
W szko łach i przed szko lach gmi ny Ra ciąż paź dzier -
nik upły nął pod zna kiem ślu bo wań i pa so wań. Ślu bo wa li
pierw szo kla si ści, pa so wa ni na uczniów. Ślu bo wa ły też

Âlubowania, pasowania...

dzie ci, któ re po raz pierw szy prze kro czy ły pro gi przed -
szko li. Nic więc dziw ne go, że w tym nu me rze „Gło su”
ślu bo wa niom i pa so wa niom po świe ci li śmy du żo miej sca.

Elek trow nie
wia tro we 
w gmi nie

W Wit ko wie sta nął wia -
trak o wy so ko ści ok. 110 me -
trów. Śred ni ca wir ni ka wy no -
si ok. 90 m. Moc tej elek trow -
ni wia tro wej to 2 MW. Stoi
ona w od le gło ści ok. 720 m
od naj bliż szych za bu do wań.
To pierw sze te go ty pu urzą -
dze nie w gmi nie Ra ciąż.

Czy taj na str. 3 i 12

Na prze łaj
Ze spół Szkół w Ko zie bro dach po raz czwar ty

był or ga ni za to rem gmin nych bie gów prze ła jo wych
o pu char wój ta.
W za wo dach, któ -
re odby ły się 26
wrze śnia dru ży -
no wo trium fo wa -
ły re pre zen ta cje
Sta re go Gra le wa
(SP) i go spo da rzy
(PG).
Czy taj na str. 10-11
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Dzwo nisz na 999,
po daj do kład ny ad res

19 paź dzier ni ka zo sta ło prze kie ro wa ne po łą cze nie
alar mo we 999 z dys po zy tor ni me dycz nej Po go to wia Ra -
tun ko we go w Płoń sku do Wo je wódz kiej Sta cji Po go to wia
Ra tun ko we go i Trans por tu Sa ni tar ne go w Płoc ku. Od te -
go cza su oso by dzwo nią ce na nu mer alar mo wy 999 po łą -
czą się bez po śred nio z Za kła dem Ra tow nic twa Me dycz -
ne go w Płoc ku.

- W związ ku z tym, że Za kład Ra tow nic twa Me dycz -
ne go w Płoc ku ob słu gu je re jon kil ku po wia tów, miesz -
kań cy zo bo wią za ni są do po da wa nia bar dzo szcze gó ło -
wych in for ma cji do ty czą cych miej sca, do któ re go ka ret -
ka po go to wia mu si być wy sła na, to jest do kład ne go ad re -
su (miej sco wość, uli ca, nu mer do mu, nu mer miesz ka-
nia), na zwy gmi ny, nu me ru te le fo nu – ape lu je dy rek tor
SPZ ZOZ w Płoń sku Jó zef Świer czek.

Szu kają ro py i ga zu
Fir ma Geo fi zy ka z Kra ko wa po in for mo wa ła, że za -

mie rza przy stą pić do wy ko ny wa nia ba dań geo fi zycz nych
na te re nie gmi ny Ra ciąż w ra mach pro gra mu po szu ki wań
ro py naf to wej i gazu ziemnego.

Ba da nia wy ko ny wa ne bę dą me to dą sej smi ki re flek -
syj nej po le ga ją cej na sztucz nym wzbu dza niu i re je stro -
wa niu fal sej smicz nych. Re je stra cji do ko nu je się za po -
mo cą spe cjal nej apa ra tu ry po łą czo nej ka bla mi z roz -
miesz czo ny mi na po wierzch ni zie mi gru pa mi od bior ni -
ków fal sej smicz nych.

Wzbu dza nie fal sej smicz nych wy ko ny wa ne bę dzie
przy po mo cy sa mo jezd nych urzą dzeń wi bru ją cych.

Wy ko na nych zo sta nie rów nież 130 po mia rów stref
ma łych pręd ko ści przy po mo cy son dy hy dro fo no wej
w otwo rach o głę bo ko ści do 60 m bez uży cia ma te ria łu
wy bu cho we go.

Ter min wy ko na nia ca ło ści prac te re no wych: 20 paź -
dzier ni ka 2012 r. – 30 mar ca 2013 r. 

W skró cie
Rad ni gmi ny Ra ciąż po sta no wi li prze ka zać 10 tys. zł

z bu dże tu gmi ny SPZ ZOZ w Płoń sku na za kup na rzę dzi
chi rur gicz nych.

* * *
Jesz cze w tym ro ku w Gra le wie i Kraj ko wie po wsta -

ną pla ce za baw fi nan so wa ne ze środ ków unij nych oraz
fun du szy so łec kich.

* * *
Po nad 200 tys. zł (przy szło rocz ny fun dusz so łec ki

w gmi nie Ra ciąż wy nie sie ok. 460 tys. zł) za de kla ro wa ły
w su mie so łec twa na za kup cią gni ka i ko siar ki do wy ka -
sza nia ro wów. Na apel wój ta w tej spra wie po zy tyw nie
za re ago wa ły nie mal wszyst kie so łec twa. Po nad to przy -
szło rocz ny fun dusz miesz kań cy prze zna czą jesz cze
na do żwi ro wa nie dróg, wspar cie szkół i stra ży po żar nych.

* * *
Przy szko le w Gra le wie po wsta nie park ma szyn rol -

ni czych. Plac ma zo stać wy ko na ny jesz cze w tym ro ku.
Pie nią dze na ten cel po cho dzą z fun du szy unij nych i fun -
du szy wiej skich.

Ile kosz tu je oÊwia ta
Na ostat niej se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż kie row nik

BOSS Wła dy sław Kwiat kow ski przed sta wił ra port
o sta nie oświa ty w gmi nie. Pre zen tu je my je go frag men -
ty do ty czą ce wy dat ków po nie sio nych na gmin ną oświa -
tę w 2011 r.

Łącz ne wy dat ki na jed ne go ucznia (z uwzględ nie -
niem ostat nich zmian or ga ni za cyj nych) przed sta wia po -
niż sza ta be la:

Łącz na licz ba uczniów (w punk tach przed szkol nych,
od dzia łach przed szkol nych, szko łach pod sta wo wych
i gim na zjach) – 993. Tyl ko w szko łach pod sta wo wych
i gim na zjach – 772
Ogó łem wy dat ki na oświa tę – 8 083 623,50 zł, w tym do -
fi nan so wa nie: 
– sub wen cja oświa to wa – 6 138 375,00
– wy praw ka szkol na – 20 156,30
– sty pen dia – 88 019,00
Ra zem do fi nan so wa nie – 6 246 550,30 zł

Środ ki wła sne – 1 837 073,20 zł
W ro ku 2010 środ ki wła sne gmi ny wy nio sły 1 553 553 zł
Wzrost o 283 520,20 zł był spo wo do wa ny:
• zmniej sze niem się licz by uczniów w szko łach pod sta wo -
wych i gim na zjach o 23 uczniów
• wzro stem wy na gro dzeń na uczy cie li zwią za ny z:

- pod wyż ka mi,
- uzy ska niem wyż sze go stop nia awan su za wo do we go
(9 na uczy cie li)

• wzro stem kosz tów do wo że nia uczniów.
Śred nie mie sięcz ne wy na gro dze nie brut to na uczy cie li
w 2011 r. wy no si ło:
– na uczy cie la sta ży sty 2 304,40 zł
– na uczy cie la kon trak to we go 2 856,00 zł
– na uczy cie la mia no wa ne go 3 724,80 zł
– na uczy cie la dy plo mo wa ne go 4 648,20 zł
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W Wit ko wie sta nął wia trak
o wy so ko ści ok. 110 me trów (ser -
wis fo to gra ficz ny na str. 12).
Śred ni ca wir ni ka wy no si
ok. 90 m. Moc tej elek trow ni wia -
tro wej to 2 MW. Stoi ona w od le -
gło ści ok. 720 m od naj bliż szych
za bu do wań. To pierw sze te go ty -
pu urzą dze nie w gmi nie Ra ciąż.

Jak się do wie dzie li śmy
w Urzę dzie Gmi ny, in we stor uzy -
skał nie zbęd ne po zwo le nia, m. in.
de cy zję o śro do wi sko wych uwa -
run ko wa niach, któ rą wy da je wójt
gmi ny, oraz po zwo le nie na bu do -
wę – te jest w ge stii sta ro stwa.

Gdy koń czy li śmy skład te go
nu me ru „Gło su” trwał mon taż
wia tra ka we wsi Pól ka Ra ciąż.
W tym przy pad ku in we stor rów -
nież uzy skał nie zbęd ne po zwo le -
nia. Pa ra me try te go wia tra ka są
ta kie sa me, jak urzą dze nia
w Wit ko wie. Na to miast od le głość
od naj bliż szych za bu do wań go -
spo dar czych wy no si ok. 520 m.

Z ko lei w Ki ni kach in we stor
chce zbu do wać dwie tur bi ny wia -
tro we o mo cy do 3 MW każ da,
wy so ko ści kon struk cji do 190 m
i śred ni cy wir ni ka ok. 112 m. Od -
le głość od naj bliż szych za bu do -
wań wy no si tu 535 i 500 me trów.
In we sty cja bu dzi sprze ciw miesz -
kań ców wsi Ki ni ki. Pro te stu ją
zwłasz cza wła ści cie le dzia łek po -
ło żo nych w po bli żu pla no wa nej
in we sty cji. Po stę po wa nie znaj du -
je się na eta pie prze pro wa dze nia
oce ny od dzia ły wa nia pla no wa -
nych elek trow ni wia tro wych
na śro do wi sko. In we stor przed ło -
żył ra port od dzia ły wa nia na śro -
do wi sko, któ ry gmi na skie ro wa ła
do uzgod nień do Re gio nal ne go
Dy rek to ra Ochro ny Śro do wi ska
w War sza wie oraz Pań stwo we go
Po wia to we go In spek to ra Sa ni tar -
ne go w Płoń sku. Pla no wa na jest
roz pra wa ad mi ni stra cyj na otwar -
ta dla spo łe czeń stwa. W ob wiesz -
cze niu z 17 paź dzier ni ka wójt

gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak
na pi sał m. in.: - Za wia da miam
wszyst kich za in te re so wa nych
o moż li wo ści za po zna nia się
z do ku men ta cją spra wy w sie dzi -
bie Urzę du Gmi ny Ra ciąż, 09-
140 Ra ciąż, ul. Ki liń skie go 2, po -
kój nr 2, od po nie dział ku do piąt -
ku w go dzi nach 7.30 – 16.00.
Jed no cze śnie za wia da miam
o moż li wo ści skła da nia uwag
i wnio sków w for mie pi sem nej,
elek tro nicz nej i ust nej w ter mi nie
od 24 paź dzier ni ka do 14 li sto pa -
da 2012 r. Zło żo ne uwa gi i wnio -
ski zo sta ną roz pa trzo ne
przed wy da niem de cy zji o śro do -
wi sko wych uwa run ko wa niach.

Po dob ny park elek trow ni
wia tro wych, zło żo ny z dwóch tur -
bin o pa ra me trach ta kich jak
w Ki ni kach, in we stor chce wy bu -
do wać na dział kach w Ćwier sku
i Droz do wie. W Ćwier sku od le -
głość pla no wa ne go wia tra ka
od naj bliż szych za bu do wań
miesz kal nych wy no si ok. 510 m,
a w Droz do wie – 640 m. Wójt
gmi ny Ra ciąż wy stą pił do in we -
sto ra z wnio skiem o wy ko na nie
oce ny od dzia ły wa nia in we sty cji
na śro do wi sko. Oce ny jesz cze nie
ma. Są zaś dwa pi sma miesz kań -
ców prze ciw ko bu do wie wia tra -
ków.

Do Urzę du Gmi ny Ra ciąż
wpły nął też wnio sek o wy da nie
de cy zji o śro do wi sko wych uwa -
run ko wa niach dla bu do wy ge ne -
ra to ra ener gii wia tro wej o mo cy
do 1,5 MW wraz z urzą dze nia mi
do prze sy ła nia ener gii elek trycz -
nej w Ko zo li nie. A tak że wnio ski
do ty czą ce bu do wy elek trow ni
wia tro wych w Dru cho wie
(dwóch tur bin o mo cy 3 MW,
śred ni cy wir ni ka 120 m i wy so -
ko ści kon struk cji 240 m) oraz
jed ne go wia tra ka (ta kie sa me pa -
ra me try) we wsi Żu ko wo – Stru -
sie.

r-r

Elek trow nie wia tro we
w gmi nie

Okrę gi jed no man da to we
uchwa lo ne

Ra da Gmi ny Ra ciąż, na se sji 18 paź -
dzier ni ka, uchwa li ła po dział gmi ny na jed -
no man da to we okrę gi wy bor cze dla wy bo ru
Ra dy Gmi ny Ra ciąż, usta li ła też ich gra ni ce
i nu me ry

Od 1 sierp nia obo wią zu je, uchwa lo ny 5
stycz nia ubie głe go ro ku, ko deks wy bor czy,
któ ry wpro wa dza m. in. jed no man da to we
okrę gi wy bor cze w wy bo rach rad nych
w gmi nach nie bę dą cych mia sta mi na pra -
wach po wia tu. Zgod nie z nim w każ dym
okrę gu wy bor czym, two rzo nym dla wy bo ru
ra dy w gmi nie nie bę dą cej mia stem na pra -
wach po wia tu, wy bie ra się jed ne go rad ne go.
Przy usta la niu po dzia łu gmi ny na okrę gi
wy bor cze uwzględ nia się ob ję cie zbli żo nej
licz by wy bor ców przez każ dy z okrę gów.

A oto jed no man da to we okrę gi wy bor -
cze (w na wia sach licz ba miesz kań ców)
w gmi nie Ra ciąż:
1. Bo gu cin, Chy cze wo, Kieł bo wo, Sta re

Gra le wo, No we Mło do cho wo, Sta re
Mło do cho wo (595)

2. Do brska Ko lo nia, Do brska Wło ścia ny,
Kra śnie wo, Zło to po le, Wę pi ły (548)

3. Ćwiersk, Ka czo ro wy, Stro żę cin (658)
4. Ko zo lin, Szapsk, No we Gra le wo (468)
5. Je że wo We sel, Unieck (622)
6. Cha rzy ny, Si ko ry, Ko dłu to wo, Szczep -

ko wo (698)
7. Ko cię cin Bro do wy, Ko cię cin Twor ki,

No wy Ko mu nin, Sta ry Ko mu nin (432)
8. Ko zie bro dy (601)
9. Bie la ny, Ma ła Wieś, Ma le wo, Dru cho -

wo, Mło dy Nie dróż, Sta ry Nie dróż
(543)

10. Pól ka Ra ciąż, Bu dy Kra szew skie, Kra -
sze wo Czu ba ki (565)

11. Kra sze wo Po do bor ne, Kra sze wo Fal ki,
Żu ko wo Stru sie, Kra sze wo Ga czuł ty,
Kra sze wo Ro ry, Kra sze wo Sła wę cin
(626)

12. Cie ciersk, Żu ko wo Waw rzon ki, Łem pi -
no, Łem pi nek (666)

13. Sie ra ko wo, Fol wark Ra ciąż, Ki ni ki, Pę -
sy, Wit ko wo (547)

14. Kraj ko wo, Li pa, Grzy bo wo, Ży cho wo,
Kru sze ni ca, Kraj ko wo Bud ki (588)

15. Kos so bu dy, Droz do wo, Zdu nó wek,
Dra mi nek (500
Licz ba miesz kań ców gmi ny Ra ciąż

na ko niec trze cie go kwar ta łu 2012 ro -
ku – 8657.



Po sa dzi li
gra by

Ucznio wie kla sy I z wy cho waw cą
przy łą czy li się do ak cji ,,Świę ta Drze -
wa” i 15 paź dzier ni ka za sa dzi li na pla -
cu szkol nym dwa gra by, któ re otrzy -
ma li od pa ni Bar ba ry Ka miń skiej,
sołtys Koziebród. Głów nym ce lem
te go dzia ła nia jest za szcze pie nie dzie -
ciom po czu cia współ od po wie dzial no -
ści za naj bliż sze śro do wi sko oraz roz -
wi ja nie po czu cia przy na leż no ści
do wła snej zie mi, re gio nu, oj czy zny.

,,Świę to Drze wa” jest pro gra -
mem edu ka cji eko lo gicz nej Klu bu
Ga ja. Jest to ogól no pol ska i mię -
dzy na ro do wa ak cja sa dze nia
drzew. 

Ucznio wie obie ca li, że bę dą

pie lę gno wać te mło de sa dzon ki i ob -
ser wo wać ich roz wój przez wie le lat.

Wy cho waw czy ni 
Ma∏ go rza ta Ko wal ska
Fot. ar chi wum szko ∏y

W Ze spo le Szkół w Sta rym Gra -
le wie od by ła się uro czy stość z oka zji
Dnia Pa pie skie go. Pre zen ta cja mul ti -
me dial na przed sta wia ła ży cie Ja na
Paw ła II w aspek cie za rów no du cho -
wym, jak i tym jak naj bar dziej ludz -
kim. Ucznio wie śpie wa li „Bar kę”
oraz ra po wa ną bio gra fię Oj ca Świę te -
go pt.: „Lo lek”. 

Ra zem z Dniem Pa pie skim ob -
cho dzo ny był Świa to wy Dzień Chle -

ba. W na szej szko le jest to już tra dy -
cją, że to ucznio wie z po mo cą na -
uczy cie li pie ką chleb. Dzie ci przy no -
si ły róż ne kon fi tu ry i sma ko ły ki.

Po uro czy sto ści od by ła się wspól na
de gu sta cja.

SP Stare Gralewo
Fot. archiwum szko∏y

W dniach 5 - 7 paź dzier ni ka de le ga cja
Ze spo łu Szkół w Ko zie bro dach – Szko ły
Pod sta wo wej im. Wła dy sła wa Sta ni sła wa
Rey mon ta w skła dzie: dy rek tor Mał go rza ta
Środ kow ska, Mał go rza ta Gał czyń ska - na -
uczy ciel ka oraz ucznio wie: Oli wia Mar lę -
ga, Alek san dra Mu siń ska i Wik tor Wi -
śniew ski uczest ni czy ła w XVI Zlo cie Szkół
Rey mon tow skich w Klesz czo wie. Po uro -
czy stym roz po czę ciu ob cho dów i krót kiej
pre zen ta cji przy by łych szkół z udzia łem
pocz tów sztan da ro wych, uczest ni cy zlo tu
wzię li udział w kon kur sach: 

– fil mo wym, w któ rym pre zen to wa no
wcze śniej na gra ne pro jek cje wy bra nych
frag men tów twór czo ści Wła dy sła wa Sta -
ni sła wa Rey mon ta,

– pla stycz nym  - z po dzia łem na gru -
py wie ko we.

W dru gim dniu zlo tu od był
się VII Ogól no pol ski Kon kurs Re cy ta tor ski
„Mó wi my Rey mon tem”, w któ rym uczen -
ni ca na szej szko ły Oli wia Mar lę ga za ję -
ła III miej sce.

Or ga ni -
za to rzy zlo tu
z a  p e w  n i  l i
z a  p r o  s z o  -
nym go -
ściom wie le
atrak cji. Jed -
ną z nich był
w y  j a z d
do Ko bie li
Wiel kich – miej sca uro dzin Wła dy sła wa
Sta ni sła wa Rey mon ta.

Pod czas pie szych wę dró wek po dzi -
wia li śmy pięk no oko li cy Klesz czo wa.
Uczest ni cy zlo tu bra li tak że udział w za ję -
ciach re kre acyj no – spor to wych, któ re od -
by wa ły się w ha li spor to wej, krę giel ni, sa -
li bi lar do wej i na ba se nie. 

Po za koń cze niu roz gry wek i wrę cze -
niu na gród od by ło się uro czy ste za koń cze -
nie zlo tu. Ten wy jazd z pew no ścią bę dzie
nie za po mnia nym prze ży ciem, któ re
na dłu go po zo sta nie w na szej pa mię ci. 

Uczest ni cy zlo tu 

Na zdję ciach człon ko wie 
ko zie brodz kiej de le ga cji

Fot. Ar chi wum szko ∏y

WYDARZENIA
„G∏os Racià˝a” nr 10/20124

Uczniowie z pomocą nauczycieli pieką chleb

Wspólna degustacja

Rey mon tow ski
zlot

„Bar ka”i chleb



Podwójna uroczystoÊç
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12 paź dzier ni ka w Ze spo le Szkół w Ko zie bro dach
od by ła się po dwój na uro czy stość. W po czet uczniów
przy ję to pierw szo kla si stów oraz świę to wa no Dzień Edu -
ka cji Na ro do wej. Pierw szo kla si ści za pre zen to wa li pro -
gram ar ty stycz ny pod ha słem „Za wsze ra zem”. Wspie ra -
ni przez wy cho waw cę nie da li się za stra szyć „kró lo wi
i kró lo wej z kra iny wie dzy”. Re cy to wa li wier sze, śpie wa -
li pio sen ki, tań czy li i tym sa mym udo wod ni li, że są go to -
wi do zło że nia uro czy ste go ślu bo wa nia na sztan dar szko -
ły. Po tem nad szedł czas ży czeń oraz upo min ków za ku -
pio nych przez Ra dę Ro dzi ców. Zwień cze niem uro czy sto -
ści był słod ki po czę stu nek przy go to wa ny przez ro dzi ców. 

Na stęp nym punk tem aka de mii by ła in -
sce ni za cja pt. „Na uczy cie lom - w dniu ich
świę ta”, któ ra by ła de dy ko wa na wszyst kim
pe da go gom i pra cow ni kom szko ły.

Mi łym ak cen tem na za koń cze nie ca łej
uro czy sto ści był walc, do któ re go za pro szo -
no na uczy cie li i go ści przy by łych na to spo -
tka nie.

zs

Fot. ar chi wum Ze spo ∏u Szkó∏ 
w Ko zie bro dachW po czet uczniów przy ję to pierw szo kla si stów

Dy rek tor szko ły Mał go rza ta Środ kow ska pa so wa ła 
pierw sza ków tra dy cyj nie – ołów kiem

Dy rek tor pa so wał
W Ze spo le Szkół Szko le Pod sta wo wej im. św. St.

Kost ki w Sta rym Gra le wie od by ło się pa so wa nie dzie ci
kla sy pierw szej na uczniów. Uro czy stość prze bie gła

w mi łej at mos fe rze z udzia łem ca łej spo łecz no ści szkol -
nej oraz ro dzi ców. Pa so wa nia do ko nał pan dy rek tor
Krzysz tof Bor kow ski. Ce re mo nia za koń czy ła się wrę cze -
niem uczniom upo min ków i słod kim po czę stun kiem.

sp
Fot. ar chi wum szko ∏y

Pa so wa nia do ko nał pan dy rek tor 
Krzysz tof Bor kow ski Pierw szo kla si ści z dy rek to rem i wy cho waw czy nią



W Krajkowie ślubowanie z wróżkami
19 paź dzier ni ka do Szko ły

Pod sta wo wej w Kraj ko wie przy by ła
Do bra Wróż ka, aby czu wać
nad ślu bo wa niem pierw szo kla si -
stów. Uro czy stość prze bie gła by bez
za kłó ceń, gdy by nie do wie dzia ła
się o niej Zła Wróż ka. Nie pro szo na
po ja wi ła się mię dzy dzieć mi, wy -
po wie dzia ła za klę cie i za cza ro wa ła
pierw sza ków w przed szko la ków.
Ob ró ci ła się na pię cie i znik nę ła.

Ślu bo wa nie zo sta ło by od wo ła -
ne, ale z po mo cą przy szła Do bra
Wróż ka. Po sta no wi ła od cza ro wać
dzie ci. Mu sia ły one jed nak od być
po dróż do czte rech kra in: mu zy ki,
pra cy, mi ło ści i mą dro ści. Z każ dej
kra iny mu sia ły przy nieść ich sym -
bo le. Aby je zdo być, śpie wa ły, se -

W SZKOLE
„G∏os Racià˝a” nr 10/20126

Dobra Wróżka przyszła dzieciom z pomocą

Przedszkolaki poczęstowały 
nowych uczniów lizakami

Zła Wróżka nieźle namieszała Pierwszoklasiści z dyrektorem szkoły Piotrem Kasickim 
i wychowawczynią Anitą Wochnowicz

gre go wa ły da ry je sie ni, wy ka zy wa ły się mi ło ścią do oj -
czy zny i ro dzi ców, roz wią zy wa ły za gad ki. Wszyst kie za -
da nia dzie ci wy ko na ły zna ko mi cie. Przy nio sły Do brej
Wróż ce klucz wio li no wy, pszczo łę, ser ce i so wę. Ta, ura -
do wa na, zrzu ci ła zły czar z dzie ci, któ re te raz mo gły
przy stą pić do ślu bo wa nia.

Ucznio wie zło ży li przy się gę na sztan dar szko ły, dy -
rek tor Piotr Ka sic ki pa so wał ich du żym ołów kiem, a wy -
cho waw czy ni Ani ta Woch no wicz wrę czy ła dy plo my.
Po czę ści ofi cjal nej star si ucznio wie i przed szko la ki zło -
ży li pierw sza kom ży cze nia. Dzie ci z przed szko la po czę -
sto wa ły no wych uczniów li za ka mi.

aw

Fot. Fo to Vi deo Stu dio Bie sie kier scy

Dyrektor Piotr Kasicki pasował
pierwszaków dużym ołówkiem



23 paź dzier ni ka w Szko le Pod sta wo wej w Kra sze wie
Ga czuł tach od by ło się uro czy ste pa so wa nie na przed -
szko la ka, w któ rym wzię ły udział dzie ci z punk tów
przed szkol nych w Ko zie bro dach, Kra sze wie Ga czuł tach
i Ra cią żu na le żą cych do Ze spo łu Szkół w Ko zie bro dach.
Uro czy stość mia ła rów nież cha rak ter im pre zy in te gra cyj -
nej, wspo ma ga ją cej pro ces ada pta cji dzie ci do przed szko -
la oraz pro mo cję pro jek tu „Suk ces za czy na się w przed -
szko lu”.

Przed szko la ki przed sta wi ły pro gram ar ty stycz ny
przy go to wa ny przez wy cho waw czy nie punk tów przed -
szkol nych – Agniesz kę Po kor ską, Mar tę Ott i Emi lię Jóź -
wiak – Ma łec ką. Pa nie przy współ pra cy ro dzi ców przy -
go to wa ły sce no gra fię i po czę stu nek dla dzie ci, ich ro dzi -
ców i za pro szo nych go ści. Przed szko la ki w ko lo ro wych
ba jecz nych cza pecz kach w obec no ści ro dzi ców, kie row -
nicz ki Szko ły Pod sta wo wej w Kra sze wie Ga czuł tach oraz
dy rek tor ki Mał go rza ty Środ kow skiej, wój ta gmi ny Ra -
ciąż Ry szar da Gisz cza ka i ko or dy na to ra pro jek tu Wła dy -
sła wa Kwiat kow skie go, za pre zen to wa ły umie jęt no ści
zdo by te w cią gu 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. Wszyst kie wier sze,
pio sen ki i tań ce w wy ko na niu zo sta ły na gro dzo ne grom -
ki mi bra wa mi. 
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By ły wy stę py dzie ci

Uro czy ste pa so wa nie
na przed szko la ka

Na stęp nie dzie ci zło ży ły uro czy stą przy się gę i zo sta -
ły włą czo ne do gro na przed szko la ków. Dy rek tor Mał go -
rza ta Środ kow ska do ko na ła uro czy ste go pa so wa nia do ty -
ka jąc ra mię dziec ka za cza ro wa nym ołów kiem, a pa nie
przed szko lan ki wrę czy ły ko lo ro we ksią żecz ki.

W ra mach wdzięcz no ści za uczest nic two w waż nym
świe cie, przed szko la ki wrę czy ły pa ni dy rek tor, pa ni kie -
row nik, pa nu wój to wi oraz pa nu ko or dy na to ro wi bu kie ty
kwia tów. Nie oby ło się rów nież bez pa miąt ko wych zdjęć.
Z uśmie chem na bu ziach i w ra do snej at mos fe rze dzie ci
wspól nie z ro dzi ca mi i wszyst ki mi go ść mi uda ły się
na słod ki po czę stu nek.

Ro dzi com gra tu lu je my tak wspa nia łych po ciech,
a ma lu chom ży czy my wspa nia łych chwil w przed szko lu
w ro li no wych człon ków na szej wiel kiej przed szkol nej
ro dzi ny. 

Wy cho waw ca OEP w Ko zie bro dach – Mar ta Ott 
Wy cho waw ca OEP w Kra sze wie Ga czu∏ tach

– Emi lia Jóê wiak Ma ∏ec ka 
Wy cho waw ca OEP w Ra cià ̋ u – Agniesz ka Po kor ska

Fot. Ar chi wum Ze spo ∏u Szkó∏ w Ko zie bro dach

„Suk ces za czy na si´ w przed szko lu”

Był też czas na pa miąt ko we zdję cia

Nie za bra kło wspól nej za ba wy



Jak nas po in for mo wa ła Te re sa Do bies, park,
któ ry po wstał z ini cja ty wy Grze go rza So bań skie go
przy wspar ciu Ro ber ta Do bie sa, nie wiel kim wspar -
ciu fi nan so wym Klu bu Se nio ra oraz po mo cy pań -
stwa Mi kla szew skich, otwo rzył rad ny gmi ny Ra ciąż
Eu ge niusz Pta sik.

W uro czy sto ści wzię ły udział klu by se nio ra
z Biel ska, Bie żu nia, Dro bi na i Za wi dza.

Przy re mi zie roz pa lo no ogni sko, a w środ ku
bu dyn ku, przy mu zy ce „Ka pe li pa na Jac ka”, za ba -

wa trwa ła do wie czo ra. Klub Se nio ra z Ko -
zie bród po czę sto wał wszyst kich ziem nia -
cza nym na gu sem.

r -r
Fot. ar chi wum Klu bu Se nio ra 

w Ko zie bro dach

PROSTO ZE WSI
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Koziebrody mają „Bartka”
Te go rocz ne świę to pie czo ne go ziem nia ka

w Ko zie bro dach, zor ga ni zo wa ne 19 wrze śnia
przez Klub Se nio ra z Te re są Do bies i Zo fią Ru -
dziń ską na cze le, po łą czo ny był z otwar ciem
w cen trum wsi mi ni -par ku o na zwie Bar tek.

Park otwo rzył rad ny gmi ny Ra ciąż Eu ge niusz Pta sik

Przy re mi zie roz pa lo no ogni sko

Park „Bar tek”

Tań ce trwa ły do wie czo ra
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Dru ży na z Gra le wa

Ze spół z Uniec ka

Na „Pep si Are nie”
5 paź dzier ni ka An drzej Ni ziel ski zor -

ga ni zo wał pierw szy w tym ro ku szkol nym
wy jazd na mecz eks tra kla sy Le gia War sza -
wa – Wi sła Kra ków. Gru pa dzie ci i mło -

dzie ży mia ła oka zję
zo ba czyć na ży wo
mecz pił ki noż nej.
Na sta dio nie „Pep si
Are na” spo tka nie
ob ser wo wa li m. in.
ucznio wie szkół
z gmi ny Ra ciąż.

Fot. Ar chi wum 
ZS STO 

w Ra cià ̋ u

Li ga okrę go wa

Tak gra ją
Or li ki 2003

TER MIN II
28/29/30.09–01.10.2012

1. Or lę ta Ba bo sze wo – go spo darz
2. Ju trzen ka Unieck
3. ULKS Gra le wo
4. Płoń ska Aka de mia Fut bo lu
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Na prze łaj po raz czwar ty
Ze spół Szkół w Ko zie bro dach po raz czwar ty

był or ga ni za to rem gmin nych bie gów prze ła jo wych
o pu char wój ta. W za wo dach, któ re od by ły się 26
wrze śnia dru ży no wo trium fo wa ły re pre zen ta cje
Sta re go Gra le wa (SP) i go spo da rzy (PG).

W ka te go rii szkół pod sta wo wych wy star to wa -
ło 6 szkół: SP Gra le wo, SP Unieck, SP Kraj ko wo,
SP Kra sze wo – Ga czuł ty, SP Ko dłu to wo i SP Ko -
zie bro dy. W ka te go rii szkół gim na zjal nych wy star -
to wa ły 4 szko ły: PG Gra le wo, PG Unieck, PG
Kraj ko wo, PG Ko zie bro dy.

Uczest ni cy wy ka za li się do sko na łym przy go to -
wa niem. Za wo dy prze bie gły bez za kłó ceń, do pi sa -
ła po go da, a nad zdro wiem i bez pie czeń stwem
uczniów czu wa ła pie lę gniar ka szkol na. 

ZS w Ko zie bro dach ser decz nie  dzię ku je na -
uczy cie lom za opie kę nad star tu ją cy mi oraz za -
wod ni kom za spor to wą wal kę i ki bi com za mi łą at -
mos fe rę na za wo dach.

Kla sy fi ka cja za wod ni ków w po szcze gól nych
bie gach przed sta wia się na stę pu ją co:

SZKO ŁY POD STA WO WE

Kl. IV DZIEW CZĘ TA
1. Ali cja Ma jew ska – Sta re Gra le wo
2. Zu zan na Jac kow ska – Kraj ko wo 
3. We ro ni ka Droz dow ska – Gra le wo 
Kl. V DZIEW CZĘ TA
1. Ana sta zja Bach ma to wicz – Kraj ko wo 
2. Klau dia Ma tu szew ska – Kraj ko wo 
3. Jo lan ta Szcze śniak – Kraj ko wo
Kl. VI DZIEW CZĘ TA
1. Do mi ni ka Ma ron – Kraj ko wo 
2. Ali cja Mą czew ska – Unieck 
3. Alek san dra Ko wal ska – Sta re Gra le wo
Kl. IV CHŁOP CY
1. Kry stian Kar wow ski – Kra sze wo – Ga czuł ty
2. An drzej Bo ja now ski – Unieck 
3. Da mian Woj kow ski – Sta re Gra le wo
Kl. V CHŁOP CY
1. Ja kub Sa dec ki – Ko zie bro dy
2. Ka mil Ko cię da – Unieck 
3. Da mian Gó rzyń ski – Unieck 
Kl. VI CHŁOP CY
1. Bar tosz Dy mow ski – Sta re Gra le wo 
2. Ce za ry Wer nik – Ko zie bro dy 
3. Do mi nik Sta ni szew ski – Sta re Gra le wo

Kla sy fi ka cja dru ży no wa
SP Sta re Gra le wo  66 pkt.
SP Kraj ko wo   64 pkt.
SP Unieck  48 pkt.
SP Ko zie bro dy  31 pkt.
SP Kra sze wo – Ga czuł ty  18 pkt.
SP Ko dłu to wo 4 pkt.

SZKO ŁY GIM NA ZJAL NE
Kl. I DZIEW CZĘ TA
1. We ro ni ka Be ret – Kraj ko wo 
2. Ka ro li na Ko wal ska – Ko zie bro dy 
3. Iwo na Ko pacz – Ko zie bro dy

Na star cie sta nę ły dziew czę ta i chłop cy 
ze szkół pod sta wo wych i gim na zjów
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Ła two nie by ło

Kl. II DZIEW CZĘ TA
1. Pau li na Ma tu szew ska – Kraj ko wo 
2. La ry sa Za lew ska – Unieck 
3. Pau li na Fa fiń ska – Ko zie bro dy
Kl. III DZIEW CZĘ TA
1. Klau dia Pie trzak – Ko zie bro dy 
2. Ewe li na Ry chliń ska – Kraj ko wo 
3. Mo ni ka Mo raw ska – Sta re Gra le wo
Kl. I CHŁOP CY
1. Se ba stian Przy by szew ski – Unieck 
2. Ja kub Ku śmie row ski – Sta re Gra le wo
3. Ma te usz Grze go rzew ski – Ko zie bro dy 
Kl. II CHŁOP CY
1. Prze my sław Bia ło skór ski – Unieck 
2. Da mian Ko pacz – Ko zie bro dy 
3. Mar cin Mar ko wicz – Kraj ko wo 
Kl. III CHŁOP CY
1. Ma te usz Gra dec ki – Sta re Gra le wo 

Tra sa pro wa dzi ła przez las

2. Ja kub Scho dow ski – Unieck 
3. Pa tryk Nie dzia łek – Kraj ko wo 

Kla sy fi ka cja dru ży no wa
SP Ko zie bro dy        69 pkt.
SP Kraj ko wo   61 pkt 
SP Unieck               50 pkt.
SP Sta re Gra le wo     48 pkt.

Zdj´ cia: ar chi wum 
Ze spo ∏u Szkó∏ w Ko zie bro dach

Naj lep si mo gli cie szyć się z wy ni ków i wy róż nień



Jak w Witkowie wiatrak stawiali
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