
7 maja gmina Raciąż podpisała z Urzę-
dem Marszałkowskim umowę o przyzna-
niu pomocy fi nansowej w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 na przebudowę drogi gminnej 
Unieck – Maryśka na odcinku o długości 
689 metrów. 

Przebudowa ma na celu dostosowa-
nie parametrów technicznych drogi do 
klasy D. Te parametry określają, że bę-
dzie to droga jednojezdniowa o szero-
kości 6,00 m o dwóch pasach ruchu. 
Całkowita wartość projektu wynosi bli-
sko 1 mln 71 tys. zł. Kwota pomocy sta-

nowi 681,5 tys. zł. Pozostałe środki to 
wkład własny gminy Raciąż. Wcześniej 
w Urzędzie Marszałkowskim w Warsza-
wie podpisana została umowa, dzięki któ-
rej gmina Raciąż otrzyma dotację unijną 
na instalacje odnawialnych źródeł energii. 

Informacja na ten temat – na str. 3
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GŁOS
RACIĄŻA (311)

Nr 5

Pieniądze na drogę i odnawialne źródła energii

Na zdjęciu podpisanie umowy o przyznaniu pomocy fi nansowej na przebudowę drogi Unieck – Maryśka. Od lewej: wicemarszałek 
Janina Ewa Orzełowska, marszałek Adam Struzik, wójt Zbigniew Sadowski i Barbara Gładka z referatu fi nansowego.

Turniej Bezpieczeństwa Turniej Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowymw Ruchu Drogowym

Awans zespołu ze Starego Gralewa

Gralewski zespół w składzie: Zuzanna 
Stolarczyk, Jakub Kleniewski. Adam Gu-
towski, Julia Wachol z opiekunką Małgo-
rzatą Raciniewską, wójtem Zbigniewem 
Sadowskim i komendantem powiatowym 
policji w Płońsku insp. Jarosławem Brzo-
zowskim.

Czytaj na str. 10

Odkrywanie talentów Odkrywanie talentów 
wokalnychwokalnych

Sandra Majewska ze Szkoły Podsta-
wowej im. św. Stanisława Kostki w Sta-
rym Gralewie wygrała gminne eliminacje 
ogólnopolskiego konkursu wokalnego 
„Wygraj szansę”.

Więcej na str. 8-9

Spartakiada Spartakiada 
lekkoatletycznalekkoatletyczna

Czytaj na str. 5-7
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I sesja nowej Rady Gminy Raciąż

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raciąż z dnia 10 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz 
z 2019 r. poz. 273) Wójt Gminy Raciąż podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów 
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 
i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miejscowości: Bogucin, Chyczewo, Ćwiersk, 
Dobrska-Kolonia, Dobrska-Włościany, Kaczorowy, 
Kiełbowo, Kozolin, Kraśniewo, Nowe Gralewo, 
Nowe Młodochowo, Stare Gralewo, Stare 
Młodochowo, Strożęcin, Szapsk, Wępiły, Złotopole

Szkoła Podstawowa w Starym Gralewie, 
Stare Gralewo 13, 

09-166 Stare Gralewo

2

Miejscowości: Charzyny, Jeżewo-Wesel, Kocięcin 
Brodowy, Kocięcin-Tworki, Kodłutowo, Nowy 
Komunin, Sikory, Stary Komunin, Szczepkowo, 
Unieck

Szkoła Podstawowa w Uniecku, 
Unieck 80, 09-140 Raciąż

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

3 Miejscowości: Bielany, Druchowo, Koziebrody, 
Malewo, Mała Wieś, Młody Niedróż, Stary Niedróż

Szkoła Podstawowa w Koziebrodach, 
Koziebrody 5, 
 09-140 Raciąż

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

4

Miejscowości: Budy Kraszewskie, Cieciersk, 
Folwark-Raciąż, Kiniki, Kraszewo-Czubaki, 
Kraszewo-Falki, Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo 
Podborne, Kraszewo-Sławęcin, Kraszewo-Rory, 
Łempino, Łempinek, Pęsy, Pólka-Raciąż, Sierakowo, 
Witkowo, Żukowo-Strusie, Żukowo-Wawrzonki

Zespół Szkół w Raciążu, 
ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż

Lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

5
Miejscowości: Draminek, Drozdowo, Grzybowo, 
Kossobudy, Krajkowo-Budki, Krajkowo, Kruszenica, 
Lipa, Zdunówek, Żychowo

Szkoła Podstawowa w Krajkowie, 
Krajkowo 8, 09-140 Raciąż

6 Centrum Medyczne Grupa Zdrowie, 
Kraszewo-Czubaki 23a, 09-140 Raciąż

Centrum Medyczne Grupa Zdrowie, 
Kraszewo-Czubaki 23 a, 09-140 Raciąż

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I najpóźniej 
do dnia 13 maja 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Raciąż najpóźniej do dnia 
17 maja 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Raciąż /-/ Zbigniew Sadowski
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Umowę w tej sprawie podpisali 
członkowie zarządu województwa ma-
zowieckiego Elżbieta Lanc i Janina 
Ewa Orzełowska oraz burmistrz gminy 
Góra Kalwaria Arkadiusz Strzyżewski. 
W uroczystości wzięli udział także: Zbi-
gniew Sadowski – wójt gminy Raciąż, 
Bogdan Pietruszewski – wójt gminy Ba-
boszewo oraz Ewa Sobiepanek – skarb-
nik gminy Góra Kalwaria.
 

Powstanie 259 instalacji OZE
 w 3 gminach

Przedmiotem inwestycji będzie in-
stalacja systemów odnawialnych źródeł 
energii (OZE) na terenie miasta i gminy 
Góra Kalwaria (pow. piaseczyński) oraz 
gmin Raciąż i Baboszewo (pow. płoński) 
w budynkach mieszkalnych oraz budyn-
kach użyteczności publicznej. Projekt 
przewiduje wykorzystanie kolektorów 
słonecznych, paneli fotowoltaicznych 
i pomp ciepła. Łącznie powstanie 259 in-
stalacji, w tym 98 wytwarzających ener-
gię cieplną i 161 energię elektryczną.

Dzięki realizacji tej inwestycji zwięk-
szy się udział energii elektrycznej i ciepl-
nej uzyskiwanej z odnawialnych źródeł 
energii, co wpłynie na zmniejszenie emi-
sji gazów cieplarnianych i pyłów, a tym 
samym lepszą jakość powietrza w gmi-
nach.

W gminie Raciąż powstaną w sumie 
84 instalacje OZE, tj. 59 instalacji foto-
woltaicznych i 25 instalacji powietrz-
nych pomp ciepła.

Całkowita wartość projektu wynosi 
ponad 9 mln zł.

UMWM

Wybory do Parlamentu Europejskie-
go w Polsce odbędą się 26 maja 2019 r. 
Posłowie do Parlamentu Europejskiego 
są wybierani co pięć lat. Parlament Euro-
pejski – jedyne na świecie zgromadzenie 
ponadnarodowe wybierane w wyborach 
bezpośrednich – reprezentuje interesy 
obywateli UE na szczeblu europejskim. 
Wybiera przewodniczącego Komisji 
Europejskiej i mianuje komisarzy (two-
rzących kolegium) oraz ocenia ich dzia-
łania. Przyjmuje akty prawne w naszym 

interesie oraz uchwala budżet w naszym 
imieniu. Reprezentuje nas za granicą i 
podejmuje działania w reakcji na nasze 
petycje. Dyskusje posłów kształtują nasz 
program społeczny i polityczny zgodnie 
z wartościami zapisanymi w Traktacie o 
Unii Europejskiej. Parlament Europejski 
liczy 751 posłów.

Wyborcy w Polsce w 2019 r. wybiorą 
51 posłów do Parlamentu Europejskie-
go. Jeżeli Wielka Brytania opuści Unię 
Europejską, wyborcy w Polsce wybiorą 
52 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Liczba posłów do PE po wystąpieniu 
Wielkiej Brytanii z UE, spadnie do 705. 
Jeśli Wielka Brytania nadal będzie pań-
stwem członkowskim UE w dniu 2 lipca, 

obecny skład (751 eurodeputowanych) 
będzie obowiązywał do daty wystąpienia 
Wielkiej Brytanii z UE.

Od 27 maja nowo wybrani posło-
wie do PE rozpoczną negocjacje w celu 
utworzenia grup politycznych. Do utwo-
rzenia grupy politycznej potrzeba 25 po-
słów, pochodzących z co najmniej jednej 
czwartej państw członkowskich.

2 lipca rozpocznie się 9. kadencja 
Parlamentu Europejskiego, a posłowie 
do PE spotkają się na sesji inauguracyj-
nej w Strasburgu. Posłowie wybierają 
przewodniczącego, 14 wiceprzewodni-
czących i 5 kwestorów Izby oraz decy-
dują o liczbie i składzie komisji stałych 
Parlamentu.

W gminach Góra Kalwaria, Raciąż i Baboszewo

Pieniądze z UE na odnawialne źródła energii 
Gminy Góra Kalwaria, Raciąż i Baboszewo inwestują w odnawialne źródła energii. Już niebawem, dzięki wsparciu unij-
nemu na ich terenie zainstalowane zostaną urządzenia wykorzystujące energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej 
i cieplnej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt ten otrzymał ponad 7,2 mln zł dofi nansowania w ramach 
RPO WM 2014-2020.

Wójt Zbigniew Sadowski (z lewej) odbiera umowę od wicemarszałka Elżbiety Lanc.
Fot. archiwum UMWM

26 maja

Wybory do Parlamentu

Europejskiego



„Głos Raciąża” nr 5/20194 INFORMACJE

Posiadanie psa nieodłącznie wiąże 
się z obowiązkami, jakie na właściciela 
czworonoga nakłada prawo. Należy pa-
miętać, że za zachowanie psa zawsze od-
powiada jego właściciel.

Szkody i zagrożenia, jakie czynią i 
stwarzają psy, wynikają najczęściej z 
błędów popełnionych przez ludzi – braku 
należytego nadzoru nad czworonogiem 
czy nieprzestrzeganiu obowiązku szcze-
pienia psów. Jeżeli jesteś właścicielem 
psa pamiętaj, że brak wyobraźni może 
doprowadzić do tragedii. 

Każdy właściciel czworonoga powi-
nien pamiętać o obowiązkowych szcze-
pieniach ochronnych – prawo nakłada na 
właściciela psa obowiązek jego szczepie-
nia przeciwko wściekliźnie.

Pierwsze szczepienie czworonoga 
powinno nastąpić już po 3 miesiącach 
życia, a następnie być powtarzane nie 
rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia 
ostatniego szczepienia – tak stanowi 
artykuł 56 ust. 2 Ustawy z dnia 11 mar-
ca 2004 roku o ochronie zdrowia zwie-
rząt oraz zwalczania chorób zakaźnych 
zwierząt.

Szczepień przeciwko wściekliźnie 
dokonują lekarze weterynarii świad-
czący usługi weterynaryjne w ramach 
działalności zakładu leczniczego dla 
zwierząt. Psy poddane szczepieniu pod-
legają wpisowi do rejestru prowadzone-
go przez tych lekarzy. Po przeprowadze-
niu szczepienia posiadaczowi psa lekarz 
wydaje zaświadczenie i dokonuje wpisu 
w książeczce szczepień, jeśli zwierzę ta-
kie posiada, a dane z rejestru szczepień 
przeprowadzonych w danym miesiącu są 
przekazywane powiatowemu lekarzowi 
weterynarii do 15 dnia następnego mie-
siąca.

Właścicielowi uchylającemu się 
od obowiązku ochronnego szczepienia 
psów przeciwko wściekliźnie grozi kara 
grzywny do 500 złotych za każdego nie-
szczepionego psa – tak stanowi artykuł 
85 ust. 1a wspomnianej ustawy.

Bycie właścicielem czworonoga wią-
że się także z odpowiedzialnością za jego 
należyte zabezpieczenie przed wyrządze-
niem szkody innej osobie.

Za wszystkie szkody wyrządzone 
przez zwierzę, którym się opiekujemy, 

grozi nam odpowiedzialność cywilna 
na podstawie art. 431 par 1 i 2 Kodek-
su cywilnego, w myśl którego właściciel 
psa jest zobowiązany do naprawienia 
wyrządzonej przez pupila szkody, nawet 
jeśli zwierzę zabłąkało się lub uciekło. 
W praktyce oznacza to, że właściciel 
musi zapłacić za ewentualny uszczerbek 
na zdrowiu osoby, którą jego pies, jak 
również w przypadku zniszczenia przez 
psa mienia sąsiada, np. jeśli zniszczy mu 
ogródek.

Właścicielowi czworonoga grozi 
także odpowiedzialność karna w myśl 
artykułu 77 paragraf 1 i 2 Kodeksu wy-
kroczeń. Zgodnie z tymi przepisami za 
niezachowanie zwykłych lub nakaza-
nych środków ostrożności przy trzyma-
niu zwierzęcia, właściciel podlega karze 
ograniczenia wolności, grzywny do 1000 
złotych albo karze nagany. Dodatko-
wo, jeśli uszczerbek na zdrowiu ofi ary 
czworonoga trwał więcej niż 7 dni, jego 
właścicielowi grozi kara grzywny, ogra-
niczenia wolności albo pozbawienia wol-
ności do roku, o czym stanowi art. 157 
paragraf 3 Kodeksu karnego.

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Raciążu przypominają

 Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Raciążu przypominają o obowiązku 
szczepienia psów oraz odpowiedzialności za niezachowanie nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu psa.

Za zachowanie psa Za zachowanie psa 
odpowiada jego właścicielodpowiada jego właściciel

Przeżyliśmy w pracy takie chwile, które długo w pamięci pozostaną.
Są takie osoby, które poznane zawsze już będą pamiętane.

Panu Władysławowi KwiatkowskiemuWładysławowi Kwiatkowskiemu
Kierownikowi Referatu Oświaty serdeczne podziękowania 
za wieloletnie zaangażowanie w pracy zawodowej 
dla dobra lokalnej społeczności składają:
 Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski,
 Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Muchyńska,
 pra cownicy Urzędu Gminy oraz Radni Gminy Raciąż.
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Bieg na 100 m

Grupa I – III
1 Oliwia Piasecka – 18,74 sek., 
 SP Unieck
2. Syrus Powell – 19,11 sek., 
 SP Stare Gralewo
3. Jakub Kamiński – 19,21 sek., 
 SP Krajkowo

Grupa IV – VI
1. Bartosz Piwowarski – 15,47 sek., 
 SP Krajkowo
2. Krystian Jędrzejewski – 16,16 sek., 

SP Koziebrody
3. Weronika Kukuła – 16,84 sek., 
 SP Stare Gralewo

Grupa VII – VIII i III OG
1. Michał Kłosiewski – 14,30 sek., 
 SP Stare Gralewo
2. Gabriel Kwiatkowski – 14,53 sek., 

SP Unieck
3. Dawid Bieńkowski – 14,87 sek, 
 SP Koziebrody

Skok w dal

Grupa I – III
1. Oliwia Piasecka – 2,65 m, 
 SP Unieck
2. Syrus Powell – 2,60 m, 
 SP Stare Gralewo
3. Miłosz Bukowski – 2,55 m, 
 SP Stare Gralewo

Grupa IV – VI
1. Krystian Jędrzejewski – 3,25 m, 
 SP Koziebrody
2. Bartłomiej Superson – 3,20 m, 
 SP Stare Gralewo
3. Julia Wiśniewska – 3,20 m,
  SP Unieck

Grupa VII – VIII i III OG
1. Piotr Graczyk – 4,15 m, 
 SP Stare Gralewo
2. Dawid Bieńkowski – 3,90 m, 
 SP Koziebrody
3. Eryk Janiszewski – 3,90 m, 
 SP Krajkowo

Bieg sztafetowy

Grupa I – III
1. SP Stare Gralewo
2. SP Koziebrody
3. SP Unieck
4. SP Krajkowo

Grupa IV – VI
1. SP Stare Gralewo
2. SP Krajkowo
3. SP Koziebrody
4. SP Unieck

Grupa VII – VIII i III OG
1. SP Unieck
2. SP Krajkowo
3. SP Koziebrody
4. SP Stare Gralewo

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 
SPARTAKIADY

1. SP Stare Gralewo – 38 pkt
2. SP Krajkowo – 32 pkt
3. SP Unieck – 29 pkt
4. SP Koziebrody – 27 pkt

Fotoreportaż z zawodów na str. 6-7

SPARTAKIADA LEKKOATLETYCZNA
Szkoła Podstawowa w Starym Gralewie była gospodarzem spartakiady lekkoatletycznej o puchar 

wójta gminy Raciąż. Wystartowały reprezentacje wszystkich szkół podstawowych w gminie. Uczniowie 
biegali w sztafecie oraz na 100 m i skakali w dal. W klasyfi kacji drużynowej wygrali gospodarze.

w  y  n  i  k  i :w  y  n  i  k  i :

Reprezentacja SP Stare Gralewo, opiekunki: 
Aneta Kwasiborska, Jolanta Machcińska, Jolanta Bąk

Reprezentacja SP Koziebrody, opiekunowie:
Krzysztof Bielski i Marta Markiewicz

Reprezentacja SP Krajkowo, opiekun Krzysztof Nowacki Reprezentacja SP Unieck, opiekunka Teresa Kawczyńska
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Spartakiada lekkoatletyczna w Starym GralewieSpartakiada lekkoatlety
9 maja
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Spartakiada lekkoatletyczna w Starym Gralewieyczna w Starym Gralewie
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Sandra Majewska ze Szkoły Podsta-
wowej im. św. Stanisława Kostki w Sta-
rym Gralewie wygrała gminne eliminacje 
ogólnopolskiego konkursu wokalnego 
„Wygraj szansę”, skierowanego głównie 
do dzieci i młodzieży do lat 18, którego 
organizatorem jest Agencja Telewizyjno-
-Estradowa TV Media. 

Celem tego konkursu jest o dkrywanie 
talentów wokalnych. Konkurs jest organi-

zowany w ramach programu edukacyjne-
go „Trzeźwość na co dzień”.

Eliminacje odbyły się 25 kwietnia. 
Każda szkoła z gminy Raciąż wystawiła 
swoją reprezentantkę. Zadaniem uczest-
niczek było jak najlepsze wykonanie 
piosenki„Chodź pomaluj mój świat” ze-
społu 2+1. Wykonanie oceniało jury w 
składzie: Gabriela Kowalska (sekretarz 
gminy), Artur Jankowski (przewodniczą-

cy, SP Koziebrody), Bożena Sulkowska 
(SP Gralewo), Bożena Wesołowska (SP 
Unieck) i Anna Rchlińska (SP Krajkowo).

Drugie miejsce zajęła Magdalena 
Śmielak ze Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Styczniowych w Uniec-
ku. trzecie – Amelia Krajenta ze Szkoły 
Podstawowej im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Koziebrodach. Wyróżnienie 
otrzymała Paulina Jaskowiec ze Szkoły 

Gminne eliminację konkursu „Wygraj szansę”

Odkrywanie talentów wokalnychOdkrywanie talentów wokalnych

Sandra Majewska wyśpiewała I miejsce Magdalena Śmielak – II miejsce Amelia Krajenta – III miejsce

Paulina Jaskowiec – wyróżnienie Poza konkursem wystąpiła Maja Owczarzak



„Głos Raciąża” nr 5/2019 9KONKURS

Podstawowej im. Stanisława Chojnac-
kiego w Krajkowie.

Poza konkursem wystąpiła Maja 
Owczarzak ze Szkoły Podstawowej im. 
św. Stanisława Kostki w Starym Grale-
wie.

Gratulacje uczestniczkom złożył wójt 
gminy Raciąż Zbigniew Sadowski. On 
też wręczył im nagrody. Podziękowa-
nia otrzymały opiekunki śpiewających 
dziewcząt.

Sandra Majewska będzie reprezen-
tować gminę Raciąż w kolejnym etapie 
konkursu, który 28 maja odbędzie się 
w Centrum Kultury i Sztuki w Ciecha-
nowie.

r-r

Jury obradowało pod przewodnictwem Artura Jankowskiego

Sandra Majewska odbiera gratulację i nagrodę 
od wójta Zbigniewa Sadowskiego Wójt Zbigniew Sadowski gratuluje Mai Owczarzak

Maja Owczarzak z mamą Uczestnicy i organizatorzy eliminacji gminnych konkursu „Wygraj szansę”
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Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W eliminacjach powiatowych Turnie-
ju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 
które 7 maja odbyły się w Szkole Podsta-
wowej w Raciążu, drużyna Szkoły Pod-
stawowej w Starym Gralewie w grupie 
młodszej (10-12 lat) zajęła drugie miej-
sce i awansowała do fi nału regionalnego. 
Gralewski zespół wystąpił w składzie: 
Julia Wachol, Zuzanna Stolarczyk, Adam 
Gutowski, Jakub Kleniewski. Opiekunką 
ekipy jest Małgorzata Raciniewska.

W bieżącym roku w eliminacjach 
powiatowych wzięło udział 17 drużyn – 
8 czteroosobowych w grupie młodszej 
(10-12 lat) i 9 trzyosobowych w starszej 
grupie wiekowej.

Uczestnicy musieli wykazać się 
wiedzą teoretyczną i praktyczną. Część 
teoretyczna składała się z dwóch testów 
zawierających zagadnienia dotyczące 
zasad i przepisów o ruchu pieszych i ro-
werzystów, znaków drogowych, sytuacji 
w ruchu drogowym. W części praktycz-
nej uczniowie prezentowali swoje umie-
jętności jazdy rowerem po torze spraw-
nościowym.

Po testach zespół ze Starego Gralewa 
był na pierwszym miejscu, ale po jeździe 
rowerem po torze przeszkód spadł na 
drugie miejsce (pierwsze zajęła ekipa z 
Naruszewa), także premiowane awansem 
do eliminacji rejonowych. Trzecią loka-
tę wywalczyła drużyna gospodarzy – SP 
w Raciążu. W starszej kategorii wieko-
wej zwyciężył również zespół z Narusze-
wa, drugie miejsce przypadło reprezenta-
cji SP w Raciążu.

Awans zespołu ze Starego GralewaAwans zespołu ze Starego Gralewa

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzy-
mali nagrody rzeczowe, a drużyny które 
zdobyły pierwsze trzy miejsca oraz naj-
lepszych zawodników w obydwu kate-
goriach uhonorowano pucharami.

Organizatorami turnieju byli: Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe 

w Płońsku, Komenda Powiatowa Po-
licji w Płońsku i Urząd Miejski w Racią-
żu. Swoją cegiełkę dorzuciły też gminy 
z powiatu płońskiego, których przed-
stawiciele licznie stawili się na zakoń-
czenie zawodów. Gratulowali ucze-
stnikom i wręczali nagrody. Był wśród 
nich wójt gminy Raciąż Zbigniew 
Sadowski.

r-r

Na torze przeszkód Julia Wachol, Zuzanna Stolarczyk, Adam Gutowski

Wójt Zbigniew Sadowski gratulował drużynie ze Starego Gralewa i wręczył puchar. 
Na zdjęciu gratulacje przyjmuje Kuba Kleniewski
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Na początku 1915 roku przebiegała 
w tym miejscu linia frontu biegnąca od 
Drobina przez Raciąż. W dniach 14-17 
lutego stoczono w tym miejscu ciężkie 
walki pomiędzy siłami Imperium Rosyj-
skiego a Prusami. 

W odrestaurowanym okopie stacjo-
nował 64 Grenadierski Rezerwowy Pułk 
Piechoty wchodzący w skład I Dywizji 
Rezerwowej Gwardii Pruskiej. Stroną 
nacierającą był 5 Kałużyński Pułk Pie-
choty, który wchodził w skład II Dy-

wizji Piechoty Imperium Rosyjskiego 
I Armii.

Żołnierze 64 pułku stacjonowali 
w tych okopach około 5 miesięcy. Na lo-
kalnych cmentarzach znajduje się wiele 
grobów z polskimi nazwiskami żołnie-
rzy, służących w 64 pułku.

Celem przedsięwzięcia jest nie tylko 
pokazanie militarnego charakteru obiektu, 
ale także między innymi pokazanie życia 
w okopie, losów wielu ludzi, którzy tam 
stacjonowali. Przedsięwzięcie objęło odbu-

dowę niektórych odcinków sieci okopów 
oraz zakup ich wyposażenia (replik) czyli 
umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia 
żołnierzy obu stron konfl iktu – oddziału 
wojsk pruskich oraz dwóch przedstawicieli 
wojsk carskich. Zamieszczone zostały rów-
nież specjalne tablice informacyjne zawie-
rające dane historyczne i opisy odnoszące 
się do odbudowanego obiektu – zarówno 
ogólny zarys historyczny, jak i opisy po-
szczególnych stanowisk i elementów wy-
posażenia/uzbrojenia w okopie.

W kwietniu grupą zwiedzającą okopy pod opieką opiekunek były przedszkolaki z Przedszkola Gminnego w Raciążu, 
oprowadzane przez Strzelców z Raciąża i Płońska. 

PrzypomnijmyPrzypomnijmy
Po rekonstrukcji, dokonanej przez gminę Raciąż wspartą pomocą fi nansową z Urzędu Marszałkowskiego, oko-
py z I wojny światowej w Strożęcinie zostały udostępnione zwiedzającym 30 września 2018 roku.
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zaprasza do zap

na rok szkolny 2019/2020

zsraciaz.pl

Nasza placówka :

bardzo dobrym wynikiem w zakresie EWD
i olimpiadach

kcyjnych warsztatów dla uczniów

b
ce

:

w Liceum

w Technikum
technik handlowiec
technik ekonomista
technik informatyk
t ug gastronomicznych

w Bran
piekarz, stolarz, mechanik pojazdów

samochodowych, i inne)

w b
- 2 lata nauki dla absolwentów zasadniczej s y zawodowej
- 3 lata nauki dla absolwentów gimnazjum i s y podstawowej

Kursach Zawodowych
-

zawodowe

zsraciaz.pl

u
tel./fax.: (23) 679-10-31

zzsraciaz..pl


