w sto sow nej usta wie o pra wach pa cjen ta
i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta, któ ry to do -
ku ment re gu lu je te kwe stie i mó wi, kie -
dy się pła ci i za co. To, co za pre zen to wa -
ła po rad nia „Zdro wie”, jest bez pra wiem.
Ma cie pra wo otrzy mać swo ją do ku men -
ta cję pod wa run kiem, że zwró ci cie ją
w okre ślo nym ter mi nie. Bez żad nych
opłat. Wgląd do niej na miej scu jest tak -
że nie od płat ny, a je dy nie za ko pio wa nie
za pła ci cie po 70 gr za stro nę. Nie ro zu -
miem, skąd te utrud nie nia, zwłasz cza że
ta sa ma po rad nia w Ba bo sze wie prak ty -
ku je ta kie me to dy. Prze ka zy wa nie do ku -
men tów jest oczy wi ste, je śli ktoś prze pi -
sze się do in ne go ośrod ka – tłu ma czył
Gisz czak, prze cho dząc do ko lej ne go
pro ble mu. – Nie do przy ję cia jest też

fakt, że ta jem ni czy pan cho dzi do miesz -
kań ców i na ma wia, że by po zo sta li
w „Zdro wiu”, bo je śli prze nio są się
do „Asme du”, to bę dą zmu sze ni do ko -
rzy sta nia z po rad spe cja li stów je dy nie
w Płoc ku i Sierp cu, po nie waż płoń scy
bę dą dla nich nie do stęp ni. To ko lej na
bzdu ra, czar na pro pa gan da i przy kład
na nie uczci we pro wa dze nie tej
gry – stwier dził.

Woj na na ar gu men ty

Głos za bra ła przed sta wi ciel ka po -
rad ni „Zdro wie” Ma rian na Or li kow ska,
za trud nio na ja ko pie lę gniar ka w Uniec -
ku. Pró bo wa ła po le mi zo wać z wój -
tem. – W myśl prze pi sów do ku men ta cja
me dycz na na le ży do pod mio tu, któ ry ją
stwo rzył. Z wy da wa niem czy ko pio wa -
niem na to miast nie ma żad ne go pro ble -
mu. Nam za le ży przede wszyst kim
na do bru pa cjen tów – mó wi ła.

– Tak, to kie dy bę dę mógł otrzy mać
swo ją do ku men ta cję bez po da wa nia
przy czy ny i po wo du, dla któ re go chcę to
zro bić? Ja kim pra wem chce cie znać cel?

Nie uczci wa wal ka o pa cjen ta?
Gmi na Ra ciąż

Gmi na Ra ciąż ja ko jed na z nie licz nych w po wie cie płoń skim dys po nu -
je trze ma ośrod ka mi zdro wia: w Uniec ku, Ko zie bro dach i Gra le wie.
Obiek ty te wy re mon to wa ne przez lo kal ny sa mo rząd (w Gra le wie wy bu do -
wa ny przez gmi nę) są wy dzier ża wio ne, a ich pro wa dze niem zaj mu ją się
nie pu blicz ne ZOZ -y. Od ma ja br. jed nak w Gra le wie do szło do po waż nych
zmian, któ re do pro wa dzi ły do te go, że obec nie funk cjo nu ją tam już dwa
ośrod ki, a je den ze świad czą cych usłu gi na si łę pró bu je wal czyć o pa cjen -
tów, któ rych, jak moż na są dzić, wcze śniej moc no do sie bie zra ził.

Uczestnicy spotkania
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Co to was ob cho dzi? Nie ma żad nej
pod sta wy praw nej. To wa sza we wnętrz -
na dys cy pli na, któ rej nie mo że cie prze -
no sić na pa cjen ta. Mo że ja chcę so bie
tyl ko po czy tać? – nie od pusz czał i py tał
re to rycz nie wójt. – Po pro stu pro ble mem
jest fakt, że prze pi sa li śmy się do in nej
po rad ni, a sta ra utrud nia prze ka za nie
do ku men tów. I ty le – stwier dził wło darz
te re nu, po zba wia jąc go ścia dal szych ar -
gu men tów.

Dys ku sja ta spra wi ła, że z sa li tak że
pa da ły py ta nia. – No to jak w koń cu
z tym jest? Pła ci my, czy nie? Co się
dzie je z na szy mi kar ta mi sprzed 1999
ro ku i sko ro to są te sa me, to dla cze go
te raz jest pro blem z ich prze ka za niem
w ślad za pa cjen tem? Czy nie moż na się
po lu bow nie do ga dać? – py ta ła soł tys
Kra śnie wa. 

– Tak jak pan wójt po wie dział, ma -
cie pra wo za wsze wy po ży czyć swo ją do -
ku men ta cję. Je śli na to miast po rad ni
„Zdro wie” na praw dę za le ży na pa cjen -
tach, to prze ka że do ku men ta cję zgod nie
z ich wo lą i tym sa mym po ka że swo je
praw dzi we ob li cze – uak tyw nił się Sła -
wo mir Fu łek z po rad ni „Asmed”.

Py ta no jesz cze o apa rat EKG, za ku -
pio ny ze skła dek miesz kań ców, któ ry
po zo stał w po rad ni „Zdro wie”, ale tu
przed sta wi cie le kon ku ren cyj nych pla có -
wek me dycz nych roz wia li wąt pli wo -
ści. M. Or li kow ska za pew ni ła, że je śli
tyl ko miesz kań cy bę dą do ma ga li się
prze ka za nia sprzę tu, to nie bę dzie z tym
naj mniej sze go pro ble mu, bo są sto sow -
ne do ku men ty stwier dza ją ce, że jest to
da ro wi zna. S. Fu łek z ko lei wy ja śnił, że
na dniach do ośrod ka przy szko le przy -
je dzie naj no wo cze śniej szy sprzęt EKG
i nie za le ży mu na tym, aby otrzy mał
sta ry apa rat w użyt ko wa nie. Po tem obie
stro ny przed sta wi ły swo je ofer ty.

Kre dyt za ufa nia dla „Asme du”

Z re la cji Sła wo mi ra Fuł ka wy ni ka,
że więk szość miesz kań ców Gra le wa
pod ję ła już de cy zje i za de kla ro wa ła chęć
le cze nia się w „Asme dzie”. – To ogrom -
ny kre dyt za ufa nia z pań stwa stro ny
i zro bi my wszyst ko, aby was nie za -
wieść. Nie cho dzi o to, aby ro bić coś
na po kaz – mó wił.

Przed sta wi ciel ka „Zdro wia” na to -
miast wy ja śni ła, że fir ma dzia ła w sta -
rym bu dyn ku przy ko ście le i dy żu ru je
tam czwo ro le ka rzy, co na tych miast spo -
tka ło się z sar ka zmem ze stro ny uczest -
ni ków spo tka nia. – To te raz mo że być
czte rech i się opła ca? Wcze śniej przyj -
mo wa no tyl ko 8 pa cjen tów dzien -
nie… – pa da ły stwier dze nia nie po zo sta -

wia ją ce złu dzeń, że miesz kań cy przez
ostat nie la ta czu li się źle trak to wa ni.

Nas jed nak za in te re so wa ła jesz cze
jed na spra wa. Jak w tak szyb kim cza sie
do pro wa dzo no sta ry ośro dek do wy ma -
ga nych stan dar dów, sko ro dla gmi ny by -
ło to kil ka lat te mu nie opła cal ne? Jak
usta li li śmy, w chwi li sprze da ży bu dyn ku
przez sta ro stwo oso bie pry wat nej zo stał
on wy kre ślo ny z dzia łal no ści me dycz -
nej. Czy w związ ku z tym speł nia obec -
nie obo wią zu ją ce wy ma ga nia? – W tej
chwi li nie je stem w sta nie udzie lić ja -
kiej kol wiek od po wie dzi. W tym ty go -
dniu prze pro wa dzi my kon tro lę w tym
za kre sie, za pla no wa ną już wcze śniej,
i do pie ro wów czas oce nię ca łą sy tu ację.
Nie wiem, kto po wi nien wy ko nać re -
mont, bo to za le ży od umo wy, ja ką wła -
ści ciel obiek tu pod pi sał z na jem cą.
Sprze da nie go oso bie pry wat nej nie
ozna cza też ko niecz no ści wy kre śle nia
z dzia łal no ści me dycz nej – mó wi na szej
dzien ni kar ce Mi ro sław Skrzy nec ki, po -
wia to wy in spek tor nad zo ru bu dow la ne -
go w Płoń sku.

No i jesz cze prze słu cha nie

Naj bar dziej szo ku ją cą, oby nie po -
wie dzieć że nu ją cą in for ma cją, któ rą
usły sze li uczest ni cy spo tka nia, by ła jed -
nak ta do ty czą ca opie ki szkol nej. Py ta -
nie o te pro ce du ry za dał któ ryś z soł ty -
sów, a dość oględ nie pro blem po ru szył
wło darz gmi ny. – Opie ka szkol na, tzn.
de cy zja, kto ją bę dzie spra wo wał, na le ży
do dy rek to ra pla ców ki. Na pod sta wie
do świad czeń z ostat nich dni zda ję so bie
jed nak spra wę, że mo że dojść do zmia -
ny. Obec nie ro bi to po rad nia „Zdro wie”.
Ostat nio jed nak ktoś z tej pla ców ki wy -
stą pił do dy rek cji o prze ka za nie do ku -
men ta cji me dycz nej dzie ci. Dy rek tor na -
tu ral nie od mó wił. Dziś był prze słu chi -
wa ny w tej spra wie przez po li cję
na wnio sek pro ku ra tu ry. Pierw szy raz
w ży ciu spo ty kam się z tak bły ska wicz -
ną re ak cją pro ku ra to ra i to w tak bła hej
spra wie… Szko ła na pew no stra ci ła
więc za ufa nie do „Zdro wia”. W związ ku
z tym praw do po dob nie i w tym za kre sie
na stą pi zmia na, zwłasz cza że po za ostat -
nim in cy den tem do świad cze nia z tym
za kre sie mie li śmy ra czej ne ga tyw ne.
Wy star czy wspo mnieć o bra ku le ka rza,
kie dy je den z uczniów uległ wy pad ko wi
i in nych przy pad kach nie udzie le nia po -
mo cy dzie ciom. Oso bi ście uwa żam, że
pan dy rek tor po wi nien wy po wie dzieć
umo wę „Zdro wiu” – do pre cy zo wał
Gisz czak.

Mar ta Ma ik
Prze druk z „Ty go dni ka

Cie cha now skie go” nr 20 z 14 ma ja 2013 r.

Gra le wo

Nie uczci wa wal ka
o pa cjen ta?
Od sło na dru ga

– Nie by ło żad nej sa mo wo li bu dow -
la nej, wszyst ko z na szej stro ny jest zgod -
ne z pra wem, a ca łe to za mie sza nie,
oczer nia nie nas i spo tka nia or ga ni zo wa ne
z ini cja ty wy wój ta Ry szar da Gisz cza ka to
zwy kłe dzia ła nia po pu li stycz ne, któ re ro -
bią na szej fir mie tzw. „czar ny PR”. Wy -
po wie dzi wój ta z dru gie go spo tka nia
z miesz kań ca mi przy to czo ne w re la cji
„TC”, a skie ro wa ne bez kry tycz nie w na -
szą stro nę jed no znacz nie po ka zu ją, że to
rze czy wi ście nie uczci wa gra i wy ko rzy -
sty wa nie po par cia w sa mo rzą dzie, ale nie
przez nas – mó wi na szej dzien ni kar ce
Bog dan Ko ło dziej czyk, dy rek tor ds. kon -
trak tów Po rad ni Ro dzin nej „Zdro wie”,
nie kry jąc obu rze nia po opu bli ko wa niu
przez nas w po przed nim ty go dniu ma te -
ria łu do ty czą ce go zmia ny fir my świad -
czą cej usłu gi me dycz ne w ośrod ku zdro -
wia w Gra le wie w gm. Ra ciąż.

In for mo wa li śmy wów czas, że zgod -
nie z de cy zją wło da rza te re nu od 2 ma ja
br. udzie la nie świad czeń me dycz nych po -
wie rzo no Nie pu blicz ne mu Za kła do wi
Opie ki Zdro wot nej „Asmed” z Mo cho wa,
te mu sa me mu, 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. Tym sa mym zre zy gno -
wa no z usług dzia ła ją cej tam nie prze rwa -
nie od 14 lat Po rad ni Ro dzin nej „Zdro -
wie”. Od ma ja br. jed nak w Gra le wie funk -
cjo nu ją już dwa nie za leż ne ośrod ki. Do -
tych cza so wy NZOZ, po tym, jak na gle nie
prze dłu żo no z nim w kwiet niu ko lej nej
umo wy, na tych miast wy dzier ża wił bu dy -
nek po sta rym ośrod ku zdro wia w Gra le -
wie, ten sam, któ ry Sta ro stwo Po wia to we
sprze da ło oso bie fi zycz nej. Tam też wła -
ści cie le Po rad ni Ro dzin nej „Zdro wie”
prze pro wa dzi li re mont i już od 2 ma ja uru -
cho mi li kon ku ren cyj ny ośro dek zdro -
wia. I za czę ło się dziać coś dziw ne go.

– Nie my jed nak to roz pę ta li śmy, bo
nam nie po trzeb ny jest ta ki roz głos me -
dial ny, ja ki za pew nił nam wójt Gisz czak.
Gdy by śmy by li na praw dę zło śli wi, spro -
wa dzi li by śmy me dia i po ka za li od we -
wnątrz ca łą tę spra wę. Nie za mie rzam
szcze gó ło wo roz wo dzić się na ten te mat,
ale nie mo że my so bie po zwo lić na cał ko -
wi ty brak re ak cji z na szej stro ny, bo to by -
ło by rów no znacz ne z przy zna niem się
do wi ny. A my ni cze go złe go nie zro bi li -
śmy. Mo ją dzi siej szą wy po wiedź trak tu ję
je dy nie ja ko wal kę o na szą re pu ta cję, bo
w od czu ciu prze cięt ne go ob ser wa to ra zo -
sta ła ona po waż nie nad szarp nię ta
i w chwi li obec nej po strze ga się wój ta ja -
ko au to ry tet do ko nu ją cy wią żą cej wszyst -
kich wy kład ni pra wa, pod czas gdy je go
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wy kład nia mo że być tyl ko pry wat ną opi -
nią – mó wi B. Ko ło dziej czyk. – Wszyst -
kie skar gi, za ża le nia i rze ko me na kła nia -
nie lu dzi do te go, aby re je stro wa li się
w na szej no wej przy chod ni w Gra le wie,
to ja kiś wy mysł pa na wój ta. Po 14 la tach
na szej byt no ści na tym te re nie na gle
zmie nił zda nie na te mat współ pra cy z na -
mi i szu ka te raz ofi cjal ne go i pu blicz ne go
po par cia dla swo ich wła snych ra cji. Tro -
chę to dziw ne, że jed ne go z naj więk szych
płat ni ków po dat ków w gmi nie trak tu je się
w ten spo sób. Umo wę wy po wie dzia no
nam na gle, kie dy nic na to wcze śniej nie
wska zy wa ło. Ja wiem, że w usta wie o go -
spo dar ce nie ru cho mo ścia mi nie ma za pi -
su o ko niecz no ści or ga ni zo wa nia prze tar -
gu w przy pad kach, gdy umo wę za wie ra
się na trzy la ta, ale w do brym to nie by ło -
by to zro bić w chwi li po ja wie nia się
dwóch ofe ren tów. Jest więc ta ka moż li -
wość i to po zwo li ło by na zdro wą kon ku -
ren cję. Tym cza sem nas po pro stu od rzu -
co no i do te go po ja wi ły się dziw ne spe ku -
la cje, że do pu ści li śmy się np. sa mo wo li
bu dow la nej, co jest kom plet nym non sen -
sem – do da je, po ka zu jąc pro to kół po kon -

trol ny po wia to we go in spek to ra nad zo ru
bu dow la ne go. (Mi ro sław Skrzy nec ki
z PINB po twier dza tę in for ma cję i do da -
je, że nie stwier dzo no żad nych uchy -
bień – przyp. red.). – Ma my też wszyst kie
in ne nie zbęd ne po zwo le nia, od bio ry
i wpis do re je stru dzia łal no ści me dycz nej
na tym te re nie, cze go nie mo gę po wie -
dzieć o kon ku ren cji. Fir ma „Asmed” ofi -
cjal nie bo wiem za cznie tam dzia łać
od czerw ca, a pu blicz nie mó wi się, że
dzia ła już. Tyl ko na ja kiej pod sta wie? To
za mie sza nie z de kla ra cja mi miesz kań ców
tak że nie my wy wo ła li śmy. Nic nie wie -
my o ja kimś ta jem ni czym go ściu, któ ry
rze ko mo z na szej stro ny dzia ła i na kła nia
do za pi sa nia się. Wie my na to miast od sa -
mych miesz kań ców o dzia ła niach z de -
kla ra cja mi pod pi sy wa ny mi in blan co. Nie
wia do mo, cze mu to ma słu żyć. Pa cjen ci
in for mo wa li nas, że ta kie de kla ra cje by ły
im przed kła da ne, a to już nie jest w po -
rząd ku – tłu ma czy. – Nie za mie rzam opo -
wia dać o wie lu in nych rze czach, bo tym
rze czy wi ście zaj mu je się pro ku ra tu ra,
do któ rej zło ży li śmy sto sow ne za wia do -
mie nie po tym, jak mó wiąc naj oględ niej

nie wszyst ko by ło w po rząd ku z kar ta mi
dzie ci ze szko ły w Gra le wie, gdzie ofi -
cjal nie spra wu je my jesz cze opie kę me -
dycz ną. Wo bec pro wa dzo ne go przez or -
ga ny ści ga nia po stę po wa nia wy ja śnia ją -
ce go nie wol no nam pew nych szcze gó łów
ujaw niać. Nie wie my, dla cze go tak się
sta ło, ale do my śla my się po wo dów. Na sza
pra cow ni ca zwią za na z tą spra wą już
otrzy ma ła zwol nie nie dys cy pli nar ne
z pra cy. Resz tę wy ja śnią or ga ny ści ga nia.
Nie chce my woj ny i pu blicz nej po tycz ki
na sło wa. Chce my tyl ko spo koj nie dzia -
łać, bez sto so wa nia wo bec nas nie uczci -
wych prak tyk – stwier dza, od po wia da jąc
na na sze ko lej ne py ta nie.

– Py ta pa ni, dla cze go nie po wie dzia -
łem te go wszyst kie go pu blicz nie na tych
dwóch spo tka niach? Nie by li śmy na nie
za pro sze ni, a in for ma cja o ich or ga ni za cji
po ja wi ła się do słow nie tuż przed ich zwo -
ła niem. Nie mo gli śmy więc fi zycz nie tam
być. Po za tym nie je ste śmy trak to wa ni jak
stro na – koń czy.

Mar ta Ma ik
Prze druk z „Ty go dni ka Cie cha now skie go”

nr 21 z 21 ma ja 2013 r.

Śla dem na szych pu bli ka cji

„Gra le wo: Nie uczci wa
wal ka o pa cjen ta?
Od sło na dru ga”

Ro zu miem, że Po rad ni „Zdro wie”
nie jest po trzeb ny roz głos me dial ny. Pan
Ko ło dziej czyk chciał by, aby da lej świad -
czo no usłu gi na do tych cza so wym po zio -
mie. Prze cież NIK stwier dzi ła, że NFZ
nie pro wa dzi wy star cza ją cej kon tro li
w tym za kre sie.

Nie praw dą jest, że na kła nia nie do re -
je stro wa nia się do no wej przy chod ni
(„Zdro wie”) to mój wy mysł, to praw da
i nie wi dzę w tym nic złe go. Na to miast
idzie o spo sób na kła nia nia. Sko ro Pan Ko -
ło dziej czyk nic nie wie o „ta jem ni czym
go ściu”, któ ry dzia łał i roz prze strze niał
nie praw dzi we wia do mo ści o skut kach
prze pi sa nia się do kon ku ren cyj nej po rad ni,
to za pew ne wy sła ła go po rad nia ASMED,
że by so bie za szko dzić. Sam Pan Ko ło -
dziej czyk na spo tka niu w Gra le wie
w dniu 10 kwiet nia 2013 r., o któ rym nie
wie dział, a na któ rym był (ra zem z rad cą
praw nym) stwier dził, że oso by kie ro wa ne
do le ka rza spe cja li sty przez kon ku ren cyj -
ny ośro dek nie bę dą przyj mo wa ne.

Nie praw dą jest, że zmie ni łem na gle
zda nie na te mat współ pra cy i szu kam pu -
blicz ne go po par cia dla wła snych ra cji.
Jest do kład nie od wrot nie. To nie za do wo -
le ni miesz kań cy zmo bi li zo wa li mnie
do dzia ła nia. Np. w dniu 20 grud nia 2012
r. w Uniec ku z ini cja ty wy rad ne go Zbi -
gnie wa Gra le wi cza od by ło się spo tka nie,
na któ rym Pan Ko ło dziej czyk był – na te -

mat nie za do wo le nia z pra cy Po rad ni
„Zdro wie” w Uniec ku. Na mo je uwa gi co
do pra cy ośrod ka w Gra le wie od po wiedź
by ła ta ka sa ma, jak na spo tka niu w Gra le -
wie: „to i tak jest za du żo”. Czy tel nym sy -
gna łem by ło prze dłu że nie umo wy naj mu
lo ka lu w Uniec ku na rok, a nie na do -
pusz czal ne 3 la ta. W „Gło sie Ra cią ża” ze
stycz nia br. in for mu ję, że skar gi na pod -
mio ty świad czą ce opie kę me dycz ną na le -
ży kie ro wać do NFZ. Oso bi ście do star -
czy łem kil ka eg zem pla rzy do ośrod ka
zdro wia w Gra le wie z in for ma cją, że to
cho dzi o skar gi na „Zdro wie”. Te stem
na za do wo le nie pa cjen ta jest dy na mi ka
wzro stu ich licz by. Tak w Gra le wie jak
i w Uniec ku jest ona ujem na. W Gra le wie
w cią gu 3 lat uby ło oko ło 600 pa cjen tów.

Nie praw dą jest, że Po rad nia „Zdro -
wie” jest jed nym z naj więk szych płat ni -
ków po dat ku, ale na wet gdy by tak by ło, to
nie wi dzę po wo du do sto so wa nia ja kich -
kol wiek przy wi le jów w tak waż nej dzie -
dzi nie, ja ką jest opie ka nad zdro wiem
miesz kań ców gmi ny. Z te go też po wo du
nie by ło prze tar gu na wy na jem lo ka lu.
Za pew ne czynsz był by wyż szy, z tym że
gmi na stra ci ła by na wet po śred ni wpływ
na ja kość opie ki me dycz nej.

W dniu 8 ma ja 2013 r. wpły nę ła
do mnie ko lej na in for ma cja, że Po rad nia
„Zdro wie” od ma wia udo stęp nie nia do ku -
men ta cji me dycz nej. Spraw dzi łem to
na so bie, mnie też od mó wio no. Otrzy ma -
łem in for ma cję, że je dy ną for mą jest od -
płat na kse ro ko pia. Chcąc nie chcąc za -
uwa ży łem też, że trwa ła w tym cza sie bu -
do wa pod jaz du. Sko ro „spe ku la cje o sa -
mo wo li bu dow la nej są kom plet nym non -
sen sem”, to py tam: jak to jest moż li we,

że 2 ma ja br. le gal nie ru szy ła przy chod -
nia w lo ka lu, któ ry był wy kre ślo ny z re je -
stru i uzy skał wszyst kie zgo dy przed za -
koń cze niem ro bót bu dow la nych? Jak to
jest moż li we, że na nie ru cho mo ści bez
zgo dy współ wła ści cie li, bez za cho wa -
nia 30-dnio wej ka ren cji od zgło sze nia za -
mia ru bu do wy wy ko na no le gal nie pod -
jazd dla nie peł no spraw nych?

Nie wiem, co jest nie w po rząd ku
z kar ta mi dzie ci ze szko ły w Gra le wie,
ale wiem, że kar ty te pro wa dzi ła Po rad nia
„Zdro wie” i za to, co w nich jest ona od -
po wia da. Wiem za to, że „opie ka” ta
dzie je się bez wy ma ga ne go po ro zu mie -
nia. Dzi wi mnie za mie sza nie wo kół wy -
da nia owych kart jej wła ści cie lo wi,
a zwłasz cza udział pro ku ra tu ry w tej
spra wie, któ ra zle ci ła po li cji prze ję cie do -
ku men tów z po mi nię ciem for my pi sem -
nej (stan na 23.05 br.).

Pan Ko ło dziej czyk mi ja się z praw dą,
mó wiąc, że nie mo gli być na or ga ni zo wa -
nych spo tka niach, bo prze cież na pierw -
szym był oso bi ście, a na dru gim by ły pra -
cow ni ce Po rad ni „Zdro wie”. Jed na z nich
za bie ra ła głos w imie niu po rad ni.

Z przy kro ścią mu szę stwier dzić, że
do pie ro pod wpły wem oka za ne go frag -
men tu usta wy o pra wach pa cjen ta wy co -
fa ła się z wy po wie dzi na te mat le gal no ści
ogra ni czeń sto so wa nych w do stę pie
do do ku men ta cji me dycz nej.

Pod su mo wu jąc, mu szę przy znać
z przy kro ścią, że są oso by w Płoń sku,
któ rym wy da je się, że wol no im wię cej.
A mo że tak jest?

Ry szard Gisz czak Wójt Gmi ny Ra ciąż
Prze druk z „Ty go dni ka Cie cha now skie go”

nr 22 z 28 ma ja 2013 r.
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W ma ju w wie lu pa ra fiach die ce zji
płoc kiej od by ły się uro czy sto ści Pierw szej
Ko mu nii Świę tej, m. in. w gmi nie Ra -
ciąż – w Gra le wie i Uniec ku. Uczest ni czy -
łem w nich, aby na ła mach „Gło su” za pre -
zen to wać zdję cia z tych pod nio słych wy da -
rzeń. W Gra le wie, jak za wsze, spo tka łem
się z nie zwy kłą życz li wo ścią i ser decz no ścią
tam tej sze go księ dza pro bosz cza – Ja na Pio -
trow skie go. Na to miast w Uniec ku miej sco -
wy pro boszcz Woj ciech Iwa now ski po trak -
to wał mnie jak in tru za, czym zmu sił
do opusz cze nia świą ty ni w trak cie na bo -
żeń stwa.

Naj pierw uznał, że nie je stem go -
dzien, aby stać w miej scu, w któ -
rym – bez sprze ci wu z je go stro -
ny – swo bod nie po ru sza li się dwaj in ni
fo to gra fu ją cy uro czy stość, i od oł ta rza
upo mniał mnie, abym je opu ścił. Opu -
ści łem. Nie za dłu go po tem nie spodo ba ło
mu się, że uczy ni łem dwa kro ki do przo du
(tyl ko na chwi lę, aby wy ko nać zdję cie)
i rów nież od oł ta rza po now nie sta now czo
oznaj mił, że bym się cof nął, do da jąc, że na -
stęp nym ra zem ka że mi opu ścić ko ściół.
Wo bec ta kie go dic tum sam wy sze dłem. Nie
chcia łem kłuć w oczy księ dza pro bosz cza
swo ją mar ną per so ną, choć dzi wi ło mnie,
dla cze go ty le uwa gi sku pia na mnie, za -
miast na ce le bro wa niu na bo żeń stwa.

Nie pierw szy raz fo to gra fo wa łem uro -
czy sto ści ko ściel ne w Uniec ku już za te go
ple ba na. Przy po mnę ubie gło rocz ną mszę
św. pod prze wod nic twem księ dza bi sku pa
Pio tra Li be ry na oko licz ność nada nia miej -
sco wej szko le imie nia Po wstań ców Stycz -

nio wych i po świę ce nia sztan da ru, czy do -
żyn ki pa ra fial ne. A tak że uro czy ste na bo -
żeń stwo, rów nież pod prze wod nic twem
księ dza bi sku pa Li be ry, z oka zji 125-le cia
kon se kra cji ko ścio ła. I wów czas ani ksiądz
bi skup, ani obec ny pro boszcz, ani ża den in -
ny ka płan uczest ni czą cy w na bo żeń stwie
nie stro fo wa li mnie, że bym się cof nął czy
opu ścił miej sce, z któ re go aku rat fo to gra fo -
wa łem ko ściel ną uro czy stość. Dla cze go
sta ło się tak tym ra zem?

To py ta nie nie da wa ło mi spo ko ju,
pró bo wa łem zna leźć na nie od po wiedź, zro -

zu mieć nie zro zu mia łe. Po mógł mi w tym,
nie świa do mie, mło dzian tak że fo to gra fu ją -
cy Pierw szą Ko mu nię Świę tą w Uniec ku.
Był tak za an ga żo wa ny w to co ro bił, że po -
pchnął mnie. Uzna łem, że nie za uwa żył,
więc cof ną łem się, że by zro bić mu wię cej
miej sca, choć i bez te go miej sca by ło tam aż
nad to. Za chwi lę po now nie zo sta łem po -
pchnię ty. Zwró ci łem mu więc ści szo nym
gło sem uwa gę py ta jąc, czy mu si mnie tak
co chwi lę po py chać. Je go re ak cja uświa do -
mi ła mi, że to nie był przy pa dek. Za miast
ludz kie go sło wa „prze pra szam”, usły sza -
łem sta now cze: - Je stem wy na ję ty i mu szę
zro bić zdję cia. I jesz cze: – Ma pan po zwo -
le nie na fo to gra fo wa nie? – za py tał wy nio -
śle. – Że by ro bić zdję cia w ko ście le, trze ba

ukoń czyć spe cjal ny kurs w ku rii – do dał.
Przy znam, że onie mia łem. Praw -

da – nie zo sta łem wy na ję ty. Ale to, że on zo -
stał nie upo waż nia go do dep ta nia mi
po no gach i po py cha nia. Tym bar dziej, że
ma ukoń czo ny kurs w ku rii, pod czas któ re -
go nie uczą chy ba, jak spy chać in nych fo to -
gra fu ją cych.

Olśni ło mnie. Po łą czy łem za cho wa nie
mło dzia na i księ dza. Mło dzian zo stał wy na -
ję ty, więc tyl ko on mo że ro bić zdję cia. To
dla te go swo im apa ra tem tak kłu łem w oczy
ple ba na.

W swo jej po nad 30-let niej pra cy
dzien ni kar skiej da ne mi by ło fo to gra fo -
wać roz ma ite uro czy sto ści ko ście le
i róż ne miej sca kul tu nie tyl ko w gmi nie
Ra ciąż, ale w ca łej Pol sce i po za jej
gra ni ca mi. I nikt nie py tał mnie, czy
mam po zwo le nie na fo to gra fo wa nie

w ko ście le i czy ukoń czy łem spe cjal ny kurs
w ku rii. Ni gdy też nie zda rzy ło się, abym był
na po mi na ny przez du chow ne go, jak mam
się za cho wać. Nie stra szo no mnie wy rzu ce -
niem ze świą ty ni. Do pie ro te raz, w Uniec -
ku. Wi dać praw dą jest, że kie dyś mu si być
ten pierw szy raz. Przy jął bym upo mnie nia
uniec kie go pro bosz cza z po ko rą, gdy bym
uchy bił li tur gii. Ale nie uchy bi łem.

Rze czą ludz ką jest błą dzić i ludz ką ów
błąd wy ba czać. Prze ka zu ję księ dzu pro -
bosz czo wi znak po ko ju i ży cze nia na oko -
licz ność 25-le cia ka płań stwa, któ ry to ju bi -
le usz bę dzie ksiądz nie ba wem ce le bro wał,
co naj mniej ko lej nych 25 lat w służ bie Bo -
gu i wier nym.

Wło dzi mierz Dżbik

Sa mo rząd ność
Co to ozna cza?

27 ma ja jest Dnie Sa mo rzą du Te ry to rial -
ne go. Tak uchwa lił Sejm w ro ku 2000, aby
upa mięt nić pierw sze wy bo ry sa mo rzą do we,
któ re od by ły się 27 ma ja 1990 r. Kil ku sa mo -
rzą dow ców z gmi ny Ra ciąż za py ta li śmy o to,
jak ro zu mie ją sa mo rząd ność i w czym się ona
prze ja wia w ich dzia łal no ści. 

Woj ciech Kra jew ski,
rad ny gmi ny Ra ciąż ze
Zdu nów ka: – Nie raz my śli -
my: „Naj waż niej sze że by
by ło mi do brze, że by po -
wo dzi ło się mo jej ro dzi -
nie”. Jed nak to, jak nam się
ży je, bar dzo moc no za le ży

od spraw no ści i rze tel no ści funk cjo no wa nia
sa mo rzą du, szcze gól nie na szej gmi ny, ale też
po wia tu czy wo je wódz twa.

Dzia łal ność w gmi nie da je mi moż li -
wość za an ga żo wa nia w spra wy waż ne dla jej
miesz kań ców i to na wie lu płasz czy znach.
Jed ną z nich jest np. sta ra nie się o bu do wę no -
wych lub na pra wę znisz czo nych już dróg.
Dzię ki te mu nam wszyst kim ła twiej jest się
prze miesz czać. Mam jed nak świa do mość, że
cią gle są tu zna czą ce po trze by, któ re w mia rę
moż li wo ści suk ce syw nie trze ba za spo ka jać.

Sa mo rząd uczy go dze nia róż nych ra cji.
Ja ko prze wod ni czą cy ko mi sji do spraw spo -

łecz nych zmu szo ny je stem do uwzględ nie nia
wy so kich kosz tów utrzy ma nia ma łych szkół,
bra ku pie nię dzy na in ne za da nia, i go dze nia
te go z po trze ba mi uczęsz cza ją cych do tych
szkół dzie ci.

Sa mo rząd za chę ca do od po wie dzial no -
ści rów nież za śro do wi sko, w ja kim ży je my.
Cie szę się, że mo gę po przez pra cę w Ra dzie
Gmi ny wspie rać bu do wę ko lek to rów sa ni tar -
nych. Z ra cji te go, że gmi na zmu szo na by ła
prze jąć obo wią zek wy wo zu śmie ci, dą żę
do te go, aby mo gła to czy nić jak naj ko rzyst -
niej dla miesz kań ców.

Sa mo rząd ność dla mnie to moż li wość re -
pre zen to wa nia mo ich są sia dów, wszyst kich
miesz kań ców okrę gu, w któ rym zo sta łem wy -
bra ny. Mo gę bro nić ich praw, przed sta wiać ich
pro ble my. Jed no cze śnie wiem, że trze ba je
uzgod nić z in ny mi rad ny mi dla do bra ca łej

gmi ny.
Bo że na Król, soł tys

wsi Łem pino: – Sa mo rząd -
ność ozna cza to, że rad ni
w imie niu miesz kań ców,
któ rzy ich wy bra li, de cy -
du ją o re ali za cji za dań ad -
mi ni stra cyj nych. Po dej mu -

ją na przy kład de cy zje do ty czą ce pro wa dzo -
nych in we sty cji – ja kie i gdzie ma ją być wy -
ko ny wa ne, czy li dzie lą gmin ny bu dżet tak,
aby by ło to ko rzyst ne dla wszyst kich miesz -
kań ców. W so łec twie sa mo rząd ność jest jesz -
cze da lej po su nię ta, bo na przy kład o tym,

na co prze ka zy wać fun dusz wsi de cy du je nie
sa ma ra da so łec ka czy soł tys, lecz wszy scy
miesz kań cy po przez uczest nic two w ze bra niu
wiej skim. Na ta kim ze bra niu ogół so łec twa
roz strzy ga o naj waż niej szych spra wach dla
wio ski, w tym tak że o spo so bie wy ko rzy sta nia
fun du szu so łec kie go. I tak jest spra wie dli wie.

An drzej Ciar czyń -
ski, rad ny gmi ny Ra ciąż,
soł tys wsi Bu dy Kra szew -
skie: – Sa mo rząd ność to
naj lep szy spo sób za rzą -
dza nia w te re nie. Miesz -
kań cy bio rą swo je spra wy
w swo je rę ce. Po przez rad -

nych wpły wa ją na spo sób za rzą dza nia gmi ną,
dzie le nie wspól nych pie nię dzy, pro wa dze nie
in we sty cji. Zna ją po trze by swo jej wio ski i po -
trze by gmi ny, wie dzą o moż li wo ściach ich za -
spo ka ja nia, o tym, co jest moż li we do wy ko -
na nia, a co nie. Dzię ki te mu kon flik ty spo -
łecz ne są zmi ni ma li zo wa ne. Sa mo rząd ność
jest za tem do brym spo so bem na za rzą dza nie
spra wa mi miesz kań ców gmi ny, po wia tu czy
wo je wódz twa.

NASZE SPRAWY

Bo nie zo sta łem
wy na ję ty...?
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