
Z kotylionami na piersiach
i pieÊniami legionowymi ma ustach

Pierwszaki ślubują Darz bór

Czytaj na str. 7

Z okazji 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w szkołach w gminie Raciąż odbyły się
okolicznościowe apele, podczas których nauczyciele mówili uczniom o znaczeniu tego święta, a młodzież
zaprezentowała programy artystyczne nawiązujące do wydarzeń sprzed 93 lat. Wewnątrz numeru – relacje ze
szkolnych obchodów 11 Listopada. Na zdjęciu  uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Starym
Gralewie, którzy zaprezentowali montaż słowno – muzyczny pt. „Droga do wolności”.

Czy taj na str. 5

Czy taj na str. 3



WÓJT GMINY RACIĄŻ
INFORMUJE, 

ŻE REMONT SCHODÓW 
PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU

URZEDU GMINY SFINANSOWANO 
Z FUNDUSZU PREWENCYJNEGO 

PZU ŻYCIE SA

AKTUALNOŚCI
„G∏os Racià˝a” nr 11/20112

Za py ta nie ofer to we
z dnia 21 li sto pa da 2011r. 

Zwra ca my się z proś bą o przed sta wie nie swo jej ofer ty
na po ni żej opi sa ny przed miot za mó wie nia:

Za pro jek to wa nie i wy ko na nie me da lu oko licz no ścio -
we go. 

Opis szcze gó ło wy:
Ilość: 250 szt.
Ma te riał: brąz
Mo del: jed no stron ny z od wzo ro wa niem sta tu et ki z kon -

tu ra mi gmi ny i za zna czo ny mi 5 miej sco wo ścia mi
Na pis: „20 lat Gmi ny Ra ciąż”
Pod sta wa: z plek sy (pod sta wa w kształ cie), lub z drew -

na. Tak aby me dal stał sta bil nie na pod sta wie.
Roz miar: me dal o śred ni cy 80 mm
Zdję cie sta tu et ki do od wzo ro wa nia w za łą cze niu. Do -

dat ko wo sta tu et kę moż na oglą dać w Urzę dzie Gmi ny Ra -
ciąż, pok. nr 14.

Ter min i spo sób skład nia ofert:
Wy ko naw ca po wi nien spo rzą dzić ofer tę, po da jąc ce -

nę jed nost ko wą brut to, oraz wzór za pro jek to wa ne go me -
da lu oko licz no ścio we go w ter mi nie do 15 grud nia 2011r.
Ofer ty na le ży prze słać na ad res:

Urząd Gmi ny Ra ciąż
ul. Ki liń skie go 2
09-140 Ra ciąż

lub ad res e -ma il: ko wal ska@gmi na.ra ciaz.iap.pl,
a tak że moż na skła dać oso bi ście

w sie dzi bie Urzę du Gmi ny Ra ciąż, pok. nr 14.
Ter min re ali za cji za mó wie nia: do 31 mar ca 2012 r.
Kry te rium oce ny ofert: ce na 100%
In ne istot ne wa run ki za mó wie nia przy szłej umo wy: 
Wy ma ga się wy so kie go po zio mu es te tycz ne go. 
Wszel kich in for ma cji do ty czą cych przed mio tu za mó wie -
nia udzie la:
Ga brie la Ko wal ska, Bo gu mi ła Po mir ska
tel. 23 679 12 80
e -ma il: ko wal ska@gmi na.ra ciaz.iap.pl

Za twier dzam 
Wójt Gmi ny Ra ciąż 
(-) Ry szard Gisz czak

Bur mistrz nie chce
wspar cia gmi ny

Ra da Gmi ny Ra ciąż uchwa li ła, że prze ka że
z bu dże tu gmi ny 30 tys. zł na wspar cie za ku pu wo -
zu bo jo we go dla Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Ra cią żu. Ale bur mistrz Ra cią ża po dzię ko wał
i nie sko rzy stał z tej po mo cy, czym za sko czył nie
tyl ko wła dze gmi ny, ale też rad nych miej skich.

– Wy ko rzy sta my tę kwo tę ina czej. Rada
postanowiła prze ka zać ją Ko men dzie Po wia to -
wej Pań stwo wej Stra ży Po żar nej rów nież na za -
kup sa mo cho du ra tow ni czo -ga śni cze go – po -
wie dział wójt Ry szard Gisz czak. – Ma my obiet -
ni cę, że w za mian PSP po da ru je nam wóz uży -
wa ny. Tra fi on do jed nej z na szych jed no stek
OSP – do dał.

r -r

Rad ni ra dzą

Na 2 grud nia (godz. 10) prze wod ni czą cy Ja ro -
sław Ja wor ski zwo łał XIII se sję Ra dy Gmi ny Ra -
ciąż. Rad ni po dej mą m. in. uchwa ły do ty czą ce po -
dat ków i opłat lo kal nych, któ re bę dą obo wią zy wać
w gmi nie Ra ciąż w 2012 ro ku.

Śpie wa li pio sen ki
re li gij ne

Po raz je de na sty Pu blicz ne Gim na zjum w Gra le -
wie im. św. Sta ni sła wa Kost ki i Pa ra fia Rzym sko ka to lic -
ka pod we zwa niem św. Mał go rza ty w Sta rym Gra le wie
by li or ga ni za to ra mi kon kur su pio sen ki re li gij nej.
W kon kur sie, któ ry od był się 26 li sto pa da, uczest ni czy -
ły ze spo ły i chó ry z miej sco wo ści po ło żo nych w kil ku
po wia tach ma zo wiec kich. Re la cja w na stęp nym nu me -
rze „Gło su”.

In for ma cja

Sta ro stwo Po wia to we w Płoń sku wy stą pi ło
do Urzę du Gmi ny Ra ciąż o za opi nio wa nie wnio -
sków w spra wie wy da nia ze zwo le nia w za kre sie
od zy sku ko mu nal nych osa dów ście ko wych w In -
sta la cji do pro duk cji na wo zu mi ne ral no – or ga -
nicz ne go, oraz od zy sku od pa dów in nych niż nie -
bez piecz ne z uwzględ nie niem zbie ra nia od pa dów
w miej sco wo ści Stro żę cin gmi na Ra ciąż.
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Świę ty Hu bert wzy wa my śli  wych

Ko ło ło wiec kie „Świę te go Hu ber ta” w Ra cią -
żu po wsta ło w 2008 ro ku w wy ni ku po dzia łu war -
szaw skiej „Czaj ki”. Od trzech lat w dniu pa tro na
my śli wych – 3 li sto pa da – człon ko wie ko ła
uczest ni czą w mszy hu ber tow skiej.

W tym ro ku, po dob nie jak w po przed nim, od by ła się
ona w ko ście le w Gra le wie. Na bo żeń stwo ce le bro wa li ka -
pe lan my śli wych Okrę gu Cie cha now skie go ksiądz ka no -
nik Krzysz tof Ko złow ski i pro boszcz pa ra fii w Gra le wie
ksiądz dok tor Jan Pio trow ski. W mszy oprócz my śli wych
i ich ro dzin uczest ni czy li przed sta wi cie le władz sa mo rzą -
do wych po wia tu płoń skie go i gmi ny Ra ciąż – sta ro sta Jan
Mą czew ski, wójt Ry szard Gisz czak, rad ni po wia to wi Elż -
bie ta Grod kie wicz i Zbi gniew Sa dow ski, czło nek Okrę -
go wej Ra dy Ło wiec kiej w Cie cha no wie Ma ciej Gra czyk,
Bar ba ra i Ta de usz Kra śniew scy – wła ści cie le ma jąt ku
Żu ko wo za przy jaź nie ni z my śli wy mi, le śni cy – Bro ni -
sław Kaw czyń ski i Mi chał Afek. Uro czy stość uświet ni li

so kol nik Piotr Ada miak z Płoc ka i je go so kół oraz sy gna -
li sta Hu bert Wró blew ski z ze spo łu sy gna li stów my śliw -
skich, w wy ko na niu któ re go usły sze li śmy mu zy kę my -
śliw ską.

- Na sze ko ło li czy 20 człon ków. Ma my też jed ne go
sta ży stę. Przy wią zu je my du żą wa gę do tra dy cji i zwy cza -
jów ło wiec kich – za pew nił pre zes ra cią skie go ko ła An to -
ni Za lew ski, któ ry jest też pre ze sem Okrę go wej Ra dy Ło -
wiec kiej w Cie cha no wie i człon kiem Na czel nej Ra dy Ło -
wiec kiej. Po za nim w skład za rzą du ko ła „Świę te go Hu -
ber ta” wcho dzą: Ma rek Chą dzyń ski – łow czy, Piotr Ba -
jak – skarb nik, Sła wa Chą dzyń ska – se kre tarz.

r -r
Fot. ar chi wum ko ∏a

Na bo żeń stwo ce le bro wa li ka pe lan my śli wych Okrę gu Cie cha -
now skie go ksiądz ka no nik Krzysz tof Ko złow ski i pro boszcz pa -

ra fii w Gra le wie ksiądz dok tor Jan Pio trow ski

Uro czy stość uświet ni li so kol nik Piotr Ada miak i je go so kół... ... oraz sy gna li sta Hu bert Wró blew ski

Pre ze sem ko ła „Świę te go Hu ber ta” jest An to ni Za lew ski (z le -
wej), któ ry jest też pre ze sem Okrę go wej Ra dy Ło wiec kiej 
w Cie cha no wie i człon kiem Na czel nej Ra dy Ło wiec kiej. 

Z pra wej ksiądz ka no nik Krzysz tof Ko złow ski, ka pe lan my śli -
wych Okrę gu Cie cha now skie go
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Uro czy stość roz po czę ła się
od wpro wa dze nia sztan da ru i od -
śpie wa niu hym nu na ro do we go.
Na stęp nie za brzmia ła wzru sza ją -
ca mu zy ka F. Cho pi na, a ucznio -

wie od święt nie ubra ni z wpię ty mi
bia ło – czer wo ny mi ko ty lio na mi
przed sta wi li pro gram po etyc -
ko – mu zycz ny. Wi do wi sko przy -
wo ła ło ob ra zy z prze szło ści Pol -
ski, wy da rze nia, któ re do pro wa -
dzi ły na szą oj czy znę do zrzu ce nia
jarz ma nie wo li i od zy ska nia nie -
pod le gło ści. 

W re cy ta cjach uczniów po wa -
ga, za du ma, żal i smu tek prze pla -
ta ły się z ra do ścią i na dzie ją.
W przed sta wie niu nie mo gło za -
brak nąć też pio se nek żoł nier skich
o le gio nach, pą kach bia łych róż,

pie cho cie, o wal ce z za bor cą. Ca -
łość do peł ni ła na stro jo wa de ko ra -
cja, któ rej moc nym ak cen tem by ły
roz sta wio ne brzo zo we krzy że z da -
ta mi tra gicz nych, nio są cych śmierć
Po la ków wy da rzeń, pod kre ślo -
na bie lą i czer wie nią oraz ha słem
ade kwat nym do ob cho dzo ne go
świę ta.

To przej mu ją ce wi do wi sko
by ło nie zwy kle cen ną lek cja pa -
trio ty zmu dla ca łej spo łecz no ści
szkol nej.

M. Zió∏ kow ska

NIEZWYKŁA LEKCJA HISTORII
11 li sto pa da to dzień po -

świę co ny mi ło ści Oj czy zny, to
sym bol wal ki o wol ność. Z tej
oka zji ucznio wie ko ła te atral -
ne go Szko ły Pod sta wo wej
w Ko dłu to wie od da li cześć
tym, któ rzy sło wem i czy nem
wy wal czy li nam nie pod le -
głość.



Świę to Nie pod le gło -
ści to naj waż niej sze pol -
skie świę to na ro do we,
ob cho dzo ne co ro ku 11
li sto pa da, na pa miąt kę
od zy ska nia przez Pol skę
nie pod le gło ści w 1918
ro ku. To dzień po świę -
co ny mi ło ści do Oj czy -
zny, sym bol wal ki
o wol ność. 

Z tej oka zji ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej im. św.
Sta ni sła wa Kost ki w Sta rym
Gra le wie za pre zen to wa li
mon taż słow no – mu zycz ny
pt.: „Dro ga do wol no ści”,
po świę co ny te mu waż ne mu
mo men to wi od bu do wy wa -
nia w 1918 ro ku nie pod le głe go pań -
stwa pol skie go. Przed sta wi li waż ne
wy da rze nia okre su nie wo li i od zy ska -
nia upra gnio nej wol no ści przez Po la -
ków. Dzie ci de kla mo wa ły wier sze,
któ re prze pla ta ne by ły zna ny mi pie -
śnia mi pa trio tycz ny mi. 

Sa la gim na stycz na przy bra ła od -
święt ny wy gląd, po ja wi ły się sym bo -
le na ro do we i de ko ra cja z bia ło -czer -
wo nych ko ty lio nów. W tym ro ku bo -

wiem gra lew ska spo łecz ność szkol -
na ak tyw nie włą czy ła się w zor ga ni -
zo wa ną przez pre zy den ta Bro ni sła wa
Ko mo row skie go ak cję pod ha słem
„Ko ty lion na 11 li sto pa da”. Przy pię te
do ubio rów bia ło - czer wo ne ko ty lio -
ny ma ją świad czyć o po zy tyw nie poj -
mo wa nym pa trio ty zmie prze ży wa -
nym z du mą i ra do ścią. Ma on być też
zna kiem po zy tyw nej ener gii, na dziei
i am bi cji. Wspól ne przy go to wy wa nie

ko ty lio nów by ło ra do sną za ba wą
a jed no cze śnie wspa nia łą lek cją pa -
trio ty zmu.

Ucznio wie za nie śli wy ko na ne
w szko le bia ło -czer wo ne ko ty lio ny
do swo ich do mów i wrę czy li je swo -
im naj bliż szym aby świad czy ły
o tym, że to ra do sne świę to prze ży -
wa my ra zem z na szy mi wie lo po ko le -
nio wy mi ro dzi na mi.

K. B.; D. G.; J. M.; A. S.
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„ Dro ga do wol no ści”
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wych.: Jankowska Marlena
Od lewej
Rząd górny:
Piotr Kosobudzki, Klaudia Fastyn,
Julian Słomkowski, Paulina Bluszcz,
Aniela Jankowska
Rząd dolny:
Aleksandra Daniszewska, Bartosz
Pierścieniak, Natalia Zielińska,
Krzysztof Kopczyński, Aleksandra
Bucholc
Nieobecni: Błaśkiewicz Alan,
Błaśkiewicz Nikola, Bucholc Wiktor,
Komorowska Wiktoria

Punkt Przedszkolny
(3, 4-latki)

wych.: Kucharska Bożena
Od lewej. Rząd górny: Dobosz Oliwia,
Kopczyński Maciej, Ostrowski Adam,
Jankowski Kamil, Strubiński Bartosz,
Nowakowski Alan
Rząd środkowy: Guzowska Wiktoria,
Sitkowska Natalia, Gutowska Zuzanna,
Kamińska Joanna, Korytowska Julia,
Kukuła Weronika, Gadomska Natalia
Rząd dolny: Fonderski Radosław,
Biedrzycki Bartosz, Gadomski
Sebastian, Grabowska Justyna, Prusak
Paweł, Karwowska Maja
Nieobecni: Borzykowska Natalia,
Górczyńska Zuzanna, Kraśniewska
Oliwia

Oddział Przedszkolny
(5-latki)

wych.: Szpila Barbara
Od lewej. Rząd górny:
Jakub Zimowski, Jakub Dobosz,
Oscar Fonderski, Michał
Konarzewski, Dawid Komorowski,
Piotr Mańczyk, Jakub Potwardowski
Rząd dolny: Bryska Michał,
Szcześniak Maja, Chalińska Gabriela,
Majewska Julia, Błaśkiewicz Milena,
Ziółkowska Karolina, Żelazka
Klaudia, Lewicka Daria, Ksybek
Karolina
Nieobecni: Nowakowska Oliwia,
Wiśniewska Aleksandra

Oddział Przedszkolny
(6-latki)
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Klasa I SP w Gralewie

Pa so wa ni na pierw szo kla si stów

Na zdjęciu od lewej: górny rząd – wychowawczyni – Małgorzata Raciniewska, Jakub Supiński, Karolina Wiśniewska, Weronika
Gadomska, Mikołaj Domański, Weronika Graczyk, Julia Koziatek, Michał Nowicki, Sebastian Mikołajczyk, Jakub Leszczyński,

Szymon Borkowski, Bartosz Obigowski, Klaudiusz Grzymkowski, Konrad Kurkowski;
dolny rząd: Julia Małecka, Piotr Prusak, Zuzanna Jankowska, Zuzanna Gadomska, Kamil Kupecki, Ewelina Mikołajczyk, Daria

Bodziak, Emilia Zakobielska, Julia Pankowska, Krystian Gadomski, Hubert Michalski, Michał Kłosiewski

26 paź dzier ni ka 2011 r. spo -
łecz ność Szko ły Pod sta wo wej
im. św. Sta ni sła wa Kost ki w Sta -
rym Gra le wie przy ję ła w swo je
sze re gi pierw szo kla si stów.
Po uda nym spraw dzia nie wie -
dzy i umie jęt no ści ja ki mi wy ka -
za ły się „pierw sza ki”, na stą pi ło
uro czy ste ślu bo wa nie. Ko lej nym
punk tem uro czy sto ści by ło pa so -
wa nie dzie ci na uczniów do ko -
na ne przez pa nią Dy rek tor Da -
nu tę Wró blew ską. Na ko niec
dzie ci otrzy ma ły pa miąt ko we
dy plo my i upo min ki ufun do wa -
ne przez Ra dę Ro dzi ców. Ma -
łym „bo ha te rom” do pin go wa li
dum ni z nich ro dzi ce. Ca ła uro -
czy stość prze bie ga ła w mi łej
i ra do snej at mos fe rze.

MR
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9 li sto pa da tra dy cyj nie już
w na szym Punk cie Przed szkol -
nym od by ło się je sien ne spo tka -
nie z ro dzi ca mi pod ha słem „Je -
sień wier szem i pio sen ką ma lo -
wa na”. 

Gru pa naj młod szych przed szko -
la ków w obec no ści ro dzi ców oraz pa -
ni dy rek tor za pre zen to wa ła umie jęt -
no ści zdo by te w cią gu swo je go dwu -
mie sięcz ne go uczęsz cza nia do przed -
szko la. Był to pierw szy tak waż ny de -
biut, do któ re go dzie ci przy go to wy -
wa ły się pil nie przez wie le dni.

Efek tem pra cy czte ro - i pię cio lat -

ków był z nie cier pli wo ścią ocze ki wa -
ny przez za pro szo nych go ści pro gram
ar ty stycz ny bo ga ty w wy stę py re cy ta -
tor skie, wo kal ne i ta necz ne mło dych
ar ty stów. Pre zen to wa ne wier sze, pio -
sen ki i tań ce do star czy ły wie lu po zy -
tyw nych prze żyć i emo cji wszyst kim
uczest ni kom spo tka nia. Na je sien nej
sce nie peł nej ko lo ro wych barw wy -
stą pi ły rów nie barw ne po sta cie: Pa ni
Je sień i Wi ru ją ce Li stecz ki oraz Bie -
dron ka Lo la ze Ska czą cy mi Kro pel -
ka mi. Nie oby ło się rów nież bez cie -
ka wych ukła dów ta necz nych ta kich
jak marsz przed szko la ków, je sien -
na po lka fa sol ka czy we so łe bo ogie

wo ogie, bo jak mó wią sło wa jed ne go
z re cy to wa nych wier szy: „przed szko -
la czek pro szę pań stwa to rzecz oczy -
wi sta – w tań cu i w za ba wie wiel ki
ak ty wi sta!”

Ro dzi ce by li za chwy ce ni wy stę -
pa mi swo ich po ciech i na gro dzi li je
grom ki mi bra wa mi oraz słod ki mi
nie spo dzian ka mi.

Po za koń cze niu ofi cjal nych
wy stę pów dzie ci za pro si ły ro dzi ców
do wspól nych za baw in te gra cyj nych
i ta necz nych, któ re do star czy ły
wszyst kim moc ra do ści!

Wy cho waw ca Punk tu 
Przed szkol ne go – Mar ta Ott

LEK CJA PA TRIO TY ZMU
– KO TY LION NA ŚWIĘ TO NIE POD LE GŁO ŚCI 

„Je sień wier szem i pio sen ką ma lo wa na”
w Punk cie Przed szkol nym w Ko zie bro dach

Jak co ro ku w od dzia łach przed szkol nych w Ko -
zie bro dach przed ob cho dzo ną rocz ni cą od zy ska nia
nie pod le gło ści przez Pol skę,   po świę ca się wie le
uwa gi prze szło ści na szej oj czy zny. Przy wo łu je my
pa mię cią od le głe dziś wy da rze nia. Na sze uczu cia
i my śli kie ru je my do tych Po la ków, któ rzy nie pod le -
głość wy wal czy li. 

W na szych od dzia łach wy ko rzy stu je się każ dą
nada rza ją cą oka zję, do kształ to wa nia po czu cia przy -
na leż no ści do spo łecz no ści tak lo kal nej jak i na ro do -
wej. W sa lach two rzy się ką ci ki gdzie dzie ci mo gą
po znać ma pę Pol ski,   sym bo le na ro do we ta kie jak:
go dło Pol ski, bar wy pań stwo we, hymn na ro do wy,
uczy my się wier szy. Są to ele men ty nie ro ze rwal nie
zwią za ne z po ję ciem „Oj czy zna”, a więc god ne naj -
wyż sze go sza cun ku i po wa gi.

Dzie ci ak tyw nie włą czy ły się w ob cho dy Świę -
ta Nie pod le gło ści, przy go to wu jąc na za ję ciach
przed szkol nych bia ło -czer wo ne ko ty lio ny.    Mia ły
oka zję nie tyl ko do wy ra że nia eks pre sji twór czej, ale

przede wszyst kim stwo rzy ły   pięk ny sym bol, przy po mi na jąc
o przy na leż no ści na ro do wej, upa mięt nia ją cy ofia rę pol skie go
na ro du w wal ce o wol ność i de mo kra cję. Ko ty lio ny zo sta ły za -
pre zen to wa ne ca łej spo łecz no ści szkol nej na uro czy stym ape lu
z oka zji Świę ta Nie pod le gło ści. Mo ni ka Ciar kow ska 
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26 paź dzier ni ka był szcze gól nym
dniem dla dzie ci sze ścio let nich z od -
dzia łu przed szkol ne go w Ko zie bro dach.
Te go dnia od by ła się w na szej gru pie
uro czy stość „Pa so wa nia na Przed szko la -
ka”. Dzie ci z ogrom nym prze ży ciem

ocze ki wa ły na ten dzień. Przez wie le dni
uczy ły się wier szy, pio se nek i tań ców,
cier pli wie zno si ły pró by czę ści ar ty -
stycz nej. Był to dla przed szko la ków
ogrom ny, ale mi ły wy si łek. Dzie ci za pre -
zen to wa ły pięk ny pro gram ar ty stycz ny,
któ ry zo stał na gro dzo ny bra wa mi przez
za pro szo nych go ści. Na twa rzach go ści
ma lo wał się uśmiech na prze mian z za -
chwy tem i mo men ta mi wzru sze nia.
A przed szko la ki by ły wspa nia łe! Śpie wa -
ły, tań czy ły i re cy to wa ły wier sze. Na uro -

czy stość przy by ła rów nież Pa ni Je sień,
któ ra przy go to wa ła dla dzie ci za da nia
do wy ko na nia, w któ rych dzie ci mo gły
wy ka zać się za rów no wie dzą jak i umie -
jęt no ścia mi. Że by stać się praw dzi wy mi
przed szko la ka mi – star sza ka mi, dzie ci

śpie wa ły, tań czy -
ły wspól nie z ro -
dzi ca mi, roz wią -
zy wa ły za gad ki,
wy ka za ły się nie -
zwy kłą spraw no -
ścią fi zycz ną.
Swo je umie jęt no -
ści przy pie czę to -
wa ły uśmie chem
po zje dze niu pla -
ster ka cy try ny.

Udo wod ni ły, że są śmia łe, od waż ne, mą -
dre i zdol ne, go to we stać się „star sza ka -
mi”. Ak tu pa so wa nia do ko na ła pa ni dy -
rek tor Mał go rza ta Środ kow ska. Ogrom -
nym li za kiem pa so wa ła każ de go mal ca
na praw dzi we go przed szko la ka. Na pa -

miąt kę te go waż ne go wy da rze nia
każ de mu dziec ku pa ni dy rek tor
wrę czy ła „DY PLOM PA SO WA -
NIA NA PRZED SZKO LA KA”,
bę dą cy do wo dem przy na leż no ści
do spo łecz no ści przed szkol nej.

Na za koń cze nie tej uro czy -
sto ści star sza ki przy go to wa ły nie -
spo dzian kę. Przed szko la ki w pięk -
nych stro jach za tań czy ły” sub tel -
nie” kla sycz ny ta niec „Je zio ro Ła -
bę dzie” przy dźwię kach mu zy ki
Pio tra Czaj kow skie go, któ ry
wzbu dził ra dość, za chwyt ale tak -
że i po dziw wśród za pro szo nych
go ści. 

Emo cje i prze ży cia to wa rzy szą ce
tej uro czy sto ści sta ły się po cząt kiem
„rocz nej po dro ży” w któ rej udział we -
zmą nie tyl ko dzie ci, ale tak że ich ro dzi -
ce. ce lem tej po dró ży jest osią gnię cie
przez dzie ci ta kiej wie dzy, umie jęt no ści
i spraw no ści, któ re po zwo lą im na pod -
je cie obo wiąz ku szkol ne go i bę dą wy róż -
niać je w przy szło ści ja ko ab sol wen tów
na sze go od dzia łu przed szkol ne go. 

Ży czę peł ni sa tys fak cji wszyst kim
uczest ni kom tej po dró ży.

Wychowawca 
– Mo ni ka Ciar kow ska 

PA SO WA NIE NA PRZED SZKO LA KA
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I. In for ma cje wstęp ne:
Za pra sza my do wzię cia udzia łu w Re jo -

no wym Kon kur sie Or to gra ficz nym. Or ga -
ni za to ra mi Kon kur su są Ze spół Szkół
Spo łecz ne go To wa rzy stwa Oświa to we go
w Ra cią żu i Miej skie Cen trum Kul tu ry
i Spor tu. Pa tro nat ho no ro wy nad kon kur -
sem spra wu ją:
– Wójt Gmi ny Ra ciąż – Ry szard Gisz czak
– Bur mistrz Mia sta Ra ciąż – Ja nusz Sa -

dow ski. 
II. Ce le kon kur su:
– po pu la ry zo wa nie wśród mło dzie ży za -

sad po praw nej pol sz czy zny;
– umoż li wie nie uczniom spraw dze nia

wła snych umie jęt no ści;
– roz bu dza nie świa do mo ści ję zy ko wej;
– kształ to wa nie sza cun ku do ję zy ka oj czy -

ste go;
– za chę ca nie do zdro wej ry wa li za cji;
– in te gra cja uczniów gim na zjów z te re nu

mia sta i gmi ny Ra ciąż.
III. Uczest ni cy

Kon kurs skie ro wa ny jest do uczniów
szkół gim na zjal nych z te re nu gmi ny i mia -
sta Ra ciąż.
IV. Or ga ni za cja:
– do 31.01.2012 szko ły ty pu ją po 3

uczniów – uczest ni ków Re jo no we go
Kon kur su Or to gra ficz ne go i zgła sza ją
swo je uczest nic two w kon kur sie do Ze -

spo łu Szkół STO w Ra cią żu ul. Płoc -
ka 28, tel. (23) 679 10 71, fax
(23) 679 29 10;

– w ty po wa niu uczniów mo że po móc za -
łą czo ny do re gu la mi nu tekst dyk tan da;

– w sa li Miej skie go Do mu Kul tu ry w Ra -
cią żu od bę dzie się dyk tan do re jo no we;

– pra ce uczniów bę dą ko do wa ne;
– w skład ju ry spraw dza ją ce go dyk tan da

wej dą na uczy cie le za in te re so wa nych
gim na zjów i na uczy cie le po lo ni ści Ze -
spo łu Szkół STO w Ra cią żu;

– zwy cięz cą zo sta nie oso ba, któ ra zro bi
naj mniej szą ilość błę dów i zy ska naj -
mniej punk tów;

– je śli bę dzie kil ka prac z ta ką sa mą ilo -
ścią punk tów, zo sta nie prze pro wa dzo -
na do gryw ka;

– pro to kół z wy ni ka mi kon kur su zo sta nie
prze sła ny do za in te re so wa nych szkół
dro gą elek tro nicz ną;

– dyk tan da kon kur so we zo sta ną omó wio -
ne. Do za in te re so wa nych szkół zo sta nie
prze sła na in for ma cja o naj czę ściej po -
peł nia nych błę dach, re gu łach or to gra -
ficz nych, któ re spra wi ły uczest ni kom
naj wię cej pro ble mów;

– ogło sze nie wy ni ków kon kur su na stą pi
w dniu je go prze pro wa dze nia.

V. Kry te ria oce nia nia:
– błę dy pierw sze go stop nia – ty po wo or to -

gra ficz ne (ch -h, rz -ż, u -ó, ma ła i wiel ka
li te ra w pi sow ni ty tu łów i nazw wła -
snych) – 3 punk ty

– błę dy dru gie go stop nia – pi sow nia nie
z róż ny mi czę ścia mi mo wy, łącz na i roz -
dziel na pi sow nia in nych wy ra zów, błę dy
fo ne tycz ne, pi sow nia czą stek –bym, -byś,
-by z róż ny mi czę ścia mi mo wy, pi sow nia
rze czow ni ków w D., C., Msc. Za koń czo -
nych na –i, -ii, -ji itd. – 2 punk ty

– błę dy trze cie go stop nia – li te rów ki – 1
punkt

– wszel kie nie czy tel ne i nie jed no znacz ne
za pi sy wy ra zów czy grup wy ra zo wych
bę dą in ter pre to wa ne na nie ko rzyść
uczest ni ka kon kur su. 

VI. Na gro dy
Wszy scy uczest ni cy otrzy ma ją pa miąt -

ko we dy plo my, a ich opie ku no wie po dzię -
ko wa nia. Na gro dy rze czo we dla zdo byw -
ców trzech pierw szych miejsc ufun du ją
Wójt Gmi ny Ra ciąż i Bur mistrz Mia sta
Ra ciąż. 
VII. Li te ra tu ra:

„Słow nik or to gra ficz ny ję zy ka pol skie -
go” red. M. Szym czak
J. Kram „Na ucza nie or to gra fii i in ter punk -
cji w szko le śred niej”
S. Jo dłow ski, W. Ta szyc ki „Słow ni czek
or to gra ficz ny z za sa da mi pi sow ni”

Or ga ni za to rzy

REGULAMIN REJONOWEGO KONKURSU
ORTOGRAFICZNEGO „MISTRZ ORTOGRAFII”

Na zdję ciu uczest ni czy i or ga ni za to rzy dyk tan da w lu tym 2011 r.
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Wraz z na dej ściem po ry je sien -
no – zi mo wej koń czą się już pra ce
w po lu. Nie ozna cza to jed nak, że rol -
nik ma czas wol ny i nie ma co ro bić
w go spo dar stwie. Pra ca w go spo dar -
stwie rol nym jest za wsze. War to więc
po my śleć, aby wy ko rzy stać ten czas
na po pra wę sta nu bez pie czeń stwa
w swo im go spo dar stwie oraz na wy -
eli mi no wa nie za nie dbań wy stę pu ją -
cych na po dwó rzu, któ re mo gą do -
pro wa dzić do wy pad ku.

Sta ty sty ki KRUS wska zu ją, iż
co rocz nie po nad po ło wa wszyst kich
wy pad ków przy pra cach w go spo dar -
stwach rol nych to upad ki. W 2011r.
na te re nie wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go spo śród 2155 wy pad ków
przy pra cy rol ni czej aż po ło wa z nich
to upad ki.

Przy czyn wy stą pie nia więk szo ści
z nich in spek to rzy pro wa dzą cy po stę -
po wa nia po wy pad ko we upa try wa li
z wi ny rol ni ka, tj. w nie od po wied niej
or ga ni za cji wła sne go miej sca pra cy,
z bra ku dba ło ści o po rzą dek w obej -
ściach go spo dar skich, ze złym sta -
nem na wierzch ni po dwó rzy i cią gów
ko mu ni ka cyj nych.

Licz ną gru pę przy czyn upad ków
sta no wił rów nież nie pra wi dło wy spo -
sób wcho dze nia i scho dze nia z ma -
szyn rol ni czych oraz nie pra wi dło wo
skon stru owa ne i usy tu owa ne dra bi ny.
Ta kie upad ki koń czy ły się zwy kle
ura za mi koń czyn dol nych i gór nych.
Na za ist nie nie wa run ków sprzy ja ją -
cych upad kom w go spo dar stwach rol -
nych mia ły rów nież wpływ nie ko -

rzyst ne wa run ki at mos fe rycz ne po -
wo du ją ce śli skość po dwó rzy, a te mu
rów nież moż na za ra dzić.     

Dro gi rol ni ku, aby za bez pie czyć
się przed upad kiem, a zi ma tuż tuż
pa mię taj!      

· za cho wuj po rzą dek na te re nie
wła sne go sie dli ska i po miesz czeń go -
spo dar skich, u

· po rząd kuj trak ty ko mu ni ka cyj -
ne, aby unik nąć po tknięć i po śli -
zgnięć; 

· zi mą dro gi i przej ścia w obej -
ściu od śnie żaj i po sy puj pia skiem
i po pio łem;

· sto suj wła ści we obu wie ro bo -
cze, przy le ga ją ce do kost ki, o po de -
szwie pro tek to ro wa nej, któ re zmniej -
szy nie bez pie czeń stwo po śli zgnięć;

· za dbaj o rów ne pod ło że po dwó -
rza, wy rów naj ko le iny, utwardź po -
wierzch nię;

· upew nij się, czy wszyst kie
otwo ry pod ło go we po sia da ją po kry -
wy, ich po wierzch nia po win na być
rów na z po wierzch nią pod ło ża;

· usuń zbęd ne przed mio ty
z przejść i scho dów w go spo dar stwie
rol nym;

· oczysz czaj obu wie z za bło ce nia
przed wej ściem na szcze ble dra bin,
na schod ki cią gni ka bądź wyj ściem
na po dwó rze;

· ma szy ny, któ re użyt ku jesz
w swo im
go spo dar -
stwie, po -
win ny być
wy po sa żo -
ne w moc -
ne, do brze

za mon to wa ne dra bin ki i schod ki wej -
ścio we do ka bin, przy czep, na po mo -
sty ro bo cze. Sprawdź ich stan tech -
nicz ny;

· sprawdź dra bi ny, do ko naj ich
kon ser wa cji. Pa mię taj, że bez piecz na
dra bi na to dra bi na o moc nych i wła -
ści wie za mo co wa nych szcze blach,
za bez pie czo na przed po śli zgiem lub
prze chy łem (u do łu gu mo we lub ostre
za koń cze nia, u gó ry za mon to wa ne
ha ki). Kąt na chy le nia dra bi ny po wi -
nien wy no sić od 65 ° do 75 °, i co
naj mniej 0,75m nad po wierzch nię,
na któ rą wcho dzisz;

· scho dy po win ny być moc ne, ze
stop nia mi w okre sie zi my za opa trzo -
ny mi w ma ty an ty po śli zgo we, wy po -
sa żo ne w po rę cze

Je śli już zda rzy się wy pa dek,
je go zgło sze nia mo że do ko nać po -
szko do wa ny lub in na oso ba, nie -
zwłocz nie po je go za ist nie niu,
w naj bliż szej Pla ców ce Te re no wej
KRUS lub za po śred nic twem pocz -
ty, te le fo nicz nie al bo dro gą elek tro -
nicz ną.

PT KRUS w Płoń sku
ul. Za jazd 4

09 – 100 PŁOŃSK
tel. 23 662 28 62

plonsk@krus.gov.pl 

UPAD KI CHO DZĄ
PO LU DZIACH

SKUP ZŁOMU NA WAGĘ
Konkurencyjne ceny!!!

(odbiór od klienta własnym transportem)

SPRZEDAŻ:
- WĘGIEL
- EKOGROSZEK
- BRYKIET OPAŁOWY

F.H.U. GRALEWO
Tel. (23) 679 - 32 - 06; 604 - 268 - 846
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Bank Spółdzielczy w Raciążu
Centrala Banku, ul. Mławska 20a, 09-140 Raciąż 

tel. (23) 679 96 49 fax (23) 679 11 33

Oddział w Szreńsku
ul. Rynek 5 

06-550 Szreńsk 
tel. (23) 653 40 20

PK w Gralewie 
Gralewo 

09-140 Raciąż 
tel. (23) 679 30 09

PK w Radzanowie 
ul. Mławska 19 

06-540 Radzanów 
tel. (23) 679 80 17

PK w Koziebrodach 
Koziebrody 80 
09-140 Raciąż 

tel. (23) 679 70 10

PK w Siemiątkowie 
ul. Warszawska 2 

09-135 Siemiątkowo 
tel. (23) 679 60 29

PK Uniecku 
Unieck

09-140 Raciąż
tel. (23) 679 35 03


