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WICHURA ZRYWAŁA DACHY, WICHURA ZRYWAŁA DACHY, 
WYRYWAŁA DRZEWAWYRYWAŁA DRZEWA

25 kwietnia nad powiatem płońskim przeszła silna wichura, 25 kwietnia nad powiatem płońskim przeszła silna wichura, 

poprzedzająca wyładowania atmosferyczne. Nie ominęła gminy Raciąż poprzedzająca wyładowania atmosferyczne. Nie ominęła gminy Raciąż 

wyrządzając szkody w kilku gospodarstwach. W Uniecku wichurawyrządzając szkody w kilku gospodarstwach. W Uniecku wichura

powaliła solidną lipę.powaliła solidną lipę.
Patrz na str. 6-7

Ostatnio wystąpili w sali widowiskowej Powiatowego 
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w Koncercie Pio-
senki Patriotycznej, a także uświetnili Dzień Patrona w swojej 
szkole.

Więcej na str. 10

„FLAGA NA MASZT...„FLAGA NA MASZT... KrajkowiacyKrajkowiacy
tańczą i śpiewajątańczą i śpiewają

...rower jest nasz! A rower jest wielce OK, rower to jest świat!” 
– tymi słowami piosenki Lecha Janerki można podsumować 
majówkę w sołectwie Unieck.

Czytaj i patrz na str. 10 i 12
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Ważne dla rolników

Wyrazy głębokiego współczucia
rodzinie zmarłego 

wieloletniego sołtysa wsi Sierakowo
ANDRZEJA KLANA 

składają: Wójt Gminy Raciąż, Rada Gminy, sołtysi 
oraz pracownicy Urzędu Gminy Raciąż

Wyrazy głębokiego współczucia 
rodzinie zmarłego 

wieloletniego sołtysa wsi Kiniki 
KAZIMIERZA KARPIŃSKIEGO 

składają: Wójt Gminy Raciąż, Rada Gminy, sołtysi 
oraz pracownicy Urzędu Gminy Raciąż

Poniżej przedstawiamy wyniki do-
tychczasowej rywalizacji:

1. Szkoła Podstawowa im. Św. Stani-
sława Kostki w Starym Gralewie, licząca 

152 uczniów, uzbierała dotąd 7 660 kg 
makulatury, co w przeliczeniu daje śred-
nio 50,395 kg na ucznia;

2. Szkoła Podstawowa im. Powstań-
ców Styczniowych w Uniecku, licząca 
133 uczniów, uzbierała 2 540 kg maku-
latury, co w przeliczeniu daje średnio 
19,098 kg na ucznia; 

3. Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Chojnackiego w Krajkowie, licząca 103 
uczniów, uzbierała 1 260 kg makulatury, 
co w przeliczeniu daje średnio 12,233 kg 
na ucznia;

4. Szkoła Podstawowa im. Włady-
sława Stanisława Reymonta w Kozie-

brodach, licząca 119 uczniów, uzbierała 
980 kg makulatury, co w przeliczeniu 
daje średnio 8,236 kg na ucznia.

Przypominamy, że konkurs trwa do 
31 maja. Spośród uczniów biorących 
udział w konkursie zostaną wyłonieni 
laureaci w następujących kategoriach: 
najlepsza szkoła podstawowa, najlep-
sza klasa w danej szkole i we wszyst-
kich szkołach, najlepszy uczeń w każdej 
szkole, najlepszy uczeń w gminie wśród 
wszystkich szkół. Organizator – gmina 
Raciąż – przewidział atrakcyjne nagrody. 
Na zdjęciu załadunek makulatury w Ko-
ziebrodach

Konkurs ma wyłonić potencjalny pro-
jekt muralu, który ma powstać na czę-
ści zachodniej elewacji budynku Szkoły 
Podstawowej w Starym Gralewie. Termin 
składania prac w sekretariacie szkoły 

upływa 8 czerwca 2018 r. Dla autorów 
najlepszych prac przewidziano nagrody.

Regulamin konkursu dostępny na 
stronach: 

Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie        
     (https://zsgralewo.jimdo.com/) 
oraz gminy Raciąż
    (http://raciaz.iap.pl/).

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie upo-
ważniające państwa członkowskie UE do przedłużenia do 15 
czerwca br.  terminu składania wniosków o przyznanie 
płatności za 2018 r. 

Krajowe rozporządzenie przedłużające ten termin do 
15 czerwca br. podpisał  minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Przedłużony termin składania wniosków dotyczy zarówno 
płatności bezpośrednich jak i płatności obszarowych w ramach 
PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-
-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesie-
niowych oraz rolnośrodowiskowych). 

Do 15 czerwca br. rolnicy będą również mogli dokonywać 
zmian we wniosku bez narażania się na sankcje. 

Konkurs na mural na szkole w GralewieKonkurs na mural na szkole w Gralewie
Dyrektor Krzysztof Borkowski poinformował, że Szkoła 

Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie 

zaprasza do udziału w konkursie na projekt muralu 

artystycznego nawiązującego do 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości. Patronem konkursu jest wójt gminy Raciąż 

Ryszard Giszczak.

Wnioski o przyznanie dopłat – do 15 czerwcaWnioski o przyznanie dopłat – do 15 czerwca

Z B I Ó R K A  M A K U L A T U R Y  C O R A Z  B L I Ż E J  K O Ń C A
9 maja odjechał kolejny transport makulatury, zorganizowany w ramach konkursu, którego 
organizatorem jest gmina Raciąż. Zabrana makulatura pochodziła ze szkół z Gralewa i Uniecka. Obie 
szkoły deklarują, że to jeszcze nie koniec, ponieważ uczniowie kontynuują zbiórkę . Mamy też informację, 
że podstawówka z Koziebród również ma jeszcze coś w zanadrzu.
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Gmina Raciąż podpisała umowy na wykonanie rekonstrukcji 
części okopów z I wojny światowej, znajdujących się w lesie na 
terenie wsi Strożęcin, oraz na dostawę elementów ich wyposa-
żenia. Umowy obejmują odbudowę niektórych odcinków sieci 
okopów oraz zakup ich wyposażenia (replik), czyli umunduro-
wania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy obu stron konfl iktu 
– oddziału wojsk pruskich oraz dwóch przedstawicieli wojsk 
carskich. Zamieszczone zostaną również specjalne tablice infor-
macyjne zawierające dane historyczne i opisy odnoszące się do 
odbudowywanego obiektu – zarówno ogólny zarys historyczny, 
jak i opisy poszczególnych stanowisk i elementów wyposaże-
nia/uzbrojenia w okopie.

Projekt został dofi nansowany z funduszy Unii Europejskiej. 
Przypomnijmy, że 14 lutego gmina Raciąż podpisała z Zarzą-
dem Województwa Mazowieckiego umowę, na podstawie której 
otrzyma 118, 5 tys. zł dofi nansowania z funduszy europejskich 
na rekonstrukcję części okopów z I wojny światowej.

Kwota ta to blisko 64 proc. przewidywanych kosztów przed-
sięwzięcia. Resztę dołoży gmina z własnych środków. Projekt 
przewiduje przywrócenie poprzez odbudowę i wyposażenie 

walorów historycznych sieci okopów wojskowych z 1915 r. ze 
stworzeniem przestrzeni turystycznej dla mieszkańców gminy 
Raciąż i turystów.

(r-r)

Zmiana granic sołectwZmiana granic sołectw
Rada Gminy Raciąż uchwaliła zmianę granic sołectw Kra-

szewo Czubaki i Kraszewo Gaczułty polegającą na przyłącze-
niu wsi Kraszewo Rory, będącej do tej pory w granicach sołec-
twa Kraszewo Gaczułty, do sołectwa Kraszewo Czubaki.

Zmiana została dokonana na wniosek mieszkańców wsi 
Kraszewo Rory. Przed przyjęciem uchwały zostały przeprowa-
dzone konsultacje z mieszkańcami zainteresowanych miejsco-
wości, podczas których wniosek mieszkańców wsi Kraszewo 
Rory został zaopiniowany pozytywnie.

Pięć przetargów,
t e r a z  r o k o w a n i at e r a z  r o k o w a n i a

Po piątym przetargu ustnym, zakończonym wynikiem nega-
tywnym, wójt gminy Raciąż ogłosił rokowania na sprzedaż nie-
ruchomości w Kraszewie Gaczułtach z budynkiem byłej szkoły.

Cena wywoławcza wynosi 166,4 tys. zł. Rokowania od-
będą się w Urzędzie Gminy przy ul. Kilińskiego 2 w Raciążu 
20 czerwca o godz. 10.00. Szczegółowe informacje na ten temat 
znajdują się na stronie internetowej http://bip.gminaraciaz.iap.
pl/ oraz w Urzędzie Gminy.

Jubilaci z medalamiJubilaci z medalami

Ustanowiony w 1960 r. Medal 
za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadawany jest 
osobom, które przeżyły 50 lat 
w jednym związku małżeńskim. 
Przyznawany jest decyzją 
Prezydenta RP.

14 maja w Urzędzie Gminy Raciąż odbyła się uroczystość 
z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego Wandy i Henryka 
Rychlińskich z Lipy. Wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak 
wręczył jubilatom okolicznościowe medale.

Umowy na okopy podpisanaUmowy na okopy podpisana

Ilustracja ze zbiorów Grzegorza Domańskiego
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. Poprawa 
infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków, wodociągów i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Raciąż
mająca na celu Poprawę infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę 
przydomowych oczyszczani ścieków na terenie Gminy Raciąż, budowę sieci 
wodociągowej w miejscowościach Nowe Młodochowo, Stare Młodochowo, 

Stare Gralewo, Dobrska Włościany, Kossobudy oraz przebudowę 
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Gralewo.

współfi nansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja typu: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Działanie:  PODSTAWOWE  USŁUGI  I  ODNOWA  WSI  NA  OBSZARACH 
WIEJSKICH  OBJĘTEGO  PROW  2014-2020

Poddziałanie:  WSPARCIE  INWESTYCJI  ZWIĄZANYCH  Z  TWORZENIEM, 
ULEPSZANIEM  LUB  ROZBUDOWĄ  WSZYSTKICH  RODZAJÓW  MAŁEJ 
INFRASTRUKTURY,  W  TYM  INWESTYCJI  W  ENERGIĘ  ODNAWIALNĄ 
I  W  OSZCZĘDZANIE  ENERGII

Nazwa operacji:  POPRAWA  INFRASTRUKTURY  WODNO-ŚCIEKOWEJ 
POPRZEZ  BUDOWĘ  PRZYDOMOWYCH  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW, 
WODOCIĄGÓW,  STACJI  UZDATNIANIA  WODY  NA  TERENIE  GMINY 
RACIĄŻ

Umowa o przyznanie pomocy:  00019-65150-UM0700114/16 Z DNIA 30 MAJA 2017 R.
Całkowita wartość projektu: 2 749 702,01 zł
Kwota pomocy: 1 480 139,00 zł
Poziom dofi nansowania: 63,63 %
Wkład własny: 36,37 %
Benefi cjent: GMINA RACIĄŻ
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W ramach operacji zrealizowano zadanie pn. „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wodociągów i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy 
Raciąż”. 

Poprzez realizację operacji został osiągnięty cel szczegółowy dla poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 
w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na 
obszarach wiejskich.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: Poprawa infrastruktury wodno-
ściekowej poprzez: budowę przydomowych oczyszczani ścieków na terenie Gminy Raciąż, budowę sieci 
wodociągowej w miejscowościach Nowe Młodochowo, Stare Młodochowo, Stare Gralewo, Dobrska 
Włościany, Kossobudy oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stare Gralewo”.

Opis poszczególnych inwestycji:
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nowe 
Młodochowo i Stare Młodochowo
W ramach zadania została wybudowana sieć wodociągowa 
w miejscowościach Nowe Młodochowo i Stare Młodochowo 
o długości – około 2 487,0 m oraz wykonano 7 przyłączy 
wodociągowych. 

2. Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 
138/2, 145, 146, 170 w obrębie Gralewo i na terenie działek o 
nr ewid. 6, 7/2, 82 w obrębie Dobrska Włościany Gm. Raciąż 
W ramach inwestycji jest rozbudowano sieć wodociągową dla 
zaopatrzenia w wodę nieruchomości położonych w miejsco-
wości Dobrska Włościany Gm. Raciąż. Wykonano 871,5 m 
sieci wodociągowej oraz 2 przyłącza. 

3. Rozbudowa sieci wodociągowej o długości około 998 na 
działkach o nr ewid. 93, 135, 136, 137, 153, 154/1, 154/2, 
154/3 w obrębie Kossobudy Gm. Raciąż
W ramach inwestycji jest rozbudowano sieć wodociągową dla 
zaopatrzenia w wodę nieruchomości położonych w miejsco-
wości Kossobudy Gm. Raciąż. Długość wybudowanej wynosi 
979,5 m oraz wykonano 3 przyłącza wodociągowe. 

4. Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komu-
nalnych, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ście-
ków na terenie Gminy Raciąż – etap III
Zadanie obejmuje wykonanie przydomowych oczyszczalni 
ścieków pracujących na bazie napowietrzanego zanurzone-
go złoża biologicznego w ilości 57 szt. do obsługi od 2 do 
12 osób. Przydomowe oczyszczalnie ścieków będą odbierały 
i oczyszczały ścieki bytowe z gospodarstw na terenie gminy 
Raciąż. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, po-
zwoli na wyeliminowanie zbiorników bezodpływowych typu 
„szamba” a tym samym negatywnego wpływu na środowisko 
(ochrona gleby, wód podziemnych i powietrza). Realizacja 
tego zadania w znacznym stopniu wpłynie na zaspokojenie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie oczyszcza-
nia ścieków, co jest zadaniem własnym gminy. 

5. Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miej-
scowości Stare Gralewo 
Stacja uzdatniania wody w m. Gralewo zaopatruje w wodę 
gospodarstwa we wsiach: Gralewo, Gralewo Nowe, Strożę-
cin, Szapsk, Szapsk Błonie, Szapsk Budki, Dobrska, Dobrska 
Włościany, Dobrska Kolonia, Dłużniewo, Dłużniewo Kierz, 
Wępiły, Złotopole, Kraśniewo, Brudzyno, Młodochowo, Bo-
gucin, Chyczewo i Kiełkowo na terenie gminy Raciąż. Stacja 
wodociągowa w m. Gralewo zaopatruje w wodę 425 gos-
podarstw domowych. Zadanie będzie polegało na remoncie 
i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Gra-
lewo; gm. Raciąż. Rozbudowa ma na celu poprawę, jakości 
wody pitnej (wytrącenie żelaza i manganu) oraz zwiększenie 
wydajności ujęcia wody. Planuje się wyposażyć stację wo-
dociągową w agregat prądotwórczy celem zapewnienia cią-
głości dostaw wody w przypadku awarii sieci energetycznej.

W ramach zadania zostało wybudowane 4,338 km sieci wodo-
ciągowej oraz wykonane 12 przyłączy wodociągowych do bu-
dynków mieszkalnych w miejscowościach Stare Młodochowo 
i Nowe Młodochowo, Stare Gralewo i Dobrska Włościany oraz 
Kossobudy. Wybudowano również 57 biologicznych oczysz-
czalni ścieków pracujących na bazie tarczowego złoża.

Zgodnie z umową o przyznanie pomocy operacja została zre-
alizowana w II etapach. W I etapie w 2017-2018 roku wybu-
dowano 4,338 km sieci wodociągowej oraz zmodernizowano 
SUW w Starym Gralewie, natomiast w II etapie w latach 
2018-2019 r. planuje się wykonać przydomowe oczyszczal-
nie ścieków. Inwestycje w znacznym stopniu przyczyniły się 
do poprawy warunków życia mieszkańców oraz poprawę śro-
dowiska naturalnego.

Operacja została zrealizowana w:
woj. mazowieckie, pow. płoński, gm. Raciąż, 09-140 Raciąż, 
Budy Kraszewskie, Charzyny, Cieciersk, Dobrska Włościa-
ny, Draminek, Drozdowo, Stare Gralewo, Grzybowo, Jeżewo 
Wesel, Kaczorowy, Kiełbowo, Kocięcin Tworki, Kodłutowo, 
Kossobudy, Krajkowo, Kraszewo-Czubaki, Kraszewo-Ro-
ry, Kraszewo-Sławęcin, Kraśniewo, Kruszenica, Łempinek, 
Nowe Gralewo, Nowe Młodochowo, Nowy Komunin, Pólka-
-Raciąż, Sierakowo, Stare Młodochowo, Strożęcin, Szapsk, 
Szczepkowo, Witkowo, Żukowo-Strusie, Żychowo.
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25 kwietnia nad powiatem płońskim przeszła silna wichura, poprzedzająca 
wyładowania atmosferyczne. Nie ominęła gminy Raciąż wyrządzając szkody w kilku 
gospodarstwach. Największe w miejscowościach Kraszewo Podborne, Kraszewo Falki 
i Nowy Komunin, gdzie uszkodzone zostały cztery dachy na domach. W Kocięcinie 
wiatr powalił stodołę, a w Uniecku niedaleko kościoła wichura wyrwała solidną lipę. 
Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
Z pomocą poszkodowanym pospieszyli strażacy zawodowi i ochotnicy, a także służby 
pomocy społecznej z gminy Raciąż. (r-r)

Zdjęcia: OSP

W Kocięcinie runęła stodoła

WICHURA ZRYWAŁA DACHY,     WYRYWAŁA DRZEWAWICHURA ZRYWAŁA DACHY,   

W Uniecku wichura powaliła solidną lipę, połamała gałęzie drzew
rosnących przy drodze prowadzącej do kościoła
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WICHURA ZRYWAŁA DACHY,     WYRYWAŁA DRZEWA  WYRYWAŁA DRZEWA

Z pomocą pospieszyli strażacy

W Kraszewie i Komuninie uszkodzone zostały dachy na domach
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Koziebrody

We wtorek 24 kwietnia w szkole w Koziebrodach odbył 
się apel ekologiczny pod hasłem „ZIEMIA W TWOICH RĘ-
KACH”. Uczniowie z klasy III gimnazjum i koła przyrodni-
czego ze szkoły podstawowej zaprezentowali montaż słowno 
muzyczny, w którym zachęcali wszystkich bez wyjątku, aby 
dbali o środowisko naturalne. Ważnym przesłaniem przedsta-
wienia było kształtowanie właściwych, aktywnych postaw wo-
bec ochrony środowiska.

Unieck

Uczniowie przybliżyli zebranym fakty z przeszłości

Uczniowie zachęcali, aby wszyscy dbali o środowisko

APEL Z OKAZJI APEL Z OKAZJI 
ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMIŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI

LEKCJA HISTORII Z KONSTYTUCJĄ 3 MAJALEKCJA HISTORII Z KONSTYTUCJĄ 3 MAJA
Jest 30 kwietnia 2018 roku. Tego dnia klasa V wraz z panią 

Anną Marciniak zaprosiła całą szkołę na prawdziwą lekcję hi-
storii. Sala gimnastyczna udekorowana barwami narodowymi 
była symbolem patriotyzmu i miłości do ojczyzny.

Apel zainicjowało wprowadzenie sztandaru i wspólne od-
śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Chór szkolny zaakcento-
wał występ pieśniami patriotycznymi, a uczniowie przybliżyli 
zebranym fakty z przeszłości, ważne nie tylko dla Polski, ale 
i dla Europy. Konstytucja 3 Maja miała na celu zachowanie su-
werenności państwa, zagwarantowanie przywilejów szlachcie, 

duchowieństwu i mieszczanom oraz wprowadzenie nowej for-
my ustroju państwowego: znosiła liberum veto i wolną elekcję, 
a wprowadzała dziedziczność tronu. Rocznica tych wydarzeń 
obchodzona jest od 227 lat i nie przeszkodziły w tym represje 
ani rozbiory. Polacy widzieli w niej symbol patriotycznych dą-
żeń do odrodzenia osłabionej Rzeczypospolitej.

Po słowach: Wiwat król, wiwat sejm, wiwat Konstytucja! 
cała sala odśpiewała „Witaj majowa jutrzenko”. W zakończe-
niu stwierdzono, że konstytucja majowa to narodowy skarb.

AM

Niepohamowaną, euforii, współoby-
wateli, jarzmo hołd – to tylko niektóre 
słowa, z pisownią których w czwartek, 
19 kwietnia borykali się uczestnicy je-
denastej edycji konkursu ortografi cznego 
„Mistrz Ortografi i 2018” klas III i VII 
szkół miejskich, powiatowych i polo-
nijnych. Konkurs odbywał się w Miej-
skim Centrum Kultury w Płońsku, a jego 
zwieńczeniem był koncert ,,Pod skrzy-
dłami Orła Białego – Ojczyzna pieśnią, 
wierszem i tańcem malowana – SP 3 dla 
Niepodległej’’. 

W rywalizacji wzięło udział 35 
uczniów klas siódmych i 52 z klas trze-
cich z 30 szkół miejskich, powiatowych 
i polonijnych.

 SP w Koziebrodach reprezentowali 
uczniowie klasy III Sebastian Kowalew-
ski i Kryspin Kędzierski (opiekun Mał-
gorzata Kowalska) i uczennica klasy VII 
Natalia Żmijews ka (opiekun Anna Kur-
kiewicz). Uczniowie ci przeszli do fi na-
łowych potyczek ortografi cznych Wyróż-
nienie otrzymała Natalia Żmijewska.

Z kolei szkołę w Krajkowie reprezen-
towali w tym konkursie: Weronika Pająk, 
Kacper Więckiewicz (kl. III) oraz Klau-
dia Janczyk i Joanna Rychlińska (kl. VII). 
Z tej czwórki najlepiej spisał się Kacper 
Więckiewicz (wychowawczyni Anita 
Wochnowicz), który otrzymał wyróżnie-
nie.

Jak już informowaliśmy, gmina Ra-
ciąż realizuje program powszechnej na-
uki pływania pod hasłem „Jak delfi nek 
pływam, zdrowie zdobywam”. Uczest-
niczą w nim także uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej w Krajkowie i Starym 
Gralewie. Blisko 40-osobowa grupa 
bierze udział w nauce pływania na kry-
tej pływalni w Płońsku. Zajęcia odby-
wają się raz w tygodniu (90 minut) pod 
opieką 2 instruktorów nauki pływania.
Do tej pory dzieci opanowały podstawo-
we czynności w wodzie: zanurzanie gło-
wy, wydechy, otwieranie oczu pod wodą. 
Potrafi ą leżeć na piersiach, grzbiecie, 
wykonywać proste skoki do wody oraz 
poślizgi na piersiach i grzbiecie.

Jak delfinek pływamJak delfinek pływam
Ni h f ii ół b SP K i b d h li

ZMAGANIA Z ORTOGRAFIĄZMAGANIA Z ORTOGRAFIĄ
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9 maja w Szkole Podstawowej im. 
Stanisława Konarskiego w Raciążu od-
był się konkurs plastyczny zatytułowany 
„MOJA KOCHANA NIEPODLEGŁA”, 
którego celem było m.in. uczczenie 
zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Konkurs 
odbył się w dwóch kategoriach: klasy IV-
-VI SP oraz II-III OG.

Szkołę Podstawową im. Wł. St. Rey-
monta w Koziebrodach reprezentowało 
w sumie czworo uczniów, po dwoje w 
każdej kategorii: Natalia Żmijewska i 
Adrian Bogdański (kl. VII SP) 
oraz Alicja Liberadzka i Olga Ja-
ros (kl. III OG). 

Zadaniem uczestników było 
wykonanie w ciągu 90 minut pra-
cy plastycznej o określonej te-
matyce, dla szkoły podstawowej: 
„DUMNIE POWIEWA BIAŁO-
-CZERWONA” i dla oddziału 
gimnazjalnego: „DROGA DO 
NIEPODLE GŁEJ”.

Uczniowie w swoich pracach 
starali się ukazać te momenty 
w życiu społeczności, w których 
reprezentacja naszych barw na-
rodowych ma szczególny wyraz 

(kategoria SP) oraz trudną drogę narodu 
polskiego do odzyskania niepodległo-
ści (kategoria OG). Wszyscy uczestnicy 
świetnie poradzili sobie z wizualizacją 
swoich pomysłów, udowadniając, że 
tematyka patriotyczna nie jest im obca 
i może stanowić doskonałe źródło inspi-
racji artystycznych. Konkurs przebiegł 
w bardzo miłej atmosferze, więc rywa-
lizacja między uczestnikami zeszła na 
drugi plan, jednakże – zgodnie z regu-
laminem – powołane przez organizatora 
jury dokonało oceny prac, wskazując tym 

samym najlepsze z nich. Nasza reprezen-
tacja zajęła odpowiednio drugie i czwarte 
miejsce w kategorii szkół podstawowych 
oraz III i IV w kategorii oddziałów gim-
nazjalnych. Konkurs zakończyło rozda-
nie dyplomów, pucharów oraz nagród 
rzeczowych ufundowanych przez orga-
nizatora, nie zabrakło też podziękowań 
dla uczestników i ich opiekunów oraz 
pamiątkowego zdjęcia.

Artur Jankowski

ZE  SZKÓŁ

CZEKAJĄ NA WYNIKICZEKAJĄ NA WYNIKI
Maturzyści przeżywają gorący czas egzaminu dojrzałości. Uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych 

ten stres mają już za sobą. W kwietniu zmagali się z egzaminem gimnazjalnym, teraz czekają na wyni-
ki. O tym, jak im poszło, dowiedzą się w połowie czerwca. 

Uczniowie III klasy gimnazjalnej ze szkoły w Gralewie

KONKURS O NIEPODLEGŁEJKONKURS O NIEPODLEGŁEJ
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„Flaga na maszt, rower jest nasz! A rower jest wielce OK, 
rower to jest świat!” – tymi słowami piosenki Lecha Janerki 
można podsumować majówkę w sołectwie Unieck.

6 maja br. mieszkańcy Uniecka wyruszyli na Rodzinny Rajd 
Rowerowy – w wydarzeniu wzięło udział prawie 40 osób. Trasa 
wiodła po terenie gminy Raciąż: Unieck – Szczepkowo – Ko-
dłutowo – Sikory – Jeżewo Wesel – Unieck. W sumie mieszkań-
cy przejechali 18 km.

Rajd został zorganizowany z myślą o wspólnym spędzeniu 
wolnego czasu oraz integracji międzypokoleniowej – warto 
bowiem zwrócić uwagę, że w rajdzie wzięły osoby w różnym 
wieku. Sprzyjająca pogoda sprawiła, że wszystkim uczestnikom 
dopisywał dobry humor.

Na niektórych rowerach powiewały biało – czerwone fl a-
gi, tym samym mieszkańcy Uniecka uczcili święto Konstytucji 
3 maja, a także wpisali się w rok obchodów 100-lecia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę.

Po dojechaniu do mety na uczestników rajdu czekało 
ognisko z kiełbaskami oraz słodkości. Impreza tak spodobała 
się mieszkańcom, że już podczas jej trwania pytali o kolejne 
edycje!

Głównym założeniem Rodzinnego Rajdu Rowerowego było 
miłe i aktywne spędzenie wolnego czasu społeczności Uniecka. 
Wygląda na to, że cel został osi ągnięty w stu procentach

Edyta Pawłowska

ZE  SZKÓŁ

Krajkowo

Podczas tegorocznego Dnia Patrona, na który przybyli państwo Siedleccy, wójt gminy Raciąż R. Giszczak, 
państwo Miklewscy, ks. Z. Kluba, większość programu stanowił występ Krajkowiaków. Zespół wykonał kilka 
pieśni patriotycznych i tańców ludowych. Wcześniej zebrani obejrzeli prezentację o Stanisławie Chojnackim, 
patronie szkoły.

DZIEŃ PATRONADZIEŃ PATRONA

RODZINNY RAJD ROWEROWY W UNIECKURODZINNY RAJD ROWEROWY W UNIECKU

Więcej zdjęć na str. 12
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Krajkowo 27.05.2018 r. godz. 12.00

 II Kraszewski Bieg po Zdrowie
3 czerwca w godzinach 09:30 – 14:00 
W imieniu Gminy Raciąż, OSP i Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kraszewie – Gaczułtach oraz Klubu Biegacza 
im. P. Sękowskiego w Płońsku zapraszamy na drugą edycję 
Kraszewskiego Biegu po Zdrowie.

PROGRAM ZAWODÓW
09:30 – 11:00 – przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie 
             numerów startowych
11:30 – start biegu towarzyszącego na 3 km
12:00 – start biegu głównego na 10 km
12:05 – start marszu NW na 6 km
12:10 – bieg dziecięcy na ok. 300 m (zapisy bezpośrednio
             przed biegiem!)
14:00 – uroczyste zakończenie zawodów (dekoracje zwycięzców, losowanie upominków wśród wszystkich uczestników)

■ Msza św z poświęceniem tablicy ofi ar I wojny światowej 
(z nieistniejącej) Gminy Strożęcin .

■ Prelekcja o przebiegu I wojny światowej w ziemi raciążskiej, 
dr nauk wojskowych – W. Burdeckiego, rodaka Raciąża.

■ Prezentacja książki T. K. Bojanowskich, „Bojanowscy” 
wsporninającej m.in. I wojnę światową w Dram.inie, boha-
terską postać i męczeńską śmierć A. Bojanowskiego – na-
uczyciela Krajkowa, Komunina, Kodłutowa.

■ Występ z pieśniami patriotycznymi chóru „MISTREL” 
z Płocka, pod dyrekcją wnuka Zygmunta Gałczyńskiego.

■ Przy udziale żołnierzy 2 Pułku Saperów z Nowego Dworu 
Mazowieckiego i grupy rekonstrukcyjnej „Strzelcy” z Ra-
ciąża złożone zostaną wieńce na pomnikach ofi ar II wojny 
światowej przy szkole i na cmentarzu w hołdzie wszystkim 
walczącym na naszym terenie o niepodległą Polskę.

■ Wspólna wojskowa grochówka, kawa, herbata, ciasta.

     Na uroczystość zapraszają: 
Burmistrz Raciąża, 

  Wojt Gminy Raciąż, 
                         Proboszcz (kapelan kombatantów)

Program obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę:
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