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Teresa i Józef Prałat z Kąkolewa 50. rocznicę wspólnego życia ob-
chodzili 22 listopada. Właśnie tego dnia na uroczystość zaprosili całą ro-
dzinę. Było sporo gości, bo jubilaci wychowali troje dzieci, mają trzech
wnuków i trzech prawnuków. Niestety przed kilkoma laty na zawsze po-
żegnali najstarszą córkę. Naprawdę jej brakowało. Wspomnień było mnó-
stwo. Pan Józef całe życie zawodowe pracował jako maszynista na kolei
i zjeździł cały kraj. A pani Teresa prowadziła dom, szyła dla znajomych i
rodziny, wychowywała dzieci. Teraz państwo Prałat mieszkają z synem i
przede wszystkim odpoczywają. Pan Józef działa w LZS, śpiewa w chó-
rze, a latem zajmuje się ogrodem. A pani Teresa jest członkiem koła eme-
rytów, ale przede wszystkim lubi być w domu. Cieszy się, gdy odwiedzają
ją bliscy. Dlatego do zdjęcia zapozował też prawnuk Eryk.

Z wizytą u seniorów

Seniorzy z Koła „Złota Jesień” z Kąkolewa spotkali się na sali wiej-
skiej, by wspólnie uczcić swoje święto. Na uroczystość przybyło
56 seniorów, a czas umiliły im dzieci ze szkoły w Kąkolewie. Były
tez życzenia i kwiaty. W miłej atmosferze upłynęło sobotnie paź-
dziernikowe popołudnie.

Nowy Ośrodek

Mieszkańcy Kąkolewa uczcili dzień 11 listopada w swojej miejs-
cowości w przeddzień uroczystości głównych. W Kąkolewie od-
była się msza św. a potem w patio szkoły przybyli wysłuchali
koncertu w wykonaniu zespołu „Wrzos” chóru „Senior” obejrzeli
też występy taneczne i przedstawienie w wykonaniu uczniów ką-
kolewskiej szkoły. Po uroczystości zgromadzeni wspólnie śpie-
wali pieśni patriotyczne.

Spotkanie koła

Od dłuższego czasu przy ulicy
Norwida – naprzeciw schroniska
znajduje się Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Marii Nowa-
kowskiej. Teraz dołączył nowy
ośrodek zdrowia „Zdrowa Ro-
dzina” który zlokalizowany jest na-
przeciw szkoły – przy ulicy
Kopernika. Dlaczego ośrodek
zdrowia? Ta nazwa już pewnie po-
zostanie, w powszechnym użyciu,
bo do nowego obiektu przenoszą
się wszyscy pracownicy opieki me-
dycznej pracujący dotychczas w
domu sióstr elżbietanek.

- Jak wygląda nowy obiekt i
w czym jest lepszy od poprzed-
niego?

- Zarówno nowy ośrodek zdro-
wia jak i przeniesiona z ulicy Ko-
ściuszki apteka „św. Pawła”
spełniają wymogi unijne, które
będą egzekwowane w 2012 roku.
Wielką dogodnością w porównaniu
z poprzednimi warunkami jest
duży parking, a właściwie dwa par-
kingi, każdy z nich zmieści co naj-
mniej 15 aut. Jeden parking należy
do apteki i wjazd jest od ulicy Sło-
wackiego. Drugi z wjazdem od
ulicy Mickiewicza należy do gabi-
netów lekarskich. Są to parkingi z
których śmiało mogą korzystać pa-
cjenci, a w razie zebrań w szkole
można na nich zostawiać samo-
chody. Służą one przecież na-
szemu społeczeństwu. Poza
parkingami drugą, być może naj-
ważniejszą dogodnością są pod-
jazdy do wózków dziecięcych i
wózków inwalidzkich oraz bramy,
by osoby niepełnosprawne mogły
zostać podwiezione pod samo wej-
ście. W całym obiekcie nie ma
schodów, które stanowią prze-

szkodę dla osób chorych i niepeł-
nosprawnych – mówi właściciel
Paweł Nitecki.

Poza tym wszystkie pomiesz-
czenia w budynku razem z pocze-
kalnią są wentylowane i
klimatyzowane. Poczekalnia jest
duża, przestronna. W ośrodku jest
toaleta również przystosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Jest też pomieszczenie socjalne
dla pracowników. Po prawej stro-
nie od wejścia jest recepcja.
Przedsionek - tam można zosta-
wiać dziecięce wózki.

Lekarze są w trakcie przepro-
wadzek w każdym z ich gabinetów
są lampy bakteriobójcze, które
służą sterylizacji pomieszczeń.

Od 20 listopada w nowym
ośrodku przyjmuje już stomatolog
Barbara Kulczak.

- W swoim gabinecie posiada
oddzielne pomieszczenie do stery-
lizacji narzędzi oraz pomieszcze-
nie do wykonywania zdjęć
rentgenowskich – tłumaczy P. Ni-
tecki.

Naprzeciw gabinetu dentysty
jest przygotowany gabinet dla le-
karza rodzinnego to jest Niepub-
licznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej ,,Ośrodek Zdrowia”
Doktor Jolanta Lisiecka przeniesie
się do nowego kompleksu od 1
grudnia.

- Pani doktor będzie miała swój
pokój połączony z gabinetem za-
biegowym. Poza tym w budynku
są już przygotowane dwa gabinety
dla lekarzy specjalistów oraz pie-
lęgniarek.

ALDONA KORBIK

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” mówi słynne, jakże prawdziwe
powiedzenie, kiedy już jednak na zapobieganie jest za późno
trzeba się udać do osób, które zajmą się naprawą naszego
zdrowia. Gdzie się udać? To zależy oczywiście od dolegliwo-
ści i schorzenia. W każdym razie jeśli chcemy iść do „na-
szego” ośrodka zdrowia to już nie do domu św. Józefa przy
ulicy Kościuszki, ale na osiedle „na górce”. To tam znajduje
się kompleks przychodni lekarskich.


