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Po raz czwarty 1 i 2 lipca na Placu Adama Mic-
kiewicza w Raciążu odbył się Jarmark Racią-
ski, współorganizowany przez miasto oraz gminę 
Raciąż. Centrum miasta zapełniło się kramami 
i straganami z produktami i wyrobami wystaw-
ców z kraju i zagranicy. Nie zabrakło muzyki 
folkowej i gwiazdy polskiej sceny muzycznej. 
W tym roku była nią Patrycja Markowska.

Fot. Facebook MCKSiR          Czytaj na str. 5

Druhowie z Szapska zwyciężyli w kategorii dorosłych w zawodach 
sportowo-pożarniczych, sprawiając sobie prezent na jubileusz 90-lecia 
istnienia jednostki. 

W zawodach, których gospodarzem było Jeżewo Wesel, wystartowało 
15 drużyn, w tym 7 młodzieżowych. Zabrakło reprezentacji OSP Koziebro-
dy i OSP Krajkowo.

Na str. 6-7 prezentujemy fotorelację z imprezy z przymrużeniem oka.

Powstał w ubiegłym roku, w tym został ogrodzony, a 15 lipca nastąpiło jego 
ofi cjalne otwarcie. Wśród przecinających wstęgę była Dagmara Stawiska 
– przedstawicielka dzieci, dla których społeczność Uniecka zbudowała plac 
zabaw ze środków funduszu sołeckiego.

Czytaj na str. 10

Dzieci i młodzież szkolna mają zasłużone wakacje. 
Prezentujemy zdjęcia z uroczystości zakończenia 
roku szkolnego w Krajkowie (str. 12). A także naj-
lepszych uczniów ze wszystkich szkół w gminie, 
którzy otrzymali świadectwo z biało-czerwonym 
paskiem (str. 4). Tam też wyniki egzaminu gimna-
zjalnego.

Jarmark 
z PatrycjA 
MarkowskA

Plac zabawPlac zabaw

oficjalnie otwartyoficjalnie otwarty

Kolejny rok Kolejny rok 
szkolny za namiszkolny za nami

Szapsk górASzapsk górA
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Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych terenu gminy Raciąż 
w okresie lipiec 2017 – czerwiec 2018

Miejscowość Lip
2017

Sie 
2017

Wrz 
2017

Paź
2017

Lis
2017

Gru
2017

Sty 
2018

Lut 
2018

Mar
2018

Kwi
2018

Maj 
2018

Cze 
2018

Dobrska Kolonia
Dobrska Włościany
Kraśniewo
Gralewo
Nowe Gralewo           
Stare Gralewo
Szapsk
Wępiły
Złotopole

17 14 18 16 13 11 15 12 19 16 14 18

Folwark Raciąż
Kaczorowy
Kiniki
Kozolin                      
Strożęcin
Witkowo

18 16 19 17 14 12 16 13 20 17 15 19

Bogucin
Chyczewo
Kiełbowo
Łempinek
Łempino                     
Nowe Młodochowo 
Stare Młodochowo 
Młody Niedróż
Stary Niedróż
Żukowo Strusie
Żukowo Wawrzonki

19 17 20 18 15 13 17 14 21 18 16 20

Cieciersk
Druchowo
Koziebrody
Kraszewo Falki          
Malewo

20 18 21 19 16 14 18 15 22 19 17 21

Bielany
Kraszewo Czubaki
Kraszewo Gaczułty    
Kraszewo Podborne
Kraszewo Rory
Kraszewo Sławęcin
Mała Wieś

21 21 22 20 17 15 19 16 23 20 18 22

Ćwiersk
Draminek
Drozdowo
Kossobudy                 
Kruszenica
Pęsy
Sierakowo
Zdunówek

24 22 25 23 20 18 22 19 26 23 21 25

Budy Kraszewskie
Kodłutowo
Lipa                            
Pólka Raciąż
Żychowo

25 23 26 24 21 19 23 20 27 24 22 26
Grzybowo
Kocięcin Brodowy
Kocięcin Tworki
Krajkowo
Krajkowo Budki       
Nowy Komunin
Stary Komunin
Szczepkowo

26 24 27 25 22 20 24 21 28 25 23 27

Charzyny
Jeżewo Wesel
Sikory
Unieck

27 25 28 26 23 21 25 22 29 26 24 28

Pojemnik należy wystawić do drogi publicznej do godz. 7.00

Odpady segregowane: szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura, odpady ulegające 
biodegradacji i odpady zielone odbierane będą raz na 2 miesiące, w poszczególnych miejscowościach, w powyżej wymienione 
dni (oznaczone ciemniejszym kolorem) w miesiącach: sierpień 2017, październik 2017, grudzień 2017, luty 2018, kwiecień 
2018, czerwiec 2018.
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Państwowa Inspekcja Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa przypomina rolni-
kom wykonującym opryski o obowiązku 

ochrony pszczół i innych owadów pożytecznych. 
Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie 

skrzydeł, co utrudnia lub uniemożliwia dalszy lot i powrót 
do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu środka 
chemicznego, powracające do ula pszczoły traktowane są jako 
obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną użądlone 
przez pszczoły strażniczki.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2017 r., poz. 50), kto sto-
suje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenia 
dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska, podlega karze 
grzywny.
Aby uniknąć masowego zatruć pszczół środkami ochrony ro-
ślin należy przestrzegać podstawowych zasad:
 stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do 

obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel 
równoległy,  

 nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie 
kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których 
występują kwitnące chwasty,  

 bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w etykie-
cie stosowania środków ochrony roślin, dotyczących bez-
pieczeństwa dla pszczół, 

 dobierać preparaty o jak najkrótszym okresie prewencji dla 
pszczół, 

 zachowywać minimalne odległości od pasiek (min. 20 m dla 
opryskiwaczy polowych i sadowniczych), 

 współpracować z pszczelarzami. Ewentualność zatrucia 
pszczół ulegnie znacznemu zmniejszeniu dzięki ścisłej 
współpracy pszczelarzy i stosujących środki ochrony roślin 
rolników, 

 przestrzegać okresów prewencji; 
 nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających zno-

szeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości 
wiatru większej niż 4 m/s). 

 należy tak dobierać środki ochrony roślin, aby zminimalizo-
wać negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organi-
zmy nie będące celem zabiegu, w szczególności dotyczy to 
owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów 
szkodliwych. 

     agropolska.pl                               dr inż. Arkadiusz Artyszak
Fot. Arkadiusz Artyszak 

INFORMACJE

Wyniki konkursu na 
dyrektorów szkół

Komisja konkursowa powołana przez wójta gminy Ra-
ciąż w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów 
szkół w Koziebrodach, Krajkowie i Uniecku na posiedzeniu 
w dniu 28 czerwca 2017 r. wyłoniła kandydata na stanowisko 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Koziebrodach w osobie pani Małgorzaty Środ-
kowskiej, kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie w osobie 
pana Piotra Kasickiego, kandydata na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniec-
ku w osobie pani Anny Ossowskiej.

Przewodniczący komisji
Władysław Kwiatkowski

Grupa A (seniorzy)
1. OSP Szapsk                 49,47
2. OSP Kaczorowy          50,03
3. OSP Dobrska Kol.        53,94
4. OSP Unieck              54,75
5. OSP Bogucin             61,50
6. OSP Raciąż              66,18
7. OSP Jeżewo Wesel     66,60
8. OSP Kraszewo          113,94

Drużyny pożarnicze 
dziewcząt do lat 16
1. OSP Jeżewo Wesel       49,39
2. OSP Kaczorowy           78,66

Drużyny pożarnicze 
dziewcząt do lat 18
1. OSP Raciąż       92,50

Drużyny pożarnicze 
chłopców do lat 16
1. OSP Kraszewo     59,88
2. OSP Jeżewo       132,59

Drużyny pożarnicze 
chłopców do lat 18
1. OSP Unieck     65,07
2. OSP Jeżewo     68,06

ZMAGANIA STRAŻAKÓW
Gospodarzem gminno-miejskich zawodów sportowo-pożarni-
czych było 9 lipca Jeżewo Wesel. W grupie seniorów zwyciężyła 
ekipa z Szpaska. Zespoły otrzymały puchary i nagrody pieniężne 
(na zakup sprzętu strażackiego), ufundowane przez gminę Ra-
ciąż. Poniżej komplet wyników.

Fotorelacja z zawodów na str. 6-7

Dbaj o Dbaj o 
pszczołypszczoły

NOWE  PRZEPISY  DOTYCZĄCE  WYCINKI NOWE  PRZEPISY  DOTYCZĄCE  WYCINKI 
DRZEW  OBOWIĄZUJĄCE  OD  17.06.2017 R.DRZEW  OBOWIĄZUJĄCE  OD  17.06.2017 R.

Osoby fi zyczne planujące wycinkę drzewa z własnej nieru-
chomości, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej mają obowiązek dokonać  ZGŁOSZENIA ZAMIARU 
USUNIĘCIA DRZEWA W URZĘDZIE GMINY  w przypadku 
drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:
– 80 cm dla topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów sre-

brzystych
– 65 cm dla kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, 

platanów klonolistnych
– 50 cm dla pozostałych drzew.
Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesię-
cy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastą-
pić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed do-
konaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu 
organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pie-
niężnej.

Pozostałe podmioty, oraz osoby fi zyczne planujące usunięcie 
drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa, w 
przypadku gdy obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm wynosi: 
– powyżej 80 cm dla topól, wierzb, klonów jesionolistnych 

i srebrzystych;
– powyżej 65 cm dla kasztanowców zwyczajnych, robinii aka-

cjowych, platanów klonolistnych;
– powyżej 50 cm dla pozostałych drzew.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Raciąż.

Fot. portalsamorządowy.plFot. portalsamorządowy.pl
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Część językowa (poziom podstawowy/rozszerzony)
J. angielski J. niemiecki

PG Gralewo 51,1/23,1
PG Krajkowo 39/19,4 50,0
PG Koziebrody 50/38,7 58,5
PG Raciąż 57,3/37,7 63,8
PG Unieck 47,3/28,7 60,1

Uczniowie, którzy uzyskali na świa-
dectwie średnią ocen co najmniej 4,75, 
otrzymali wyróżnienia. Oto oni.

Gralewo: Gabriela Chalińska, Julia Ma-
jewska, Karolina Ziółkowska, Piotr 
Mańczyk, Julia Korytowska, Szymon 
Borkowski i Julia Pankowska z SP;  
Piotr Graczyk, Weronika Kucharska i 
Alicja Majewska z PG (patrz zdjęcie).

Koziebrody: Maria Szczypa z kl. IV SP; 
Natalia Karwowska, Aleksandra Ko-
buszewska i Paweł Krygier z kl. V SP; 
Natalia Dobrzyńska i Natalia Żmijew-

ska z kl. VI SP; Jakub Parowski z kl. I
PG; Alicja Liberadzka, Olga Jaros, 
Alicja Błaszczak, Agata Ptasik i Ma-
teusz Kobuszewski z kl. II PG; Domi-
nika Ciarkowska, Weronika Jagacka 
i Sebastian Marlęga z kl. III PG.

Krajkowo: Anita Milewska i Marta Piwo-
warska z kl. IV SP; Monika Gutkow-
ska z kl. V SP; Joanna Rychlińska, 
Oliwia Milewska, Karolina Żebrow-
ska, Natalia Kamińska, Klaudia Jan-
czyk, i Natalia Dzikowska z kl. VI SP; 
Bartosz Rybka i Wiktoria Podlecka z 
kl. II PG; Kamil Wójtewicz z kl. III 

PG (na str. 12 fotorelacja z zakończe-
nia roku szkolnego w ZS w Krajko-
wie).

Unieck: Zuzanna Kuskowska i Magda-
lena Falkiewicz z kl. IV SP; Gabriela 
Kowalewska, Magdalena Ziółkowska 
i Weronika Wielgolaska z kl. VI SP; 
Ewa Wielgolaska z kl. I PG; Mate-
usz Markiewicz, Patrycja Kocięcka 
i Jakub Głoszewski z kl. II PG; Mar-
tyna Nalborska, Izabela Antoszewska, 
Natalia Białoskórska i Ewa Mansz 
z kl. III PG.

którzy uzyskali na świa- ska z kl VI SP; Jakub Parowski z kl I PG (na str 12 fotorelacja z

WWyróżnieni uczniowieyróżnieni uczniowie

WWyniki egzaminuyniki egzaminu
gimnazjalistówgimnazjalistów

Egzamin składał się z trzech części. W części pierwszej – 
humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii 
i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch 
odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przy-
rodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, 
chemii, fi zyki i geografi i oraz z matematyki (również w dwóch 
odrębnych arkuszach).

W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania 
z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na pozio-
mie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozsze-
rzonym. 

Poniżej średnie wyniki procentowe w gimnazjach w gminie 
Raciąż i w mieście (arkusz standardowy). Dane ze strony Okrę-
gowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza

J. polski Historia
i WOS

Mate-
matyka Przyroda

PG Gralewo 66,3 54,5 27,7 40,1
PG Krajkowo 56,2 42,7 40,3 47,8
PG Koziebrody 61,6 44,4 53,6 45,2
PG Raciąż 65,7 54,9 38,8 51,1
PG Unieck 61,9 54,8 35,6 45,6

Na zdjęciu gimnazjaliści ze szkoły w Krajkowie podczas egzaminu. 

Fot. archiwum szkoły
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Po raz czwarty 1 i 2 lipca na Placu 
Adama Mickiewicza w Raciążu 
odbył się Jarmark Raciąski. 
Centrum miasta zapełniło się 
kramami i straganami z produktami 
i wyrobami wystawców z kraju 
i zagranicy. Nie zabrakło muzyki 
folkowej i gwiazdy polskiej sceny 
muzycznej. W tym roku była nią 
Patrycja Markowska.

WYDARZENIA

Jarmark Raciąski to inicjatywa władz miasta, która powsta-
ła w 2013 roku, w celu promowania tradycji, produktów, ręko-
dzieła wytwórców i artystów z regionu Mazowsza, organizowa-
ny wspólnie z gminą Raciąż. Wydarzenie na stałe wpisało się 
w kalendarz imprez miejskich. mck

Jarmark z Patrycja MarkowskaJarmark z Patrycja Markowska

Ofi cjalnego otwarcia imprezy dokonali 
współorganizatorzy: burmistrz Mariusz Godlewski i wójt Ryszard Giszczak. 

Obok Jan Mączewski – przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego

Liczne kramy i stragany zapełniły się rę-
kodziełem, pamiątkami, rzeźbami, obrazami, 
wyrobami ze szkła, metalu, wikliny, starociami, 
żywnością ekologiczną, tradycyjnymi wędlina-
mi i pieczywem, miodami, słodyczami, nalew-
kami, roślinami. Odbyła się degustacje regio-
nalnego jadła.

Muzyczna scena jarmarku zapełniła się 
folkowymi zespołami i grupami muzycznymi, 
takimi jak TUHAJ-BEJ, InoRos oraz Aleganc-
ka Kapela. Gwiazdą tegorocznego jarmarku 
byłą jedna z najlepszych wokalistek w Polsce 
– Patrycja Markowska.

Oprócz dobrej muzyki folkowej moż-
na było wysłuchać koncertu muzyki dawnej 
,,Moja rodzina”. Słuchając muzyki podziwiać 
można było obrazy przedstawiające Raciąż, 
powstałe podczas II pleneru malarskiego.

Dla dzieci przygotowano liczne animacje 
i sektor zabaw (dmuchawce, zjeżdżalnie, na-
miot artystyczny). Najmłodsi mogli obejrzeć 
spektakl teatralny ,,W Mazowieckiej chacie” 
Teatru Wariacja i ,,Pozor už nemôžem” Teatru 
Delikates. Można też było obejrzeć występy 
grup działających przy MCKSiR, wziąć udział 
w licznych grach i konkursach oraz warszta-
tach, m.in. rzeźbiarskim. 

Po koncercie Patrycja Markowska rozdawała autografy. 
Była też okazja do zrobienia z gwiazdą selfi e

Fot. Facebook MCKSiR

Impreza sprzyjała rodzinnym spacerom

Parasol był tego dnia bardzo przydatny

,, ,,



„Głos Raciąża” nr 6/20176 FOTORELACJA

Zawody strażackie
(z przymrużen

Zwijamy się

Kto nam ufunduje puchary?

Strażaczki – bliźniaczki

Mamo,
ja też chcę być strażakiem

Fajne z nas druhny, co nie...

To pan ma dziennik i stawia st

Panie prezesie, niech pan się nie boi, 
to nie jest tarcza strzelnicza

Taras widokowy

I tak mnie nie dogonisz



„Głos Raciąża” nr 6/2017 7FOTORELACJA

e w obiektywie
eniem oka)

Taniec z wężem

Tato, my też tak chcemywia stopnie?
Dlaczego się nie ogoliłeś?

Więcej tego sprzętu nie było...
Chłopaki, tu jestem

 Nie tak miało być

Za mundurem (strażackim) panny sznurem
A gdzie jest woda...
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Pomysłodawcami biegu, który od-
był się 25 czerwca, byli sołtys Bożena 
Karwowska i radny Janusz Kędzierski.  
Przedsięwzięcie to było możliwe dzięki 
pomocy i dużemu zaangażowaniu dru-
hów OSP i członkiń KGW w Kraszewie 
Gaczułtach. 

Uroczystego otwarcia „I Kraszew-
skiego Biegu po Zdrowie” dokonał wójt 
gminy Raciąż Ryszard Giszczak, który w 
obecności zebranych przeciął wstęgę.

W zawodach brało udział 59 osób z 
różnych miejscowości z całej Polski. Od-
były się dwa biegi: na 2,5 km i na 10 km. 
Po ukończonym biegu wszyscy zawod-

nicy otrzymali pamiątkowe medale. Na 
najlepszych czekały nagrody i oryginal-
ne puchary. W biegu głównym mężczyzn 
zwyciężył Mariusz Pawłowski (Marzęci-
ce), przed Pawłem Moskalem (Kurzętnik) 
i Dariuszem Murawskim (Baboszewo). 
W biegu głównym kobiet triumfowała 
Anna Żuchowska (Płonne) przed Liwią 
Słupecką (Kroczewo) i Pauliną Myszyń-
ską (Zawidz).

„Kraszewo Gaczułty k. Raciąża są 
przykładem tego, że w małej miejsco-
wości można zorganizować wielki bieg! 
I mieliśmy szczęście w nim wystąpić!” – 
napisali na Facebooku biegacze z Klubu 

Biegacza im. P. Sękowskiego w Płońsku. 
O biegu napisała też na swoim blogu zwy-
ciężczyni wśród kobiet Anna Żuchowska: 
„Wybrałam dłuższy dystans. Tego dnia 
pogoda nie była za rewelacyjna na biega-
nie, przynajmniej w moim odczuciu. Po-
mimo że nie było wysokiej temperatury, 
było parno. Trasa biegu niosła przez drogi 
asfaltowe, jak i drogi polne oraz las. Do-
bra trasa na dłuższe wybiegania...”

Po zakończonych biegach uczestnicy 
imprezy zgromadzili się przy ognisku, 
wspólnym grillu i muzyce.

Zdjęcia: organizatorzy biegu

Zarząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej i Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kraszewie Ga-
czułtach serdecznie dzięku-
ją druhom OSP i członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
wszystkim mieszkańcom za pomoc w organizacji „I Kraszew-
skiego Biegu po Zdrowie” oraz sponsorom, którymi byli: Urząd 
Gminy w Raciążu, MCKSiR w Raciążu, Bank Spółdzielczy 

w Raciążu, Miasto Raciąż, 
Polmlek Raciąż, Joanna Kar-
pińska – Rolbud Raciąż, PSB 
Mrówka Raciąż, Best Milk 

– Zygmuntowo, ZOOWET – Sławomir Pniewski Raciąż, Fir-
ma Handlowa „ Domino” Zakład Rozbioru Mięsa – Krzysztof 
Brdak, Andrzej Świercz z Klubu Biegacza im. P. Sękowskiego 
w Płońsku.

I KRASZEWSKI BIEG PO ZDROWIE

Podziękowanie 

 Najlepsi wśród mężczyzn i organizatorzy Pierwsza trójka w biegu głównym kobiet i organizatorzy

Na najlepszych czekały oryginalne puchary Na starcie
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Polsko-włoskie klimatyPolsko-włoskie klimaty

W dniach 8-9 czerwca uczniowie klas I-III 
Szkoły Podstawowej w Uniecku wraz z rodzi-
cami i opiekunami udali się na krajoznawczą 
wycieczkę do Trójmiasta. Pierwszego dnia 
zwiedzili Długi Targ – reprezentacyjny plac w 
Gdańsku. Następnie w Ocean Parku we Wła-
dysławowie spotkali się z największymi wie-
lorybami, przerażającymi rekinami, żółwiami 
olbrzymimi oraz wesołym, interaktywnym re-
kinem, z którym prowadzili rozmowę. Spędzili 
też miłe  chwile na atrakcyjnym placu zabaw. 
Wieczorem uczestnicy wycieczki przeszli Ale-
ją Gwiazd Sportu oraz wsłuchiwali się w szum 
morza i podziwiali zachód słońca. Drugiego 
dnia zwiedzili Półwysep Helski, obejrzeli w 
fokarium pokaz karmienia fok i przepłynęli  
statkiem po zatoce. Ostatnim punktem wy-
cieczki było molo w Sopocie.

Tradycyjnie, co roku Zespół Szkół w 
Uniecku organizuje wycieczkę dla uczniów 
wyróżniających się w nauce i legitymujących 
się innymi osiągnięciami szkolnymi. Speł-
niając oczekiwania społeczności szkolnej, 20 
czerwca wybrani uczniowie uczestniczyli w 
wycieczce do Płocka. O glądali fi lm w kinie 
Helios, próbowali swoich sił na kręgielni, od-
wiedzili Muzeum Mazowieckie oraz podróżo-
wali ciuchcią tumską. Ostatnim punktem wy-
cieczki był rejs statkiem Marianna po Wiśle.

Ewelina Jakubiak

Nad Bałtykiem i w PłockuNad Bałtykiem i w Płocku

W Krajkowie

11 czerwca w 
Krajkowie odbył się 
odpust parafi alny. Po 
nabożeństwie procesja 
wiernych tradycyjnie 
przeszła wokół kościoła.

Potem miał miejsce 
piknik z występami. Na 
scenie zaprezentował 
się polsko-włoski duet 
Halina Benedyk i 
Roberto Zucaro.

Na zdjęciu artyści i 
widzowie.

Fot. Sz. Karpiński
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Ale tego dnia nie tylko one korzystały z urządzeń zamon-
towanych na placu, także dorośli wypróbowywali huśtawki, 
wracając choć na chwilę do lat dawno minionych.

Potem były zabawy i wspólne grillowanie na placu przed 
przed remizą. Najmłodsi obdarowani zostali przez przedstawi-
cieli władz gminy kamizelkami odblaskowymi w ramach pro-
mowania bezpieczeństwa na drodze.

Imprezę zorganizowało sołectwo Unieck przy wsparciu 
sponsorów, którymi byli: Urząd Gminy Raciąż, Bank Spół-
dzielczy w Raciążu, ZOOWET, Firma Domino – Krzysztof 
Brdak, Dom Weselny Jeżewo Wesel, Firma Artykuły Spożyw-
cze – Krzysztof Modliński, Tartak Unieck, METKOP – Ry-
szard Koper.

Plac zabaw oficjalnie otwarty
W Uniecku

Powstał w ubiegłym roku, w tym został ogrodzony, a 15 lipca 
nastąpiło jego ofi cjalne otwarcie. Wstęgę zawieszoną w bramce 
przecinali kolejno wójt Ryszard Giszczak, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Jacek Gadomski, sołtys Henryk Tabarkiewicz, prze-
wodnicząca Rady Sołeckiej Edyta Pawłowska, ksiądz Adam War-
da, który wcześniej odmówił modlitwę i poświęcił obiekt, oraz 
przedstawicielka dzieci, dla których społeczność Uniecka zbudo-
wała plac zabaw ze środków funduszu sołeckiego.
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Dyrekcja Samodzielnego Publiczne-
go Zespołu Zakładów Opieki Zdrowot-
nej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Płońsku informuje, że z początkiem lipca 
2017 r. oferta szpitala została poszerzo-
na o świadczenia komercyjne udzielane 
poza umową z NFZ w zakresie poradni: 
diabetologicznej, kardiologicznej, diete-
tycznej, neurologicznej oraz pobytów w 
Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. W 
ramach poradni kardiologicznej pacjenci 

mogą skorzystać z konsultacji lekarskiej 
oraz wykonać badanie EKG, holter ci-
śnieniowy, holter EKG, test wysiłkowy, 
ECHO serca. Oferta ZOL obejmuje po-
byty dla osób chorych przewlekle, po-
byty poszpitalne oraz pobyty „wytchnie-
niowe”. Zapisy do Poradni oraz do ZOL 
przyjmowane są od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 9.00-12.00 pod nr telefonu: 
535 225 327.

Przyjęcia pacjentów w ramach porad-
ni diabetologicznej, kardiologicznej, die-
tetycznej odbywają się w gabinecie na II 
piętrze w budynku A szpitala, a do porad-
ni neurologicznej w budynku D szpitala.

Szczegółowy cennik usług oraz har-
monogram przyjęć dostępny jest na stro-
nie Internetowej szpitala: www.szpital-
plonsk.pl w zakładce: usługi komercyjne.

Płatność za  ww. usługi może być do-
konana gotówką lub kartą.

INFORMACJA O USŁUGACH KOMERCYJNYCH SPZ ZOZ W PŁOŃSKU

Głosuj na szkołę w Gralewie
NIVEA wspiera każdy talent drzemią-

cy w dzieciach. Z myślą o nich wybuduje 
20 Podwórek Talentów NIVEA, w któ-
rych dzieci będą mogły połączyć rozwój 
z zabawą i rodzinnym spędzaniem czasu. 

POMOŻCIE NAM ZAKWALIFI-
KOWAĆ SIĘ DO KOLEJNEGO ETA-
PU I ODDAJCIE GŁOS NA NASZĄ 
SZKOŁĘ!!! 

Trzeba się zarejestrować – podać imię, 
nazwisko oraz maila i hasło (na potrzeby 

konta Nivea – jakieś nowe proste z wiel-
ką literą i cyfrą). Następnie przychodzi 
informacja na maila o potwierdzeniu re-
jestracji – trzeba kliknąć w link zawarty 
w mailu. 

Następnie zalogować się na stronę Ni-
vea – poprzez podanie maila i hasła z for-
mularza rejestracji. Potem pozostaje już 
oddanie głosu na daną miejscowość. Nie 
trzeba się rejestrować za każdym razem – 
wystarczy zapamiętać hasło z rejestracji i 
w loginie podać własnego maila. 

Głosowanie trwa do końca lipca.
Link do głosowania: https://podworko.

nivea.pl/lokalizacja/314-stare-gralewo 

Cała treść ogłoszenia na stronie internetowej gminy.



„Głos Raciąża” nr 6/201712 FOTORELACJA

Zakończenie roku szkolnego w ZS w Krajkowie
Uroczyste zakończenie to jak zwykle podsumowanie roku 

nauki, nagrodzenie najlepszych uczniów i pożegnanie z kolejny-
mi absolwentami gimnazjum. W tym roku pożegnanie to miało 
wyjątkowy charakter. Była pomysłowa prezentacja i okazały 

tort; nie zabrakło dowcipnych wierszyków, adresowanych do 
każdego absolwenta, i upominków. 

zs
Fot. archiwum szkoły
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