
17 li sto pa da szko ła w Gra le wie wy peł ni ła się śpie -
wem. A to za spra wą dwu na ste go już Kon kur su Pio sen ki
Re li gij nej, or ga ni zo wa ne go tu nie zmien nie przez szko łę
i pa ra fię. Go spo da rza mi te go nie co dzien ne go wy da rze -
nia i głów ny mi or ga ni za to ra mi im pre zy o za się gu die ce -

zjal nym by li dy rek tor Krzysz tof Bor kow ski i ksiądz pro -
boszcz Jan Pio trow ski (na zdję ciu), któ ry za wsze bar dzo
prze ży wa tę im pre zę i za bie ga o to, aby wszyst ko by ło za -
pię te na ostat ni gu zik. A po nad to wsłu chu je się w re li gij -
ny śpiew dzie ci i mło dzie ży.

Czy taj na str. 5 i 12

Świę to Nie pod le gło ści
94. rocz ni ca od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści nie

mi nę ła bez echa tak że w gmi nie Ra ciąż. Szcze gól nie w pla -
ców kach oświa to -
wych. W szko łach,
a tak że w przed -
szko lach od by ły
się oko licz no ścio -
we aka de mie i za -
ję cia po świę co ne
te mu hi sto rycz ne -
mu wy da rze niu.

Czy taj na str. 4

Gmina nie buduje wiatraków
Po in for ma cji o bu -

do wie elek trow ni wia tro -
wych, za miesz czo nej
w po przed nim nu me rze
„Gło su”, do Urzę du
Gmi ny w Ra cią żu zgło -
si ło się bar dzo du żo
miesz kań ców z pro po zy -
cją, że by gmi na wy bu do -
wa ła u nich wia tra ki.
Wójt gmi ny Ra ciąż Ry -
szard Gisz czak wy ja śnia.

Czy taj na str. 3

Konkurs Piosenki Religijnej

W Gralewie po raz dwunasty
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Od 1 lip ca 2013 r. na te re nie gmi -
ny bę dzie obo wią zy wał no wy sys tem
go spo da ro wa nia od pa da mi ko mu nal -
ny mi.

Fun da men tal ną zmia ną w sto -
sun ku do obo wią zu ją cych do tych czas
za sad bę dzie to, że gmi na sta nie się
„wła ści cie lem” od pa dów ko mu nal -
nych, zo bo wią za nym do zor ga ni zo -
wa nia ich od bio ru, trans por tu i za go -
spo da ro wa nia.

W za mian za świad cze nie wy -
mie nio nych usług wła ści cie le nie ru -
cho mo ści bę dą wno sić do gmi ny
opła tę za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi.

Z chwi lą wpro wa dze nia no we go
sys te mu tj. 1 lip ca 2013 r. wła ści cie le
nie ru cho mo ści nie bę dą mie li obo -
wiąz ku za wie ra nia umów na od biór
od pa dów ko mu nal nych z przed się -
bior ca mi.

W tym ce lu Urząd gmi ny wy ło ni
w dro dze prze tar gu przed się bior cę,
któ ry bę dzie od bie rać od wła ści cie li
nie ru cho mo ści od pa dy ko mu nal ne
zmie sza ne i ze bra ne se lek tyw nie. 

Ra da Gmi ny do 31 grud nia 2012
ro ku w dro dze uchwa ły mu si usta lić:

– me to dę usta le nia opła ty za go -
spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny -
mi oraz staw kę opła ty,

– tryb, spo sób i czę sto tli wość
wno sze nia opła ty, 

– wzór de kla ra cji o wy so ko ści
opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi skła da nej przez wła ści -
cie li nie ru cho mo ści,

– re gu la min utrzy ma nia czy sto -
ści i po rząd ku na te re nie gmi ny.

Z po bra nych opłat za go spo da ro -
wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi gmi -
na po kry wa kosz ty funk cjo no wa nia
sys te mu go spo da ro wa nia od pa da mi
ko mu nal ny mi, któ re obej mu ją:

– od bie ra nie, trans port, zbie ra -
nie, od zysk i uniesz ko dli wia nie od pa -
dów ko mu nal nych;

– two rze nie i utrzy ma nie punk -
tów se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów

ko mu nal nych;
– ob słu gę ad mi ni stra cyj ną te go

sys te mu.
Ra da Gmi ny mo że (nie mu si),

w dro dze uchwa ły, pod jąć de cy zję
o od bie ra niu od pa dów ko mu nal nych
od wła ści cie li nie ru cho mo ści, na któ -
rych nie za miesz ku ją miesz kań cy,
a po wsta ją od pa dy ko mu nal ne (np.
szko ły, skle py). 

Po pod ję ciu w/w uchwa ły wła -
ści ciel tej nie ru cho mo ści mu si roz -
wią zać do tych cza so wą umo wę
i za każ dy mie siąc, w któ rym na da -
nej nie ru cho mo ści po wsta ły od pa dy
ko mu nal ne opła tę uisz cza do gmi ny.
Je śli jed nak Ra da Gmi ny nie po dej -
mie w/w uchwa ły wła ści ciel nie ru -
cho mo ści po zo sta je przy do tych cza -
so wej umo wie. 

Usta wa nie zry wa jed nak umów
za war tych po mię dzy miesz kań ca mi,
a od bior ca mi od pa dów i nie in ge ru je
w nie. Każ dy wła ści ciel nie ru cho mo -
ści mu si sam do dnia 30 czerw -
ca 2013 r. roz wią zać do tych cza so wą
umo wę na od biór od pa dów ko mu nal -
nych z fir mą, z któ rą zo sta ła ona za -
war ta (pod uwa gę na le ży wziąć okres
wy po wie dze nia wska za ny w umo wie,
aby od 1 lip ca 2013 r. nie po no sić po -
dwój nych kosz tów). 

Zgod nie z usta wą o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku w gmi nach na li -
cza nie opłat w nie ru cho mo ściach za -
miesz ka łych mo że od by wać się we -
dług jed nej z 3 me tod:

1) od licz by miesz kań ców za -
miesz ku ją cych da ną nie ru cho mość, 

2) od ilo ści zu ży tej wo dy w go -
spo dar stwie do mo wym, 

3) od po wierzch ni lo ka lu miesz -
kal ne go, 

4) od go spo dar stwa do mo we go

Ra da Gmi ny, w dro dze uchwa ły
do ko na wy bo ru jed nej z wy mie nio -
nych me tod, usta le nia opła ty za go -
spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny -
mi oraz usta li staw kę ta kiej opła ty.

Opła ta za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi uisz cza na przez miesz -
kań ców bę dzie sta no wi ła ilo czyn wy -
bra nej me to dy i staw ki opła ty (np.
ilo czyn licz by miesz kań ców za miesz -
ku ją cych go spo dar stwo do mo we oraz
staw ka opła ty). 

W przy pad ku, gdy by gmi na nie -
pra wi dło wo osza co wa ła kosz ty sys te -
mu np. ze wzglę du na brak moż li wo -
ści do kład ne go osza co wa nia ilo ści
wy twa rza nych przez gmi nę od pa dów
mo że w cią gu ro ku pod jąć uchwa łę
o zmia nie staw ki.

Wy po sa że nie nie ru cho mo ści
w po jem nik słu żą cy do zbie ra nia od -
pa dów ko mu nal nych oraz utrzy ma nie
tych po jem ni ków w od po wied nim
sta nie sa ni tar nym, po rząd ko wym
i tech nicz nym jest obo wiąz kiem wła -
ści cie la nie ru cho mo ści. Gmi na nie
mo że za tem zgod nie z prze pi sa mi,
prze jąć te go za da nia ja ko ele men tu
or ga ni za cji od bie ra nia od pa dów
od wła ści cie li nie ru cho mo ści i po -
kry wać je go kosz tów z po bie ra nej
opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi. 

Gmi na mu si utwo rzyć punkt se -
lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów ko -
mu nal nych.

Punkt ten mo że być miej scem
sta łym utwo rzo nym na te re nie gmi ny
jak i rów nież ru cho mym.

W na stęp nych nu me rach „Gło su
Ra cią ża”, uka żą się ko lej ne in for ma -
cje na te mat wdro że nia no we go sys te -
mu go spo dar ki od pa da mi.

Cze ka my na Pań stwa uwa gi
i wnio ski. Moż na je skła dać w Urzę -
dzie Gmi ny w Ra cią żu, pok. nr 17
oraz ko rzy sta jąc z in ter ne tu:
wojt@gmi na.ra ciaz.iap.pl 
lub
www.fa ce bo ok.com/pa ges/Gmi na -
-Ra ciąż/177731508995095 

Ry szard Gisz czak
Wójt Gmi ny Ra cià˝

In for ma cja o go spo da ro wa niu od pa da mi w kon tek ście zno we li zo wa nej usta wy 
z dnia 13 wrze śnia 1996 r o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach 

(j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

OD PA DY NA NO WYCH ZA SA DACH
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Zło te go dy

Zo fia i Jó zef Kę dzier scy z mi ej sco wo ści Do brska Ko lo nia 
świę to wa li 50-le cie po ży cia mał żeń skie go

Ju bi la tom to wa rzy szy ła ro dzi na

Wszystkim, który towarzyszyli
śp. Józefowi Smulskiemu 

w Jego ostatniej drodze 
serdeczne podziękowanie 

składa rodzina

Gmi na nie bu du je
wia tra ków

Po in for ma cji o bu do wie elek trow ni wia tro wych, za -
miesz czo nej w po przed nim nu me rze „Gło su”, do Urzę du
Gmi ny w Ra cią żu zgło si ło się bar dzo du żo miesz kań ców
z pro po zy cją, że by gmi na wy bu do wa ła u nich wia tra ki.
Wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak wy ja śnia:

- Gmi na nie bu du je wia tra ków, nie jest in we sto rem
ani też nie zaj mu je się wy szu ki wa niem te re nów pod bu -
do wę elek trow ni wia tro wych. Je śli do Urzę du Gmi ny
wpły wa wnio sek w spra wie bu do wy tych urzą dzeń, jest
trak to wa ny tak jak każ dy in ny wnio sek in we sty cyj ny.
W kom pe ten cji gmi ny jest wy da nie de cy zji o uwa run ko -
wa niach śro do wi sko wych in we sty cji lub od mo wa wy da -
nia ta kiej de cy zji. I ty le. Oso by za in te re so wa ne bu do wą
wia tra ków na ich te re nie po win ny zgło sić się do in we sto -
ra bądź po śred ni ka, czy li fir my zaj mu ją cej się pro ce du rą
for mal ną łącz nie z do pro wa dze niem do uzy ska nia po -
zwo le nia na bu do wę, a nie do Urzę du Gmi ny.

Jak się do wie dzie li śmy, w związ ku z opro te sto wa -
niem przez część miesz kań ców wsi Ki ni ki za mia ru bu do -
wy na tym te re nie elek trow ni wia tro wych, Urząd Gmi ny
pro wa dzi sto sow ną pro ce du rę, któ rej fi na łem bę dzie roz -
pra wa ad mi ni stra cyj na. O jej prze bie gu po in for mu je my
na ła mach „Gło su”. 

r -r

Dro gi z prze szko da mi
for mal ny mi

Nie cier pli wią się miesz kań cy Kos so bud w związ ku
z ocze ki wa niem na prze wi dzia ną w pla nie bu do wę dro gi
as fal to wej. I nic w tym dziw ne go. Po nad ki lo me tro wy
utwar dzo ny trakt uła twił by im ko mu ni ka cję. 

Jak nas po in for mo wał wójt Ry szard Gisz czak, opóź -
nie nie wy ni kło z prze cią ga ją cych się pro ce dur for mal nych
w sta ro stwie, co iry to wa ło rów nież gmin nych wło da rzy.
Z dwóch po wo dów. Pierw szy to ten, że mie li świa do mość,
iż miesz kań cy Kos so bud są co kol wiek znie cier pli wie ni
ocze ki wa niem. Dru gi do ty czy fi nan sów. Otóż ta in we sty -
cja jest do to wa na kwo tą 50 ty się cy zł z Fun du szu Re kul -
ty wa cji Grun tów Rol nych. Że by jed nak tę kwo tę otrzy -
mać, dro ga mu si być wy bu do wa na w tym ro ku, ina czej
pie nią dze przej dą ko ło no sa. Na szczę ście uda ło się prze -
brnąć przez pro ce du ral ną ba ry ka dę i as falt, jak za pew nia -
ją w gmi nie, bę dzie po ło żo ny w tym ro ku, na mi ko łaj ki.

Tak że w tym ro ku ma być wy ko na na na wierzch nia
bi tu micz na na dro dze z miej sco wo ści Do brska Ko lo nia
w kie run ku „dzie siąt ki”, do gra ni cy gmi ny.

r -r

50-le cie po ży cia mał żeń skie go ob cho dzi li pań stwo
Zo fia i Jó zef Kę dzier scy z miej sco wo ści Do brska Ko lo -
nia. Z tej oka zji 9 paź dzier ni ka w Urzę dzie Gmi ny w Ra -
cią żu od by ła się uro czy stość, pod czas któ rej me da le
w imie niu Pre zy den ta RP wrę czył ju bi la tom wójt gmi ny
Ra ciąż Ry szard Gisz czak.

Fot. Ar chi wum Urz´ du Gmi ny w Ra cià ̋ u



Kto Ty je steś?
Po lak ma ły,
Ja ki znak Twój?
Orzeł Bia ły

Ten „Ka te chizm Pol skie go Dziec -
ka” po zna wa ły przed szko la ki w Kra -
sze wie Ga czuł tach pod czas re ali za cji
pro jek tu „Przed szko lak bia ło -czer wo -

ny” w cza sie zwią za nym z li sto pa do -
wym Świę tem Nie pod le gło ści.

Pod czas za jęć na no wo po zna -
wa ły sym bo le na ro do we, wy ko na ły
pra ce na ich te mat oraz uczy ły się
sza cun ku dla nich. Zo sta ły za po zna -
ne z „Le gen dą o Or le Bia łym”, słu -
cha ły pie śni pa trio tycz nych, uczy ły
się też wier szy ków o tre ści pa trio -
tycz nej.

Ra zem z wy cho waw cą przy go to -
wa ły ko ty lio ny i opa ski w bar wach
na ro do wych, któ re za bra ły ze so bą.
Uczest ni czy ły w uro czy stym szkol -
nym ape lu przy go to wa nym przez
uczniów szko ły z oka zji Świę ta Nie -
pod le gło ści sta no wiąc „bia ło -czer -
wo ne” tło wi dow ni.

Re ali za cję tych waż nych tre ści
pa trio tycz nych pod su mo wa ły przy go -
to wa ne przez wy cho waw cę ga zet ki
te ma tycz ne w sa li ośrod ka.

Emi lia Jóê wiak -Ma ∏ec ka
Wy cho waw ca OEP Kra sze wo Ga czu∏ ty 

94. rocz ni cę od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści uczczo no
w Ze spo le Szkół w Uniec ku szcze -
gól ną lek cją hi sto rii. Uro czy stość roz -
po czę to od wpro wa dze nia sztan da ru
i od śpie wa nia hym nu pań stwo we go.
Uwa gę zgro ma dzo nych przy ku wa ła
pięk na de ko ra cja sa li z sym bo li ką na -
ro do wą i po pier siem Mar szał ka.
Ucznio wie gim na zjum za pre zen to -
wa li wi do wi sko, któ re opo wia da ło
o okre sie za bo rów, na ro do wej tra ge -

dii dwóch po wstań
i od zy ska niu upra -
gnio nej wol no ści.
Koń co wym ak cen -
tem uro czy sto ści
by ło od da nie hoł -
du na szej oj czyź -
nie po przez wspól -
ne od śpie wa nie
„Ro ty”.

Burz li we dzie -
je na szej oj czy zny

wspo mi na li ucz-
nio wie Fi lii Szko ły
Pod sta wo wej im.
Ada ma Bo ja now -
skie go w Ko dłu to -
wie. Pod czas
wzru sza ją cej lek -
cji hi sto rii, któ rą
przy go to wa li, nie
za bra kło pa trio -
tycz nych wier szy
i pio se nek. 

J. G.

WYDARZENIA
„G∏os Racià˝a” nr 11/20124

Burz li we dzie je na szej oj czy zny wspo mi na li ucznio wie Fi lii Szko ły 
Pod sta wo wej im. Ada ma Bo ja now skie go w Ko dłu to wie

Ucznio wie gim na zjum za pre zen to wa li wi do wi sko, któ -
re opo wia da ło o okre sie za bo rów, na ro do wej tra ge dii

dwóch po wstań i od zy ska niu upra gnio nej wol no ści

„Bia ło -czer wo ne” przed szko la ki w Kra sze wie Ga czuł tach

Świę to Nie pod le gło ści
z sym bo li ką na ro do wą...

... i ka te chi zmem
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Scho le

Na gro da spe cjal na Ko ła My śliw skie go – pu char dla
naj dziel niej sze go uczest ni ka: dla mło de go mu zy ka – nie -
wi do me go key bo ar dzi sty ze scho li pa ra fial nej (Pa ra fia p.
w. św. Sta ni sła wa Kost ki w Ry pi nie), któ ry wspa nia le po -
ma gał swo je mu ze spo ło wi w pięk nym wy stę pie.

Oso bi ste wy róż nie nie księ dza pro bosz cza Ja na Pio -
trow skie go – so list ka scho li pa ra fial nej (Pa ra fia p. w. św.
Sta ni sła wa w Dro bi nie).

Ze spo ły

Wy róż nie nia
Dla mu zy ków z ze spo łu PA SJA (Miej ski Dom Kul -

tu ry w Prza sny szu) – za wspa nia ły akom pa nia ment – na -
gro dy książ ko we ks. Ja na Pio trow skie go.

Dla front ma na z ze spo łu Z GŁĘ BI SER CA (Pa ra fia
p. w. św. Onu fre go w Sta ro źre bach) – za mo bi li zo wa nie
uczest ni ków kon kur su do wspól nej za ba wy – na gro da
książ ko wa ks. Ja na Pio trow skie go.

Dla Klau dii – sak so fo nist ki ze spo łu NA ZIR (Pa ra fia
p. w. św. Sta ni sła wa Kost ki w Ry pi nie) – za wkład mu -
zycz ny w wy stęp ze spo łu – ze staw upo min ków Ka to lic -
kie go Ra dia Płock.

Lau re aci XII Kon kur su Pio sen ki Re li gij nej   Fot. Ar chi wum Ze spo łu Szkół w Gra le wie

W Gralewie po raz dwunasty
17 li sto pa da szko ła w Gra le wie wy peł ni ła się śpie -

wem. A to za spra wą dwu na ste go już Kon kur su Pio sen ki
Re li gij nej, or ga ni zo wa ne go tu nie zmien nie przez szko łę
i pa ra fię. Go spo da rza mi te go nie co dzien ne go wy da rze -
nia i głów ny mi or ga ni za to ra mi im pre zy o za się gu die ce -
zjal nym by li dy rek tor Krzysz tof Bor kow ski i ksiądz pro -
boszcz Jan Pio trow ski.

Jak co ro ku, kon kurs po dzie lo ny był na dwie ka te go -
rie. W ka te go rii scho li za pre zen to wa ło się sześć chó rów.
Ty le sa mo grup wy słu cha li śmy w ka te go rii ze spo łów.
Pierw szą na gro dę wśród scho li wy śpie wa ła SCHO LA

ŚWIĘ TEJ AN NY z Bo ga te go. Na to miast w dru giej ka te -
go rii ju ry przy zna ło dwie na gro dy pierw sze, któ re otrzy -
ma ły ze spo ły EF FA THA z Płoń ska i NA ZIR z Ry pi na.
By ły na gro dy ufun do wa ne przez gmi nę Ra ciąż, pro bosz -
cza, a na wet ko ło my śliw skie. Jed nak naj waż niej sza, nie
po mniej sza jąc oczy wi ście zna cze nia na gród, by ła at mos -
fe ra te go roz śpie wa ne go spo tka nia. I choć by dla te go nie -
po wta rzal ne go kli ma tu war to w gra lew skim śpie wa niu
re li gij nym uczest ni czyć.

R -r
Na str. 12 ser wis zdj´ cio wy

A oto naj lep si

Konkurs Piosenki Religijnej
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W Ze spo le Szkó∏ w Uniec ku

W Ze spo le Szkół w Uniec ku
od by ły się oko licz no ścio we aka -
de mie z oka zji Dnia Edu ka cji
Na ro do wej oraz ślu bo wa nia i pa -
so wa nia uczniów kla sy I szko ły
pod sta wo wej i kla sy I gim na -
zjum.

15 paź dzier ni ka ucznio wie
kl. V – VI oraz kl. II – III gim na zjum
za pre zen to wa li swo im pe da go gom,
ro dzi com i spo łecz no ści uczniow skiej
pro gram ka ba re to wy ,,Re for ma
oświa ty na we so ło”. Pra gnę li w ten
spo sób do ce nić trud ną, a czę sto nie -
wdzięcz ną pra cę na uczy cie li. By ły
więc po dzię ko wa nia, proś by o wy ba -
cze nie złych uczyn ków i sło wa
wdzięcz no ści za tro skę. We so ły mi
ak cen ta mi pro gra mu oka za ły
się pa ro die dnia szkol ne go ty -
pu:,, Pan Bel fer był cho ry”,
,,Na uczy ciel ka i jej ucznio wie”
oraz ,,Zner wi co wa ny uczeń”.
One też ze bra ły naj wię cej okla -
sków. 

Pod czas ca łe go wy stę pu
pięk nie śpie wał chór szkol ny.
Re per tu ar ła two wpa dał
w ucho, a me lo die zna ne i lu -
bia ne roz ba wi ły pu blicz ność. 

Do peł nie niem czę ści ar ty -
stycz nej stał się kra ko wiak tań -
czo ny przez naj młod -
szych – uczniów kla -
sy II i III szko ły pod sta wo wej
i pio sen ka ,,Dzi siaj po kra kow -
sku Pań stwu za śpie wa my”. Ar -
ty ści ze bra li grom kie bra wa. 

Póź niej na stą pi ła część ofi -
cjal na, głos za bra ła dy rek tor szko ły
An na Ossow ska. Po dzię ko wa ła na -
uczy cie lom za trud wło żo ny w wy -
cho wa nie dzie ci i mło dzie ży, ży czy ła
suk ce sów i za do wo le nia w pra cy za -
wo do wej oraz wszel kiej po myśl no ści
w ży ciu oso bi stym. Wrę czy ła też na -
gro dy na uczy cie lom za szcze gól ne
osią gnię cia w pra cy dy dak tycz -
no – wy cho waw czej oraz pra cow ni -
kom ob słu gi za su mien ne wy wią zy -
wa nie się ze swo ich obo wiąz ków.

W uro czy sto ści uczest ni czy ła
prze wod ni czą ca ra dy ro dzi ców Be ata
Ku skow ska. Zło ży ła ser decz ne ży -
cze nia wszyst kim na uczy cie lom
i pra cow ni kom szko ły i uho no ro wa ła
wszyst kich wią zan ka mi kwia tów. 

22 paź dzier ni ka ucznio wie kla -
sy I Pu blicz ne go Gim na zjum spo -
tka li się w szko le, aby zło żyć ślu bo -
wa nie i otrzy mać pa so wa nie
na ucznia. Zło ży li je na sztan dar
szko ły, w obec no ści dy rek tor, wy -
cho waw czy ni, na uczy cie li, ro dzi ców

i ko le gów. Zda li eg za min z wie dzy
o szko le i na uczy cie lach. Za li czy li
test spraw no ścio wy oraz po chwa li li
się ta len ta mi, ta ki mi jak: gra na in -
stru men cie i so lo wy śpiew. Brać
uczniow ska klas star szych orze kła,
że przyj mu je no wych uczniów
do spo łecz no ści szkol nej.

Po czę ści ofi cjal nej ini cja ty wę
prze ję li ro dzi ce pierw szo kla si -
stów – za pro si li uczest ni ków za ba wy
na słod ki po czę stu nek. Dzień za koń -
czył się dys ko te ką.

Kra ko wiak w wy ko na niu naj młod szych uczniów Szko ły Pod sta wo wej 
im. Po wstań ców Stycz nio wych w Uniec ku.

Świę to uczniów i na uczy cie li

Ślu bo wa nie gim na zja li stów z kl. I
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Na to miast dnia 23 paź dzier ni ka
mie li swo ją uro czy stość naj młod -
si – od by ło się uro czy ste pa so wa nie
na ucznia. Dla pierw sza ków był to
dzień pe łen wra żeń i prze żyć. Dzie ci
pod kie run kiem wy cho waw czy ni Bo -
że ny Wie chow skiej za pre zen to wa ły
umie jęt no ści re cy ta tor skie i wo kal ne.
Po ka za ły, że są go to we do pod ję cia
ro li ucznia. W spo sób pod nio sły zło -
ży ły uro czy stą przy się gę oraz zo sta ły

pa so wa ne na ucznia przez dy rek tor
An nę Ossow ską.

Każ dy otrzy mał pa miąt ko wy dy -
plom i upo mi nek, a póź niej cze kał
na nich pysz ny po czę stu nek przy go -
to wa ny przez ro dzi ców.

W Ko dłu to wie
15 paź dzier ni ka w fi lii Szko ły

Pod sta wo wej im. Ada ma Bo ja now -
skie go w Ko dłu to wie świę to wa no
Dzień Edu ka cji Na ro do wej oraz od -
by ło się ślu bo wa nie kla sy I. Dy rek tor

An na Ossow ska po wi ta ła
wszyst kich zgro ma dzo nych
i wrę czy ła na gro dy dy rek to -
ra. Na stęp nie ucznio wie kla -
sy I przed sta wi li pro gram ar -
ty stycz ny wy ka zu jąc się
ogrom ny mi zdol no ścia mi
i wie dzą, po czym na stą pił
akt ślu bo wa nia.

Spo łecz ność szkol na
w Ko dłu to wie zy ska ła ko lej -
nych uczniów, któ rzy ma ją
szan sę na roz wój i na ukę
w tej przy ja znej uczniom
szko le. W tym szcze gól nym
dniu za rów no przed szko la ki
jak i star si ucznio wie  pre -
zen to wa li przy go to wa ne
pod kie run kiem wy cho waw -
ców przed sta wie nia. Wy stę -
py uczniów uroz ma ica ły
pięk nie re cy to wa ne wier sze
i pio sen ki.

Ja dwi ga Grzy biƒ ska 

Pierw szo kla si ści fi lii w Ko dłu to wie (od le wej): Alek san dra Ko wal ska, 
Kac per Cha bo ra, Ju lia Chrząsz czyk, Da wid Szcze pań ski, Ju lia Kry siak, 

Ka mil Śmie lak, Oli wia Za lew ska, Kinga Szerszeniewska, 
Wik to ria Bu choltz z dy rek tor ką An ną Ossow ską, 

kie row nicz ką An na Mar ci niak i wy cho waw czy nią An ną Ka ta rzy ną Ry chliń ską 

Ucznio wie kla sy I Szko ły Pod sta wo wej im. Po wstań ców Stycz nio wych w Uniec ku 
z wy cho waw czy nią Bo że ną Wie chow ską i dy rek tor szko ły An ną Ossow ską: (gór ny rząd): Kry stian

Cha rzyń ski, Se ba stian Wa gner, Mi ko łaj Gra le wicz, Kry stian Sta wi ski, Łu kasz Ku rek, 
Ra do sław Pia sec ki, (dol ny rząd): Na ta lia Krze miń ska, Oli wia Dzi kow ska, Ju lia Kwiat kow ska, 

Ju lia We so łow ska, San dra Śle pow roń ska, Anie la Buć kow ska, Kin ga Ko cięc ka

W uro czy sto ści uczest ni czy ła 
prze wod ni czą ca ra dy ro dzi ców 

Be ata Ku skow ska
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Dla ro dzi ców dzie ci uczęsz cza ją -
cych do ośrod ków edu ka cji przed -
szkol nej w Ko zie bro dach, Kra sze wie

Ga czuł tach, Ra cią żu, Kraj ko wie, Ko -
dłu to wie, Uniec ku i Sta rym Gra le wie
oraz na uczy cie lek pro wa dzą cych za -
ję cia w tych ośrod kach prze pro wa -
dzo ne zo sta ły se mi na ria na te mat
„Kształ ce nie u dzie ci na wy ków dba -
nia o wła sne zdro wie w do mu
i przed szko lu oraz part ner skich re la -
cji po mię dzy płcia mi”. W se mi na -
rium wzię ło udział 134 ro dzi ców.

Po nad to za zgo dą ro dzi ców prze -
pro wa dzo no kon sul ta cje lo go pe dycz -
ne. Prze ba da no 93 dzie ci. Dla każ de -

go dziec ka zo sta ła spo rzą dzo na opi -
nia lo go pe dycz na oraz plan ćwi czeń
w ce lu po pra wy mo wy i wy mo wy.

Aby ści ślej uka zać pro blem,
z któ rym bo ry ka się co raz wię cej
dzie ci, a tak że jak wiel ką ro lę w roz -
wo ju przed szko la ków od gry wa
wspar cie lo go pe dycz ne, na uczy ciel ka
punk tu przed szkol ne go prze pro wa -
dzi ła krót ką roz mo wę z lo go pe dą mgr
Mo ni ką Chy czew ską, któ ra pro wa dzi
kon sul ta cje lo go pe dycz ne z dzieć mi
z ośrod ków edu ka cji przed szkol nej
w gmi nie Ra ciąż w ra mach re ali zo -
wa ne go pro jek tu „Suk ces za czy na się
w przed szko lu” współ fi nan so wa ne go
ze środ ków Unii Eu ro pej skiej.

W∏a dy s∏aw Kwiat kow ski
Ko or dy na tor pro jek tu

* Czym jest lo go pe dia?
– Trud no by ło by po dać jed ną de -

fi ni cję, po nie waż li te ra tu ra przed mio -
tu jest bar dzo ob szer na i zło żo na,
a na ukow cy przyj mu ją róż ne sta no wi -
ska. Dla mnie naj bliż sze jest uję cie
lo go pe dii ja ko na uki teo re tycz nej
i sto so wa nej, któ rej przed mio tem jest
ko mu ni ka cja ję zy ko wa oraz mo wa,
na uki o kształ to wa niu pra wi dło wej
mo wy, usu wa niu wad mo wy i na -
ucza niu mo wy w przy pad ku jej bra ku
lub utra ty. In ny mi sło wy lo go pe dia
obej mu je swo imi za in te re so wa nia mi
dzia ła nia pro fi lak tycz ne, ma ją ce
na ce lu sty mu lo wa nie pra wi dło we go

roz wo ju mo wy i za po bie ga nie jej wa -
dom; dzia ła nia dia gno stycz ne w wy -
pad ku wad i za bu rzeń mo wy oraz
dzia ła nia ko rek cyj ne i re edu ka cyj ne
pod czas te ra pii lo go pe dycz nej. Lo go -
pe dia in te re su je się tak że aspek ta mi
psy cho lo gicz ny mi zwią za ny mi z wa -
da mi mo wy. Lo go pe da na to miast to
spe cja li sta, któ ry oce nia stan mo wy
i wy mo wy, a na stęp nie, po usta le niu
czy ma my do czy nie nia z za bu rze -
niem mo wy i ja kim, pla nu je i pro wa -
dzi dzia ła nia te ra peu tycz ne, któ re
ma ją na ce lu po pra wę da ne go sta nu.
W przy pad ku dzie ci po wi nien ści śle
współ pra co wać z ro dzi ca mi, któ rych

za da niem jest kon ty nu owa nie za le co -
nych za baw i ćwi czeń w do mu oraz
z na uczy cie la mi, któ rzy mo gą or ga ni -
zo wać dla dzie ci za ba wy i ćwi cze nia
po ma ga ją ce w pra wi dło wym roz wo ju
mo wy.

* Dla cze go tak wie le dzie ci ma
pro ble my z pra wi dło wym wy po wia -
da niem się?

– Czyn ni ków za bu rza ją cych pra -
wi dło wy roz wój mo wy mo że być bar -
dzo du żo, je że li uświa do mi my so bie
jak bar dzo jest to skom pli ko wa ny
pro ces – obok my śle nia, pa mię ci,
spo strze ga nia, uwa gi, je den z naj bar -
dziej zło żo nych. Mo wa roz wi ja się
w kon tak cie spo łecz nym z dru gą oso -
bą i to wa rzy szą te mu okre ślo ne emo -
cje. Dziec ko uczy się mo wy od oto -
cze nia, na śla du jąc oso by zna czą ce
dla sie bie. Na to miast dziś co raz czę -
ściej to wa rzy szem dziec ka sta je się
te le wi zor czy kom pu ter, a nie dru gi

Jak dziec ko mó wi, tak czy ta i pi sze

Suk ces za czy na się w przed szko lu

Roz mo wa z lo go pe dà
Mo ni kà Chy czew skà

Se mi na ria dla ro dzi ców i na uczy cie lek, 
kon sul ta cje lo go pe dycz ne dla dzie ci

Se mi na rium w Sta rym Gra le wie

Se mi na rium w Ko zie bro dach
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czło wiek, co nie jest wy star cza ją cym
bodź cem do roz wo ju pra wi dło wej
mo wy. Dru gą przy czy ną trud no ści
w mó wie niu są cho ro by: in fek cje gór -
nych dróg od de cho wych, prze ro sty
trze cie go mig dał ka, wy się ko we za pa -
le nie ucha środ ko we go – scho rze nia
te mo gą przy czy niać się do po wsta nia
nie pra wi dło wych na wy ków ru cho -
wych warg i ję zy ka, co z ko lei pro wa -
dzi do wad wy mo wy oraz do nie do -
słu chu. Trze cia przy czy na to złe na -
wy ki ży wie nio we. Dzie ci zbyt wcze -
śnie za czy na ją jeść po tra wy z do dat -
kiem cu kru, któ ry po wo du je wcze sne
ubyt ki szkli wa oraz próch ni cę zę bów
mlecz nych. Brak zę bów na to miast
jest czę stą przy czy ną złych na wy ków
w uło że niu i spraw no ści ru cho wej ję -
zy ka, a tym sa mym wad wy mo wy.
Nie pra wi dło wo ści w roz wo ju mo wy
po ja wia ją się tak że czę sto u dzie ci
wcze śnie kar mio nych bu tel ką i dłu go
ssą cych bu tel kę al bo smo czek. Ma ją
one pro ble my ze zgry zem, po ły ka -
niem i pra wi dło wy mi na wy ka mi ru -
cho wy mi warg i ję zy ka. Na to miast
dzie ci dłu go kar mio ne po kar ma mi
roz drob nio ny mi, pap ka mi, nie gry zą
i nie żu ją, co nie roz wi ja si ły mię śni
ję zy ka i je go spraw no ści.

* Jak roz po znać czy dziec ko mó -
wi po praw nie, czy nie?

– Na pew no nie jest moż li we wy -
mie nie nie wszyst kich czyn ni ków
w tym miej scu, bo jest ich bar dzo
wie le, ale po sta ram się wska zać te
naj istot niej sze. Moż na by ująć je
w dwie ka te go rie. Pierw sza obej mu je
pew ne za cho wa nia dziec ka i je go ce -
chy roz wo jo we. Przede wszyst kich
nie po kój po win ny wzbu dzić wszel kie
opóź nie nia roz wo jo we i za kłó ce nia
w tym pro ce sie; je śli dziec ko ma pro -
ble my z żu ciem, po ły ka niem, kie dy
ma nie pra wi dło wy zgryz (mię dzy zę -
ba mi są szpa ry, nie ma wszyst kich zę -

bów, zę by nie za cho dzą na sie -
bie). Po waż nym pro ble mem dla
pra wi dło we go roz wo ju mo wy
jest brak je dy nek i dwó jek
w uzę bie niu. Uwa gę ro dzi ców
po win na zwró cić rów nież sy tu -
acja, gdy za uwa żą, że dziec ko
nie do sły szy – gdy trze ba do nie -
go mó wić kil ka krot nie, gdy nie
re agu je na dźwię ki, któ rych źró -
dła nie wi dzi, gdy pro si o zwięk -
sze nie gło śno ści te le wi zo ra, gdy
pro si o po wtó rze nie, te go co się
do nie go mó wi. Je śli dziec ko śpi
z otwar ty mi usta mi, od dy cha
usta mi, ma sta le otwar tą bu zię,

ję zyk wy su nię ty mię dzy zę by, chra -
pie pod czas snu, nad mier nie się śli ni,
to są tak że symp to my, któ re po win ny
za nie po ko ić ro dzi ców, bo mo gą
świad czyć o tym, iż dziec ko bę dzie
na po ty kać trud no ści w pra wi dło wym
mó wie niu. Dru ga ka te go ria symp to -
mów do ty czy mo wy dziec ka. Trze ba
zwra cać uwa gę, czy dziec ko znie -
kształ ca gło ski czy za stę pu je je in ny -
mi – znie kształ ca nie za wsze wy ma ga
te ra pii, za stę po wa nie mo że być zja -
wi skiem roz wo jo wym. Mó wie nie sa -
fa za miast sza fa u 4-lat ka mo że być
roz wo jo we, na to miast ta sa ma sa fa
wy ma wia na z ję zy kiem mię dzy zę ba -
mi już u czte ro lat ka wy ma ga współ -
pra cy z lo go pe dą. 

* Kon sul ta cją lo go pe dycz -
na w punk tach ośrod kach edu ka cji
przed szkol nej ob ję te są już dzie ci 3-
let nie. Czy w tak wcze snym wie ku,
kie dy mo wa dziec ka nie jest jesz cze
w peł ni roz wi nię ta, sen sow ne jest
pro wa dze nie za jęć lo go pe dycz nych?

– Oczy wi ście, że tak. Dziec ko 3-
let nie po sia da już okre ślo ne wie kiem
i pra wi dło wym roz wo jem umie jęt no -
ści ję zy ko we – ja ko naj młod szy
przed szko lak po wi nien być ko mu ni -
ka tyw ny i zro zu mia ły przez oto cze -
nie. Po za tym, wa dy wy ni ka ją ce z in -
nych niż roz wo jo wych cech mo wy
po win ny być jak naj wcze śniej zdia -
gno zo wa ne i pod da ne te ra pii. 

* Bez do fi nan so wa nia ze środ -
ków Unii Eu ro pej skiej nie by ło by
moż li we ob ję cie po mo cą lo go pe dów
wszyst kich dzie ci, któ re te go wy ma -
ga ją. Ja kie mia ło by to dla nich skut ki? 

– Skut ki wad mo wy i wy mo wy
mo gą być bar dzo róż no rod ne.
Na pierw szym miej scu wy mie ni ła -
bym skut ki psy cho lo gicz ne – nie jest
ła two funk cjo no wać w gru pie spo -
łecz nej, gdy nie jest się zro zu mia łym

al bo gdy się wszyst kie go nie ro zu -
mie. Mo że to po wo do wać fru stra cje,
nie chęć do kon tak tów spo łecz nych,
ob ni że nie wia ry w sie bie i brak po -
czu cia wła snej war to ści. Na dru gim
miej scu wy mie ni ła bym skut ki wad
mo wy i wy mo wy dla doj rza ło ści
szkol nej i pod ję cia na uki czy ta nia
oraz pi sa nia – me cha nizm czy ta nia
i póź niej pi sa nia opie ra się na ana li zie
słu cho wej wy ra zów. Dzie ci z wa da mi
wy mo wy nie tyl ko źle wy ma wia ją
gło skę lub ją za stę pu ją, ale ma ją rów -
nież trud no ści w usły sze niu tej nie -
pra wi dło wo ści, w usły sze niu róż ni cy
np. mię dzy sz i s. Na uka czy ta nia,
a po tem pi sa nia wy ma ga wy od ręb -
nie nia z wy ra zu gło sek, że by póź niej
na uczyć się ich zna ku gra ficz ne go
(li te ry). Je że li dziec ko ma za ko do wa -
ny nie pra wi dło wy wzo rzec ru cho wy
(uło że nie ję zy ka i warg) oraz słu cho -
wy, to bę dzie te gło ski i li te ry my li ło.
Da to ob raz w czy ta niu i póź niej pi sa -
niu ze słu chu. Za sa da jest ge ne ral nie
ta ka, że jak dziec ko mó wi, tak czy ta
i pi sze. Dla te go na le ży do ło żyć
wszel kich sta rań, że by dzie ci do brze
mó wi ły, za nim za czną uczyć się czy -
tać i pi sać, że by przed roz po czę ciem
na uki w szko le pra wi dło wo wy ma -
wia ły wszyst kie gło ski.

* Na za koń cze nie na szej roz mo -
wy po pro szę Pa nią o tekst dla osób,
któ re chcia ły by spraw dzić wła sne
umie jęt no ści lo go pe dycz ne.

– My ślę, że na ta ki spraw dzian
od po wied ni jest na stę pu ją cy tekst:
Chrząszcz brzmi w trzci nie, świerszcz
strzy ka za ścia ną.
Nie pieprz Pie trze wie prza pie przem,
bo prze pie przysz Pie trze pie przem
wie prza.
Zmiażdż dżdżow ni cę.
Prze le cia ły trzy pstre prze pió rzy ce
przez trzy pstre ka mie ni ce.
Tracz tarł tar ci cę tak takt w takt, jak
takt w takt tar ci cę tarł tar tak.
Zgódź się do dwo ru za za rzą dza ją ce -
go.
Koszt poczt w Tcze wie.
Szcze biot dzie ci prze szka dzał Strzem -
bo szo wi w gło śnych ćwi cze niach gry
na skrzyp cach.
Cze go trze ba strzel co wi do ze strze le -
nia cie trze wia, drze mią ce go w dżdży -
sty dzień na drze wie 

Dzię ku ję za roz mo wę
Roz ma wia ła Jo lan ta Misz czyń -

ska, na uczy ciel ka Ośrod ka Edu ka cji
Przed szkol nej w Kraj ko wie

Mo ni ka Chy czew ska pod czas ba da nia 
lo go pe dycz ne go 
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W Ze spo le Szkół w Uniec ku zo -
sta ły prze pro wa dzo ne ćwi cze nia ewa -
ku acyj ne. Ich ce lem by ło spraw dza -
nie umie jęt no ści do ty czą cych po stę -
po wa nia w przy pad ku za gro że nia.

do sko na le nie tych umie jęt no ści i ćwi -
cze nie efek tyw ne go współ dzia ła nia
ze służ ba mi ra tow ni czy mi 

To zor ga ni zo wa ne dzia ła nie
zmie rza ją ce do usu nię cia ze stre fy za -
gro żo nej lu dzi i za bez pie cze nia mie -
nia zo sta ło prze pro wa dzo ne pod nad -
zo rem fir my GEM MAR Sp. z o. o.
w ra mach pro jek tu współ fi nan so wa -

ne go ze środ ków Unii Eu ro pej skiej. 
Ćwi cze nia ewa ku acyj ne prze pro -

wa dzo no w obec no ści przed sta wi cie la
PSP w Płoń sku kpt. Paw ła Do mań -
skie go oraz jed nost ki OSP w Uniec ku. 

W ewa ku acji uczest ni czy ło 188
uczniów Ze spo łu Szkół w Uniec -
ku, 18 na uczy cie li, 7 pra cow ni ków
ob słu gi.

Sce na riusz ćwi czeń zo stał opra -
co wa ny przez na uczy ciel ki Ze spo łu
Szkół: Te re sę Kaw czyń ską i. Do ro tę
Skwar ską, któ re wcze śniej bra ły
udział w szko le niu dla na uczy cie li

z ob sza rów wiej skich wo je wódz twa
ma zo wiec kie go,, Czło wiek – naj lep -
sza in we sty cja” (pro jekt współ fi nan -
so wa ny ze środ ków unij nych).

Ewa ku acja z bu dyn ku szkol ne go
prze bie gła spraw nie. Ucznio wie, na -
uczy cie le, pra cow ni cy ob słu gi po stę -
po wa li zgod nie z za sa da mi bez pie -

czeń stwa po ża ro we go. W gru pach
pa no wał spo kój, wszy scy uda li się
na wy zna czo ne miej sca zbiór ki.
Po za koń czo nym ćwi cze niu ewa ku -
acyj nym ucznio wie kla sy I -III SP
oraz przed szko la ki za da wa li py ta nia
stra ża kom i po zna li wy po sa że nie wo -
zu stra żac kie go.

Te re sa Kaw czyƒ ska 

Ewa ku acja szko ły – ćwi cze nia

Pod ta kim ha słem przed szko la ki
z OEP w Kra sze wie Ga czuł tach spo -
tka ły się z po li cjant ką asp. Agniesz ką
Ma kow ską i po li cjan tem asp. Ja ro sła -
wem Ziar ni kiem z Ko men dy Re jo no -
wej Po li cji w War sza wie w ra mach
pro jek tu edu ka cyj ne go, ja ki re ali zo -
wa ny jest w pla ców ce. Pod czas spo -
tka nia – roz mo wy z ni mi dzie ci mia -
ły moż li wość do wie dze nia się wię cej
o pra cy po li cji, przy mie rze nia czap ki,
ćwi czy ły prze cho dze nie przez „ze -
brę”, przy po mnia ły so bie zna cze nie
waż nych dla nich zna ków dro go -
wych. Uzy ska ły in for ma cje o bez -
piecz nym za cho wa niu w do mu, szko -
le i na uli cy wo bec osób nie zna nych
i ob cych zwie rząt. Gra ły w grę „Zna -

ki dro go we. Ma gicz ne sło wa”. 
Na za koń cze nie otrzy ma ły bre -

locz ki – świa teł ka od bla sko we, na -
klej ki dla ro dzi ców „Włącz my śle -
nie – fo te lik nie gry zie”.

EJM

„Bez piecz ny przed szko lak 
w szko le, do mu, na dro dze”

W ewa ku acji uczest ni czy ło 188 uczniów Ze spo łu Szkół 
w Uniec ku, 18 na uczy cie li, 7 pra cow ni ków ob słu gi
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Ucznio wie szkół pod sta wo wych i gim -
na zjal nych bra li udział w wie lu kon kur -
sach, tur nie jach i za wo dach spor to wych
na szcze blu we wnątrz sz kol nym, gmin -
nym, po wia to wym, re jo no wym, wo je -
wódz kim i ogól no pol skim i osią ga li
w nich zna czą ce suk ce sy.

Do naj więk szych suk ce sów uczniów
szkół pod sta wo wych na le ży za li czyć:
Ze spół Szkół w Kraj ko wie
a) kon kurs wie dzy re li gij nej „Be ne dic -
tus” – „Bo ha te ro wie bi blij ni w Księ dze
Wyj ścia
– etap die ce zjal ny – Da mian Pio trow ski
(III Gim.)
b) kon kurs or to gra ficz ny dla uczniów
gim na zjów z te re nu mia sta i gmi ny Ra ciąż
or ga ni zo wa ny przez MCK i STO w Ra cią -
żu- II miej sce – Mar cin Mar ko wicz
(I Gim.)
c) gmin ny kon kurs wie dzy o gmi nie Ra -
ciąż or ga ni zo wa ny przez ZS Ra -
ciąż – III miej sce – Igor Szym bor ski (SP)
d) gmin ny tur niej te ni sa sto ło we go o pu -
char wój ta gmi ny Ra ciąż – I miej sce (PG),
III miej sce (SP

e) gmin ne bie gi prze ła jo we w Ko zie bro -
dach – I miej sce (PG), II miej sce (SP)
f) wo je wódz ki kon kurs pod pa tro na tem
mar szał ka woj. ma zo wiec kie go
„KRUS – bez piecz nie na wsi”- dy plom
i na gro da Kon rad Go łę biew ski (OP)
Ze spół Szkół w Uniec ku
a) mi strzo stwa po wia tu w bie gach prze ła -
jo wych – awans do re jo nu (SP i PG)
b) mi strzo stwa re jo nu w bie gach prze ła jo -

wych (SP i PG)
c) mi strzo stwa po wia tu w pił ce
ha lo wej – III miej sce
(SP), II miej sce (PG-
- I etap), IV miej sce
(PG – II etap)
d) kon kurs „Or to gra ficz ne po -
tycz ki” (po wiat) – wy róż nie nie
(SP)
e) ogól no pol ski tur niej BRD
(po wiat) – V miej sce (SP)
f) kon kurs ma te ma tycz ny „Kan gur„(ogól -
no pol ski) –SP
g) po wia to we roz gryw ki te ni sa sto ło we go
dziew cząt w Sar bie wie – III miej sce (SF
w Ko dłu to wie)
Ze spół Szkół w Ko zie bro dach
a) gmin ny tur niej mi ni pił ki siat ko -
wej – I miej sce 
b) tur niej mi ni pił ki siat ko wej, fi nał eta pu
po wia to we go – II miej sce
c) po wia to we bie gi prze ła jo we – udział
d) kon kurs pio sen ki tu ry stycz nej w Cie -
cha no wie – udział
e) re jo no wy kon kurs or to gra ficz -
ny – IV miej sce
Ze spół Szkół w Sta rym Gra le wie
a) po wia to wy tur niej or to gra ficz ny
w Płoń sku – udział 2 uczniów (SP)
b) po wia to we bie gi prze ła jo we – IV miej -
sce (SP)
c) po wia to wy kon kurs pio sen ki an giel skiej
w Płoń sku -I miej sce (SP)
d) po wia to wy kon kurs or to gra ficz ny
w Płoń sku – udział 3 uczniów (SP)
e) po wia to we eli mi na cje ogól no pol skie go

tur nie ju BRD -dru ży -
no wo – I miej sce, in -
d y  w i  d u  a l  -
nie – I i II miej sce
(SP)
f) re jo no we eli mi na -
cje ogól no pol skie go
tur nie ju BRD
w Wieczf ni – dru ży -
no wo – I miej sce, in -

dy wi du al nie – I miej sce (SP)
g) wo je wódz kie eli mi na cje ogól no pol skie -
go tur nie ju BRD w War sza wie – dru ży no -
wo – III miej sce (SP)
h) de ka nal ny kon kurs bi blij ny w Ra cią -
żu – I miej sce (SP)
i) mi strzo stwa po wia tu w bie gach prze ła -
jo wych w Płoń sku -III i VIII miej sce PG)
j) po wia to wy kon kurs re cy ta tor ski „Nie -
któ rzy lu bią po ezję” w Płoń sku – wy róż -
nie nie (PG)
k) re jo no wy kon kurs po ezji wpół cze snej
Wi sła wy Szym bor skiej w No wej Gó rze – 2
oso by – III miej sce i wy róż nie nie (PG)
l) po wia to we eli mi na cje ogól no pol skie go
tur nie ju BRD w Sta rym Gra le wie – dru ży -
no wo – I miej sce, in dy wi du al -
nie – I, II i III miej sce (PG)
ł) re jo no we eli mi na cje ogól no pol skie go
tur nie ju BRD – dru ży no wo – I, II miej sce,
in dy wi du al nie – III miej sce (PG)
m) wo je wódz kie eli mi na cje ogól no pol -
skie go tur nie ju BRD w War sza wie – dru -
ży no wo – I, II i in dy wi du al nie -V miej sce,
(PG)
n) kra jo wy tur niej BRD w Ustro niu – dru -
ży no wo -VI miej sce, in dy wi du al -
nie – III miej sce (PG)
o) gmin ny kon kurs „Wiem wszyst ko
o gmi nie Ra ciąż” – dru ży no wo – I miej -
sce, in dy wi du al nie – III, IV, V miej sce
(PG)

Źró dło: „IN FOR MA CJA O RE ALI ZA CJI 
ZA DAŃ OŚWIA TO WYCH W GMI NIE 

RA CIĄŻ W RO KU SZKOL NYM 2011/2012”, 
przy go to wa na przez BOSS

Wo lon ta riusz 
ro ku 2012

Ser decz nie za pra sza my do udzia łu w kon kur sie o ty -
tuł „Wo lon ta riu sza Po wia tu Płoń skie go Ro ku 2012” 

Po przez przy zna nie te go ty tu łu pra gnie my uho no ro -
wać tych, któ rzy bez in te re sow nie, z życz li wo ścią i za an ga -
żo wa niem dzia ła ją na rzecz miesz kań ców po wia tu płoń -
skie go w róż nych dzie dzi nach ży cia: kul tu ra, sport, po moc
spo łecz na, pro mo cja zdro wia, eko lo gia, tu ry sty ka, dzia ła -
nia na rzecz osób nie peł no spraw nych itp. 

Przyj mu je my zgło sze nia w dwóch ka te go riach: wo -
lon ta riusz i or ga ni za cja po za rzą do wa. Zgło sze nia do ty tu -
łu mo gą skła dać: or ga ni za cje po za rzą do we, związ ki wy -
zna nio we i Ko ścio ły, in ne or ga ni za cje współ dzia ła ją ce
z wo lon ta riu sza mi.

Ter min skła da nia wnio sków kon kur so wych upły wa
z dniem 7 grud nia 2012r. 

Szcze gó ło we in for ma cje na stro nie www.po wiat -
-plon ski.pl/

OSIĄ GNIĘ CIA SZKÓŁ 
W RO KU SZKOL NYM 2011/2012

Roz gryw ki w te ni sa sto ło we go o pu char wój ta gmi ny Ra ciąż,
or ga ni zo wa ne w Kraj ko wie, cie szą się du żym po wo dze niem



Religijne śpiewanie w Gralewie
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