
„Sto lat” dla Ir ka W NUMERZE:

Ab so lu to rium jed no gło śnie
Wszy scy obec ni na se sji rad ni

za gło so wa li za udzie le niem wój to -
wi gmi ny ab so lu to rium z ty tu łu wy -
ko na nia ubie gło rocz ne go bu dże tu.

Wy bio rą no we go rad ne go
Wo je wo da ma zo wiec ki za rzą -

dził na 11 sierp nia wy bo ry uzu peł -
nia ją ce do Ra dy Gmi ny Ra ciąż
w okrę gu wy bor czym nr 4. Miesz -
kań cy wy bio rą jed ne go rad ne go.

Chcą „Zdro wie”
W Uniec ku od by ło się ze bra nie

„zdro wot ne”, zwo ła ne przez wój ta
gmi ny Ra ciąż, któ ry chciał po znać
opi nię miesz kań ców na te mat przy -
szło ści usług me dycz nych w miej -
sco wym ośrod ku zdro wia.

Wia tra ki po roz pra wie
W Urzę dzie Gmi ny w Ra cią żu

od by ła się roz pra wa ad mi ni stra cyj -
na do ty czą ca de cy zji o śro do wi sko -
wych uwa run ko wa niach dla bu do -
wy w Ki ni kach elek trow ni wia tro -
wych.

Ośro dek już gmin ny
Ra da Po wia tu Płoń skie go przy -

ję ła uchwa łę, w któ rej zgo dzi ła się
na nie od płat ne prze ka za nie gmi nie
Ra ciąż bu dyn ku z ośrod kiem zdro -
wia w Ko zie bro dach.

Ta kie go ob ro tu spra wy nikt się nie spo dzie wał, a naj mniej chy ba Ire ne usz
Wierz bic ki, opie kun gim na zjal ne go ze spo łu ro we ro we go w Gra le wie. Nie dość,
że z gra tu la cja mi po śpie szył oso bi ście sta ro sta Jan Mą czew ski, to jesz cze ca ła sa -
la uczniów, ro dzi ców i na uczy cie li, któ rzy 28 czerw ca przy by li na za koń cze nie
ro ku szkol ne go, od śpie wa ła mu „Sto lat”.

Czy taj na str. 3

Tym ra zem Gra le wo by ło go spo da rzem miej -
sko -gmin nych za wo dów spor to wo -po żar ni czych,
któ re ro ze gra ne zo sta ły na miej sco wym sta dio nie
spor to wym, 16 czerw ca. Zwy cię ży ła dru ży na OSP
Ra ciąż. Czy taj na str. 5

Bie sia da
se nio rów

Nie po raz pierw szy
w Ko zie bro dach spo tka ły
się klu by se nio ra z kil -
ku miej sco wo ści Ma zow -
sza. Ale po raz
p i e r w  s z y ,
aby 15 czerw -
ca uczest ni -
czyć w prze -
glą dzie pio -
sen ki bie siad -
nej.

Czy taj
na str. 6-7

Za wo dy stra żac kie w Gra le wie
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Wia tra ki po roz pra wie

26 czerw ca w Urzę dzie Gmi ny w Ra cią żu od by ła się
otwar ta dla miesz kań ców roz pra wa ad mi ni stra cyj na do ty czą ca
de cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach dla bu do wy
w miej sco wo ści Ki ni ki par ku elek trow ni wia tro wych, skła da ją -
ce go się z dwóch tur bin.

Za in te re so wa ni przed sta wi li wy ja śnie nia, zgło si li żą da nia
i pro po zy cje po par te ar gu men ta mi.

Roz pra wa po słu ży do po ję cia przez wój ta gmi ny Ra ciąż
de cy zji w spra wie śro do wi sko wych uwa run ko wań dla tej in we -
sty cji.

r -r

Wy bio rà no we go rad ne go

Wo je wo da ma zo wiec ki za rzą dził na 11 sierp nia wy bo ry
uzu peł nia ją ce do Ra dy Gmi ny Ra ciąż w okrę gu wy bor czym
nr 4. Miesz kań cy wy bio rą jed ne go rad ne go.

Wy bo ry zo sta ły za rzą dzo ne po tym, jak Ra da Gmi ny Ra -
ciąż przy ję ła uchwa łę o wy ga śnię ciu man da tu rad ne go Prze -
my sła wa Bań ki na sku tek utra ty pra wa wy bie ral no ści.

Okręg wy bor czy nr 4 obej mu je na stę pu ją ce so łec twa: Kra -
sze wo Fal ki, Kra sze wo Pod bor ne, Bu dy Kra szew skie, Pól ka
Ra ciąż, Kra sze wo Ga czuł ty, Kra sze wo Czu ba ki, Ki ni ki, Pę sy,
Sie ra ko wo, Fol wark Ra ciąż, Łem pi no, Łem pi nek, Wit ko wo,
Cie ciersk, Żu ko wo Stru sie.

Do Ko mi sa rza Wy bor cze go w Cie cha no wie wpły nę ły
czte ry za wia do mie nia o utwo rze niu ko mi te tów wy bor czych
wy bor ców z za mia rem zgło sze nia kan dy da ta na rad ne go. Są to
na stę pu ją ce ko mi te ty: KWW Lu cja na Ku char skie go, KWW
Agniesz ki Ła dy, KWW Bo że ny Król, KWW An drze ja Kor dal -
skie go.

Sie dzi ba ob wo do wej ko mi sji wy bor czej bę dzie mie ści ła
się w bu dyn ku Ze spo łu Szkół w Ra cią żu przy ul. Ki liń skie -
go 64.

r -r

Unieck

Chcà „Zdro wie”
W Uniec ku od by ło się ze bra nie „zdro wot ne”, zwo ła ne

przez wój ta gmi ny Ra ciąż, któ ry chciał po znać opi nię miesz -
kań ców na te mat przy szło ści usług me dycz nych w miej sco -
wym ośrod ku zdro wia. Gmi na ma pod pi sa ną umo wę z po rad -
nią „Zdro wie” na dzier ża wę obiek tów do koń ca 2013 r. „Zdro -
wie” wy stą pi ło do gmi ny z proś bą o prze dłu że nie tej umo wy
o ko lej ne trzy la ta. Wójt po sta wił ze bra nym py ta nie, czy chcą,
aby w Uniec ku świad cze niem usług me dycz nych w dal szym
cią gu zaj mo wa ła się po rad nia „Zdro wie”, czy też nie. Więk -
szość uczest ni czą cych w ze bra niu miesz kań ców Uniec ka
i oko lic opo wie dzia ła się za „Zdro wiem”.

r -r

Ab so lu to rium jed no gło Ênie

Na se sji 3 czerw ca Ra da Gmi ny Ra ciąż jed no gło śnie
za twier dzi ła spra woz da nie z wy ko na nia bu dże tu gmi ny
za 2012 r. Tak że wszy scy obec ni na se sji rad ni (11) za gło so wa -
li za udzie le niem wój to wi gmi ny ab so lu to rium z ty tu łu wy ko -
na nia ubie gło rocz ne go bu dże tu.

Do cho dy gmi ny Ra ciąż w 2012 r. zo sta ły za pla no wa ne
w kwo cie 24.479.081,55 zł, a wy ko na ne w wy so ko -
ści 24.393.252,98, co sta no wi 99,65% pla nu.

Wy dat ki, za pla no wa ne w wy so ko ści 24.554.250,63 zł,
wy nio sły 21.754.987,54 zł, czy li 88,60% pla nu. Naj więk szą
po zy cję w wy dat kach sta no wią wy dat ki bie żą ce, któ re w 2012
r. prze kro czy ły 19 mln zł. Naj więk szą po zy cję w wy dat kach
bie żą cych, się ga ją cą aż 60 proc., sta no wią wy dat ki na utrzy ma -
nie oświa ty. Wy nio sły one bli sko 8,4 mln zł, z cze go nie ca -
łe 6,8 mln zł to sub wen cja oświa to wa, a pra wie 1,6 mln
zł – środ ki wła sne gmi ny.

W 2012 r. na in we sty cje pla no wa no prze zna czyć nie co po -
nad 4 mln zł, ale uda ło się zre ali zo wać za da nia in we sty cyj ne
za nie ca łe 2,6 mln zł. Miał na to wpływ przede wszyst kim brak
w Urzę dzie Mar szał kow skim Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
środ ków fi nan so wych na re fun da cję bu do wy przy do mo wych
oczysz czal ni ście ków (II etap) w gmi nie Ra ciąż. W związ ku
z tym to za da nie in we sty cyj ne zo sta ło prze nie sio ne
na rok 2013. Do daj my, że w czerw cu br. wójt pod pi sał w War -
sza wie umo wę na re fun da cję tej in we sty cji.

Na ni ski wskaź nik wy ko na nia in we sty cji wpły nę ło też
prze su nię cie za koń cze nia prze bu do wy ośrod ka zdro wia
w Uniec ku na 2013 r. ze wzglę du na prze dłu ża ją ce się pro ce -
du ry for mal ne.

r -r

Ko zie bro dy

OÊro dek ju˝ gmin ny
Ra da Po wia tu Płoń skie go przy ję ła uchwa łę, w któ rej zgo -

dzi ła się na nie od płat ne prze ka za nie gmi nie Ra ciąż bu dyn ku
z ośrod kiem zdro wia w Ko zie bro dach. Otwie ra to przed gmi ną
moż li wość dal sze go in we sto wa nia w tę pla ców kę. A są ta kie
pla ny. Do ty czą one m. in. do sto so wa nia pię tra obiek tu do po -
trzeb opie ki zdro wot nej.

Wcze śniej po wiat dzier ża wił gmi nie bu dy nek za sym bo -
licz ną zło tów kę.

r -r

Wo da 5 gr, Êcie ki 50 gr w gó r´

Ra da Gmi ny Ra ciąż, na se sji 3 czerw ca, przy ję ła uchwa łę
w spra wie za twier dze nia no wych opła t za wo dę i ście ki dla
miesz kań ców gmi ny, któ rym usłu gi w tym za kre sie świad czy
Za kład Usług Wod nych dla Po trzeb Rol nic twa w Mła wie. Ce -
na jed ne go me tra sze ścien ne go wo dy wzro sła o 5 gr net to,
a ście ków – o 50 gr rów nież net to.

Zgod nie z tą uchwa łą, opła ta za 1 m sze ścien ny wo dy dla
od bior ców in dy wi du al nych i firm od 18 sierp nia 2013 r. do 17
sierp nia 2014 r. bę dzie wy no sić 2,21 zł brut to, a opła ta abo na -
men to wa dla od bior ców roz li cza nych ry czał to wo – 1,62 zł
brut to. Na to miast za ście ki no we staw ki to: 4,86 zł brut to
za ście ki do pły wa ją ce do oczysz czal ni i 6,48 zł brut to za ście -
ki do wo żo no.

r -r

Krystynie ¸ukaszewicz
wyrazy serdecznego wspó∏czucia

z powodu Êmierci
Brata
sk∏adajà

Wójt i pracownicy Urz´du Gminy w Racià˝u
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Ta kie go ob ro tu spra wy nikt się nie spo dzie wał, a naj -
mniej chy ba Ire ne usz Wierz bic ki, opie kun gim na zjal ne -
go ze spo łu ro we ro we go w Gra le wie. Nie dość, że z gra -
tu la cja mi po śpie szył oso bi ście sta ro sta Jan Mą czew ski, to
jesz cze ca ła sa la uczniów, ro dzi ców i na uczy cie li, któ -
rzy 28 czerw ca przy by li na za koń cze nie ro ku szkol ne go,
od śpie wa ła mu „Sto lat”.

A oka zja ku te mu by ła po dwój na. Te go dnia pan Ire -
ne usz ob cho dził imie ni ny. I gdy my ślał, że uda mu się ten
fakt utrzy mać w ta jem ni cy, sta ro sta, skła da jąc gra tu la cje

Ciągnik „ ochrzczony”
i już pracuje

„Sto lat” dla Irka za ko lej ny do sko na ły wy nik gra lew skiej dru ży ny ro we ro -
wej w ogól no pol skim fi na le Tur nie je Bez pie czeń stwa
w Ru chu Dro go wym, ujaw nił so le ni zan ta. W sa li gim na -
stycz nej z kil ku set gar deł wy rwa ło się grom kie „Sto lat”
dla Ir ka.

Na po cząt ku czerw ca w Ja śle re pre zen tu ją ca Ma zow -
sze dru ży na Pu blicz ne go Gim na zjum w Gra le wie w skła -
dzie: Na ta lia Dep tu ła, Ka mil Droz dow ski, Kon rad Ja siń -
ski, pod opie ką Ire ne usza Wierz bic kie go ry wa li zo wa ła
z 15 naj lep szy mi dru ży na mi z po zo sta łych wo je wództw.

Za ję ła wy so kie 5. miej sce. Ta ką sa mą po zy cję wy -
wal czył w kla sy fi ka cji in dy wi du al nej Kon rad Ja siń -
ski. Dla te go na za koń cze nie ro ku szkol ne go przy je -
chał do Gra le wa Jan Mą czew ski, aby po gra tu lo wać
tak wy so kiej lo ka ty, wrę czyć upo min ki i po dzię ko -
wać za wspa nia łą pro mo cję po wia tu płoń skie go
i gmi ny Ra ciąż. Uho no ro wał też ze spół ro we ro wy
i je go opie kun kę ze Szko ły Pod sta wo wej w Gra le -
wie. Przy po mnij my, że ta eki pa za ję ła 4. miej sce
na szcze blu wo je wódz kim tur nie ju BRD.

Sko ro je ste śmy w szko le w Gra le wie, to war to
do dać, że na po cząt ku czerw ca roz strzy gnię ty zo stał
kon kurs na dy rek to ra tej pla ców ki. Zgło sił się tyl ko
je den kan dy dat – peł nią cy obo wiąz ki dy rek to ra
Krzysz tof Bor kow ski. Wszy scy człon ko wie ko mi sji
kon kur so wej po par li je go kan dy da tu rę. Tym sa mym
Krzysz tof Bor kow ski jest już nie peł nią cym obo -

wiąz ki, ale dy rek to rem Ze spo łu Szkół w Gra le wie.
r -r

Fot. Łu kasz Jan kow ski

3 czerw ca uczest ni cy se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż mo -
gli obej rzeć z bli ska no wy na by tek – cią gnik z wy ka szar -
ką, przy czep ką i płu giem do od śnie ża nia. Sprzęt za ku pio -
ny zo stał za pie nią dze prze zna czo ne przez więk szość so -
łectw ze swo je go fun du szu. Nie oby ło się bez tra dy cyj ne -
go „chrztu”, po czym ma szy na ru szy ła do pra cy i już wy -
ka sza po bo cza na gmin nych dro gach.

Fot. ar chi wum Urzę du Gmi ny w Ra cią żu.

Sta ro sta Jan Mą czew ski gra tu lu je gra lew skim ze spo łom ro we ro wym 
z gim na zjum i szko ły pod sta wo wej suk ce sów w tur nie ju BRG 

na szcze blu kra jo wym i wo je wódz kim



Lau re aci

Pa miąt ko we zdję cie uczest ni ków

Z ŻYCIA SZKÓŁ
„G∏os Racià˝a” nr 6/20134

Kon kurs wie dzy o gmi nie
Unieck

14 czerw ca do Ze spo łu Szkół w Uniec ku
przy je cha ła mło dzież ze wszyst kich gmin -
nych pod sta wó wek i gim na zjów. Jak co ro ku
od by wał się tu taj gmin ny kon kurs wie dzy,,
Wiem wszyst ko o gmi nie Ra ciąż” i kon kurs
pla stycz ny pod ha słem: „Mło dzież + al ko hol
= zmar no wa ne ży cie”. Łącz nie wzię ło
udział 50 uczniów.

Zgro ma dzo nych na sa li gim na stycz nej po wi ta ła dy -
rek tor szko ły An na Ossow ska. Przy po mnia ła za sa dy obu
kon kur sów oraz ży czy ła uczest ni kom suk ce sów i zdo by -
cia naj wyż szych lau rów. Głos za brał rów nież kie row nik
Biu ra Ob słu gi Szkół Sa mo rzą do wych Wła dy sław Kwiat -
kow ski, któ ry był au to rem py tań kon kur so wych. Wrę czył
ko mi sjom za kle jo ne ko per ty z ze sta wa mi py tań.

Uczest ni cy kon kur su wie dzo we go uda li się do przy -
go to wa nych sal lek cyj nych, a kon kur su pla stycz ne go po -
zo sta li na sa li, któ ra na po nad go dzi nę za mie ni ła się
w ate lier. Oko ło go dzi ny 11.00 na stą pi ło ogło sze nie wy -
ni ków. W tej czę ści uro czy sto ści uczest ni czy li rów nież za -
pro sze ni go ście: Ry szard Gisz czak – wójt gmi ny Ra ciąż,
Ja ro sław Ja wor ski – prze wod ni czą cy ra dy gmi ny, Eu ge -
niusz Le wan dow ski – rad ny gmi ny. Zwy cięz cy in dy wi du -
al ni i ze spo ło wi zo sta li za pre zen to wa ni przez dy rek tor
szko ły. In dy wi du al nie I miej sce za ję ła uczen ni ca Fi lii
w Kra sze wie Ga czuł tach – Alek san dra Ma la now ska. Dwa
dru gie miej sca za ję ły: Agniesz ka Wiel go la ska – uczen ni -
ca SP w Uniec ku i Syl wia Ma jew ska – uczen ni ca SP
w Sta rym Gra le wie. Ze spo ło wo naj lep si oka za li się
ucznio wie SP w Sta rym Gra le wie. Na dru gim miej scu
upla so wa ły się uczen ni ce SP w Uniec ku. Trze cie miej sce
na le ża ło do uczniów Fi lii SP w Ko dłu to wie.

Wy ni ki in dy wi du al ne wśród gim na zja li stów przed -
sta wia ły się na stę pu ją co: I miej sce Emi lia Ku skow -
ska – PG Unieck, II miej sce Ka mil Gon tar ski PG w Sta -
rym Gra le wie, III miej sce Mar cin Mar ko wicz – PG
w Kraj ko wie. Wy ni ki ze spo ło we to: I miej sce – PG w Sta -
rym Gra le wie, II miej sce – PG w Kraj ko wie, III miej -
sce – PG w Uniec ku. Lau re atom wrę czo no na gro dy
książ ko we, dy plo my oraz pu cha ry.

Na gro dzo no rów nież au to rów prac pla stycz nych.
Każ da ze szkół wy ty po wa ła dwo je uczniów, któ rzy w cza -
sie trwa nia kon kur su mie li wy ko nać pra cę pla stycz ną do -
wol ną tech ni ką za po mo cą ma te ria łów pla stycz nych przy -
go to wa nych przez or ga ni za to ra. Ukoń czo ne i ozna ko wa ne
pra ce oce ni ło ju ry w skła dzie: Ry szard Gisz czak, Ja ro -
sław Ja wor ski, Wła dy sław Kwiat kow ski. W ka te go rii
szkół pod sta wo wych miej sce I za ję li ucznio wie z Kraj ko -
wa: Do mi ni ka Ostrow ska i Ana sta zja Bach ma to -
wicz, II miej sce – ucznio wie z Ko zie bród: Oli via Mar lę -
ga i Alek san dra Mu siń ska, III miej sce – ucznio wie
z Uniec ka: Mar ty na Na lbor ska i Ma te usz Mar kie wicz.
W ka te go rii gim na zjów na I miej scu by li ucznio wie
z Uniec ka: Alek san dra Do brzyń ska i Pau li na Kal man,
na II miej scu – ucznio wie z Gra le wa: An ge li ka Brze ska

i Wik to ria Wie czor kow ska, a na III miej scu – ucznio wie z Ko zie -
bród: Na ta lia Kę dzier ska i Mag da le na Bog dań ska. Uczest ni cy zo sta -
li na gro dze ni upo min ka mi i grom ki mi bra wa mi.

J. G. 



Tym ra zem Gra le wo by ło go spo da rzem
miej sko -gmin nych za wo dów spor to wo -po -
żar ni czych, któ re ro ze gra ne zo sta ły na miej -
sco wym sta dio nie spor to wym, 16 czerw ca.
Zwy cię ży ła dru ży na OSP Ra ciąż.

Na star cie sta nę ło 8 dru żyn do ro słych – mę -
skich, tzw. gru py A oraz trzy ze spo ły mło dzie żo we
re pre zen tu ją ce OSP Ka czo ro wy (dziew czę ta
do lat 16 i chłop cy do lat 18) i OSP Ra ciąż (dziew -
czę ta do lat 18).

W gru pie A naj le piej z za da nia mi po ra dzi li so -
bie dru ho wie z Ra cią ża. Ko lej ne miej sca za ję ły:

OSP Ka czo ro wy, OSP Kraj ko wo, OSP Do brska Ko -
lo nia, OSP Bo gu cin, OSP Szapsk, OSP Unieck
i OSP Ko zie bro dy.

Sę dzią głów nym za wo dów był ko men dant po -
wia to wy PSP w Płoń sku st. Bryg. An to ni Czap ski.

Wszyst kie ze spo ły otrzy ma ły na gro dy ufun do -
wa ne przez gmi nę Ra ciąż. Lau ry dru hom wrę cza li

sta ro sta Jan Mą czew ski, wójt Ry szard Gisz czak
i prze wod ni czą cy ra dy Ja ro sław Ja wor ski. Nie mo gło
też za brak nąć po wia to we go ka pe la na stra ża ków, pro -
bosz cza z Gra le wa księ dza Ja na Pio trow skie go.

r -r
Fot. ar chi wum Urz´ du Gmi ny
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Za wo dy stra żac kie w Gra le wie

Zbiór ka dru żyn 
Nie mo gło też za brak nąć po wia to we go ka pe la na stra ża ków,

pro bosz cza z Gra le wa księ dza Ja na Pio trow skie go

Wójt Ry szard Gisz czak gra tu lu je dru hom

...i do ro śli

W ak cji mło dzież...
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Nie po raz pierw szy w Ko zie -
bro dach spo tka ły się klu by se nio ra
z kil ku miej sco wo ści Ma zow sza.
Ale po raz pierw szy, aby 15 czerw ca
uczest ni czyć w prze glą dzie pio sen ki
bie siad nej.

Ho no ry go spo dy ni peł ni ła
i prze gląd pro wa dzi ła prze wod ni -
czą ca Klu bu Se nio ra w Ko zie bro -
dach Te re sa Do bies. Ona też za pra -
sza ła na sce nę w re mi zie stra żac kiej
ko lej nych wy ko naw ców. A by li to
w ko lej no ści wy stę po wa nia: ze spół
„Ban do ska” z Ko zie bród, „Uśmiech
se nio ra” z Dro bi na, „Nad Wkrą”
z Bie żu nia, „Po god na je sień” z Biel -
ska, „Sierp cza nie” z Sierp ca. Szcze -
gól nym uzna niem, wy ra żo nym
grom ki mi bra wa mi, ze bra ni w ko -
zie brodz kiej straż ni cy ob da rzy li Ja -
ni nę My siel ską, pro wa dzą cą ze spół
z Biel ska, któ ra wy ko na ła a ca pel la
pio sen kę An ny Ger man „Grec kie
wi no”. By ło mi ło, we so ło, swoj sko. 

Wszyst kie ze spo ły ob da ro wa ne
zo sta ły przez wój ta gmi ny Ra ciąż
Ry szar da Gisz cza ka pu cha ra mi i sa -
mo rzą do wy mi ga dże ta mi. 

Prze glą do wi pio se nek to wa rzy -
szy ła wy sta wa prac miej sco wej ma -
lar ki Na ta lii Jóź wiak.

r -r

BIESIADA 
Kozie

”Bandoskę” wspierała Anna Mika

Impreza odbyła się w remizie OSP

Wszyscy z zaciekawieniem przyglądali się występom seniorów

”Pogodna jesień” z BielskaPrzegląd prowadziła Teresa Dobies
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SENIORÓW
brody

”Nad Wkrą” z Bieżunia

„Sierpczanie” z Sierpca

Przedstawiciele zespołów z wójtem gminy Raciąż

Zespół „Bandoska” z Koziebród”

”Uśmiech seniora” z Drobina

Wystawa prac 
Natalii Jóźwiak



OŚWIATA
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14 ma ja w Ze -
spo le Szkół w Ko zie -
bro dach od był się
apel z oka zji Dnia
Eu ro py. 

Uro czy stość roz -
po czę ła się pio sen ką
pt. „Eu ro po wi taj
nam” w wy ko na niu
uczen nic klas IV -VI.
Na stęp nie wszy scy
ze bra ni zo sta li wpro -
wa dze ni w te ma ty kę
Unii Eu ro pej skiej
oraz wy słu cha li hymn
„Oda do ra do ści”.

Ko lej nym punk -
tem pro gra mu by ła
pre zen ta cja mul ti me -
dial na pt.”Po dróż po Eu ro pie”, przy go to wa na w cza sie wol -
nym przez uczniów kla sy szó stej. W trak cie wy świe tla nia
slaj dów ucznio wie od czy ty wa li in for ma cje nt. po ło że nia, sto -
li cy, waż nych wy da rzeń i atrak cji, zna nych lu dzi, bu dow li
i cie ka wo stek do ty czą cych pre zen to wa nych kra jów.

W dru giej czę ści ape lu ucznio wie gim na zjum od czy ta li

Pięk nie czy ta li
29 ma ja w Ze spo le Szkół w Sta rym Gra le wie ucznio wie

klas IV – VI wzię li udział w kon kur sie czy tel ni czym pod ha słem „Zo -
stań mi strzem pięk ne go czy ta nia”. Ce lem kon kur su by ło pro pa go wa -
nie kul tu ry czy tel ni czej, po pu la ry za cja ksią żek dla dzie ci  znaj du ją -
cych się w zbio rach bi blio te ki oraz przede wszyst kim wy ra bia nie na -
wy ku czy ta nia, ja ko for my spę dza nia wol ne go cza su.   

Mi strzem pięk ne go czy ta nia zo sta ła Syl wia Ma jew ska uczen ni ca

Za ba wy spraw no ścio we pod czas Dnia Dziec ka

Lau re aci dwóch eta pów kon kur su – kla so we go i szkol ne go

w ję zy ku nie miec kim tekst, zaś ucznio wie kla sy trze ciej szko -
ły pod sta wo wej wy ko na li w ję zy ku an giel skim pio sen kę.

W cza sie wy stę pów uczniów eks po no wa ne by ły: fla ga
UE, fla gi wy bra nych państw UE, ma pa przed sta wia ją ca kra je
człon kow skie UE oraz ba lo ny sym bo li zu ją ce fla gę UE.

El˝ bie ta Kuê niew ska

kla sy VI. Dru gie miej sce za ję ła Pau li na Stoc ka (kla -
sa IV), trze cie miej sce – We ro ni ka Droz dow ska (kla -
sa IV) oraz Bar tosz Der bin (kla sa VI).

Wrę cze nie na gród od by ło się pod czas ob cho dów
Dnia Dziec ka.

Dzień ten był wol ny od za jęć dy dak tycz nych.
Ucznio wie bra li udział w za ba wach szyb ko ścio -
wo – spraw no ścio wych i qu izie o te ma ty ce spor to wej.
Zwień cze niem te go uro czy ste go dnia by ła dys ko te ka.

ZS Stare Gralewo

Dzień Eu ro py w Ko zie bro dach 



Na lu do wo i z Rey mon tem na ustach
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Na zdję ciach prze bieg uro czy sto ści z oka zji Dnia Pa tro na

3 czerw ca ucznio wie Ze spo łu Szkół w Ko -
zie bro dach uczci li 12. rocz ni cę nada nia Szko -
le Pod sta wo wej imie nia Wła dy sła wa Sta ni sła -
wa Rey mon ta.

Na uro czy stość przy by li m. in. sta ro sta po wia tu
płoń skie go Jan Mą czew ski, dy rek to rzy za przy jaź nio -
nych szkół rey mon tow skich: Han na Na gó rek ze Szko -
ły Pod sta wo wej w Szczu to wie, Ma rze na To po lew ska
Gim na zjum w Lip cach Rey mon tow skich, Wie sław
Mo sto wy Li ceum Ogól no kształ cą ce w Gli no jec ku,
Elż bie ta Bu taj ło – dy rek tor Cen trum Kształ ce nia Rol -
ni cze go w Stu dzień cu; ks. Wła dy sław Ma jew ski, pro -
boszcz tu tej szej pa ra fii, Eu ge niusz Pta sik – rad ny
gmi ny Ra ciąż, na uczy cie le eme ry to wa ni Ze spo łu
Szkół w Ko zie bro dach, przed sta wi cie le Ra dy Ro dzi -
ców, po li cji, na uczy cie le i ucznio wie Szko ły Fi lial nej
w Kra sze wie Ga czuł tach oraz ro dzi ce.

Uro czy stość po prze dzi ły kon kur sy: pla stycz -
ny – in spi ro wa ny twór czo ścią pi sa rza, wie dzy o ży ciu
i twór czo ści Wła dy sła wa Sta ni sła wa Rey mon ta, „Por -
tret Rey mon ta”. Ich roz strzy gnię cie i ogło sze nie wy -
ni ków na stą pi ło pod czas tej uro czy sto ści.

Otwar cia uro czy sto ści do ko na ła Mał go rza ta
Środ kow ska – dy rek tor Ze spo łu Szkół w Ko zie bro -
dach. Pod kre śli ła ro lę ja ką peł ni w ży ciu szko ły nasz
pa tron – wspa nia ły pol ski pi sarz, no bli sta. 

Ucznio wie Ze spo łu Szkół w Ko zie bro dach za pre -
zen to wa li część ar ty stycz ną, na któ rą skła da ły się lu -
do we pio sen ki i tań ce oraz scen ki z frag men tów po -
wie ści „Chło pi”.

Moż na by ło też obej rzeć wy sta wę sta rych przed -
mio tów i wy two rów rę ko dzie ła ze zbio rów ro dzin nych
uczniów na szej szko ły, ta kich jak: ha fto wa ne ob ru sy,
ser wet ki, bież ni ki i przed mio ty co dzien ne go użyt ku:
lam py naf to we, że laz ka z du szą, gli nia ne mi sy i ta le -
rze.

Za pro sze ni go ście bar dzo ser decz nie po dzię ko wa -
li pa ni dy rek tor Mał go rza cie Środ kow skiej za za pro -
sze nie i moż li wość uczest ni cze nia w tak wspa nia łej
uro czy sto ści, któ rą za pre zen to wa li na si ucznio wie.

Dy rek tor Mał go rza ta Środ kow ska po dzię ko wa ła
za zor ga ni zo wa nie uro czy sto ści, któ ra by ła moż li wa
dzię ki za an ga żo wa niu wie lu na uczy cie li i uczniów.
Pod kre śli ła wiel ki wkład na uczy cie lek – Mo ni ki Ciar -
kow skiej i Mał go rza ty Ko wal skiej, któ re by ły od po -
wie dzial ne za wy strój sa li. Po dzię ko wa ła na uczy cie -
lom za przy go to wa nie czę ści ar ty stycz nej: An nie Kur -
kie wicz, Ar tu ro wi Jan kow skie mu, Be acie Boń kow -
skiej i Bar ba rze Soł dań skiej i wszyst kim uczniom. 

ksp



Przed szko la ki u „Ko per ni ka” i na „Ca li necz ce”
Dzie ci z Ośrod ka Edu ka cji Przed szkol nej oraz od dzia łów przed szkol nych w Sta rym Gra le wie uda ły się na wy -

ciecz kę do Cen trum Na uki Ko per nik w War sza wie. W pro gra mie by ło: zwie dza nie ga le rii Bzzz, za ba wy z wo dą „Co
pły wa, a co nie pły wa?”, po zna nie wnę trza ka lej do sko pu, świat ocza mi wę ża? Po tem uda li śmy się na spa cer po Sta -
rym Mie ście.

Na ko lej na wy ciecz kę dzie ci po je cha ły do Płoc ka. Uczest ni czy ły w spek ta klu pt.”Ca li necz ka”  w Te atrze Dra ma -
tycz nym oraz od by ły rejs stat kiem po Wi śle. 

Mar le na Jan kow ska 
Na zdj´ ciach ob raz ki z wy ciecz ki do War sza wy i P∏oc ka

Projekt „Sukces zaczyna się  w przedszkolu”
- projekty konkursowe realizowany w ramach poddziałania 9.1.1

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Jan Kasprowicz
Modlitwa wędrownego grajka

Przy małej wiejskiej kapliczce
Stojącej wedle drogi

Ukląkł, rzępoląc na skrzypkach,
Wędrowny grajek ubogi

Od czasu do czasu, grający,
Bezzębne otwierał wargi,

To przekomarzał się z Bogiem,
To znowu korzył bez skargi:

Hej, Panie Boże, coś wielkim
Gazdą nad gazdami,

Po coś mi dał taką skrzypkę,
Co jeno tumani i mami?

Nie umiem ci grywać na niej,
A jednak wciąż grywać mi chcę się,

Że jestem jak liść ten szumiący
Gdzieś w niedostępnym lesie.
Któż go tam widzi, któż słyszy

W tych mnogich drzew rozhoworze?

Liche mi dałeś skrzypeczki,
Niemiłosierny Boże!

A jednak, o wielki Panie,
Zlituj się, zlituj nade mną,

Chroń mnie, bym się nie grążył
W jakowąś rozpacz ciemną.

A jeszcze bardziej chroń mnie
I od najmniejszej zawiści, 
że są na świecie grajkowie
pełni szumniejszych liści.
Spraw to, ażebym zawsze

Umiał dziękować Ci, Panie, 
Że sobie rzępolę, jak mogę, 

Że daję -li na co mnie stanie.
I niech się zawsze przyznaję,

choć do najskrytszej przewiny;
I wielką niech czynię spowiedź

W obliczu ludzkiej rodziny.
I niechaj pomnę w mym życiu,
Czy bliskiem, czy też dalekiem,

Żem człekiem jest przede wszystkim
I niczym więcej jak człekiem.

Spraw w końcu, bym przy tej kapliczce,
Obok tej wiejskiej drogi

Klękał i grywał na skrzypcach,
Wędrowny grajek ubogi

Zdjęcia krzyży 
i figurek 

wykonane zostały 
w gminie Raciąż.


