
Puchar był blisko
Nie uda ło się dru -

ży nie Ju trzen ki Unieck
zwy cię żyć w fi na le Pu -
cha ru Pol ski na szcze -
blu okrę gu. W me czu
ro ze gra nym 16 li sto pa -
da na bo isku prze ciw ni -
ka uniec ki ze spół prze -
grał 2:3. 

Kto był na me czu,
ten wi dział, że pił ka rze
uniec kiej dru ży ny wal -
czy li am bit nie do ostat -
nie go gwizd ka. I za to
na le żą im się sło wa
uzna nia, a więc bra wo
Ju trzen ka. A że tym ra -
zem mu sie li uznać wyż -
szość teo re tycz nie słab sze go ry wa la... W spo rcie i tak by -
wa. Zresz tą po wia da się, że go spo da rzom na wet ścia ny
po ma ga ją.

POLSKA JEST PYSZNA !!!

Tak jak wi docz ny na zdję ciu za wod nik Ju trzen ki cie -
szy li się wszy scy pił ka rze uniec kiej dru ży ny, gdy pił ka
po strze le Prze my sła wa Sto lar skie go za trze po ta ła w siat ce. 

Ucznio wie dru giej kla sy gim na zjum w Ze spo le
Szkół w Sta rym Gra le wie po sta no wi li uczcić w tym ro ku
Świę to Nie pod le gło ści ina czej niż zwy kle. Po trak to wa -
li 11 li sto pa da jak uro dzi ny swo jej Oj czy zny – do słow nie.
Upie kli tort. Czy taj na str. 10-11

Trzy na sty, ale nie pe cho wy
Cho ciaż nie do koń ca. W kon kur sie za bra kło bo -

wiem przed sta wi cie la or ga ni za to rów, czy li pa ra fii oraz
szko ły w Gra le wie. Nie by ło też żad ne go in ne go re pre -
zen tan ta gmi -
ny Ra ciąż –
szkol ne go ani
pa ra fial ne go.
To mu si dzi -
wić. I w tym
sen sie XIII
Kon kurs Pio -
sen ki Re li gij -
nej w Gra le -
wie był pe cho -
wy.

Czy taj na str. 4

Konopianka Konopki – Jutrzenka Unieck 3:2 

Kon kurs Pio sen ki Re li gij nej w Gra le wie

Czy taj na str. 12
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W po przed nim nu me rze „GR”, w ar ty ku le pod ww. ty tu -
łem in for mo wa li śmy o pla nach mo der ni za cji dro gi po wia to wej
Ra ciąż – Ra dza nów (do gra ni cy po wia tów), po da jąc, iż mia sto
Ra ciąż wy co fa ło się z par ty cy pa cji w kosz tach tej in we sty cji.
Oka zu je się jed nak, że bę dzie współ fi nan so wać mo der ni za cję
te go trak tu, czy li wszyst ko wska zu je na to, że obej mie ona tak -
że od ci nek od mia sta do to rów do cu krow ni.

Wspól ny par king
Rad ni gmi ny Ra ciąż zgo dzi li się, aby dofi nan so wać bu do -

wę par kin gu przy urzę dzie, któ rą wykonało mia sto.
r -r

Wnio sek o fun du sze unij ne
Trzy zadania znalazły się we wnio sku gm Raciąż o do fi -

nan so wa nie in we sty cji wod no -ka na li za cyj nych z fun du szy
unij nych. Do ty czą one prac w Ka czo ro wach, Ko zie bro dach
i Mło do cho wie.

- Wy bra li śmy te miej sco wo ści, po nie waż miesz kań cy za -
de kla ro wa li pie nią dze z fun du szy so łec kich na ten wła śnie cel.
W Ka czo ro wach chce my wy bu do wać część ka na li za cji, w Ko -
zie bro dach – ko lej ny od ci nek sie ci ka na li za cyj nej i
wodociągowej, a w Mło do cho wie – sieć wo do cią go wą – wy ja -
śnia wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak.

Na bór wnio sków ma być prze pro wa dzo ny w styczniu
2014 ro ku.

r -r

Po dat ki bez zmian
Rad ni gmi ny Ra ciąż przy ję li staw ki po dat ko we na przy -

szły rok. Ce na 1 kwin ta la ży ta, sta no wią ca pod sta wę ob li cza -
nia po dat ku rol ne go, nie zmie ni się i bę dzie wy no sić ty le, ile
w ro ku bie żą cym, czy li 50 zł. Nie ule gną też zmia nie staw ki
opłat od śro dów trans por to wych i opła ty tar go wej, a tak że
głów ne po zy cje do ty czą ce po dat ku od nie ru cho mo ści.

r -r

Do fi nan so wa nie w ra mach LGD
Wszyst kie wnio ski, zło żo ne przez gmi nę Ra ciąż o do fi -

nan so wa nie z fun du szy unij nych w ra mach Lo kal nej Gru py
Dzia ła nia w Płoń sku, prze szły. Jed nym z wa run ków za kwa li fi -
ko wa nia za da nia do wspar cia unij ne go by ło za gwa ran to wa nie
tzw. wkła du wła sne go, wy no szą ce go 25 proc. sza cun ko wych
kosz tów.

W ra mach LGD do fi nan so wa na zo sta nie bu do wa oświe -
tle nia ulic lam pa mi so lar ny mi w miej sco wo ści Cie ciersk (93,6
tys. zł ze środ ków unij nych) oraz re mont da chu ko ścio ła
w Uniec ku i za go spo da ro wa nie te re nu przy le ga ją ce go do świą -
ty ni (239 tys. zł z pu li LGD).

- Ten dru gi wnio sek zło ży ła pa ra fia, ale zo stał on
uwzględ nio ny w ra mach ogól nej kwo ty do fi nan so wa na, przy -
zna nej dla gmi ny Ra ciąż – wy ja śnia wójt Ry szard Gisz czak.

Z tzw. ma łych pro jek tów do fi nan so wa nie otrzy ma ły: za -
kup sce ny na im pre zy kul tu ral no -re kre acyj no -spor to we (w za -
ku pie par ty cy pu je mia sto Ra ciąż) oraz za kup stro jów dla szkół
w Ko zie bro dach, Kraj ko wie i Uniec ku. W pierw szym przy pad -
ku kwo ta do fi nan so wa nia wy no si 49,6 tys. zł, w dru gim – 46,3
tys. zł.

r -r

„Ruch na dro gach”

- PSYCHOLOGICZNA
- LOGOPEDYCZNA

PRZYCHODNIA MADENT-MED
RACIĄŻ, ul. BŁONIE 22
Tel. 505 425 918

R     E     K     L     A     M     A

PORADNIA
DLA DZIECI



Trzy na sty, ale nie pe cho wy

KONKURSY
„G∏os Racià˝a” nr 11/20134

Cho ciaż nie do koń ca. W kon kur sie za bra kło bo wiem
przed sta wi cie la or ga ni za to rów, czy li pa ra fii oraz szko ły w Gra -
le wie. Nie by ło też żad ne go in ne go re pre zen tan ta gmi ny Ra -
ciąż – szkol ne go ani pa ra fial ne go. To mu si dzi wić. I w tym
sen sie XIII Kon kurs Pio sen ki Re li gij nej w Gra le wie był pe cho -
wy.

Ale ci, któ rzy przy je cha li nie rzad ko z od le głych od Gra le -
wa miej sco wo ści Ma zow sza, ba wi li się do sko na le. Bo kon kurs
to jed no, a wspól na za ba wa, to dru gie. I to dru gie jest chy ba
waż niej sze niż pierw sze. Sko ro jed nak kon kurs, to mu sia ło być
ju ry (pod zna mie ni tym prze wod nic twem Jo lan ty Tysz kie -
wicz – Sie nie wicz), i oczy wi ście na gro dy. A ko mu przy pa dły
one w tym ro ku? 

r -r

SCHO LE
I. „Bo ży uśmiech”, pa ra fia pw. św. An to nie go w Żu ro mi nie
I. Chór ze Szko ły Pod sta wo wej im. Ma rii Ko nop nic kiej

w Gli no jec ku
II. Scho la z pa ra fii pw. św. Sta ni sła wa Kost ki w Ry pi nie
III. ”Pro mycz ki”, pa ra fia pw. św. Mi ko ła ja w Gą bi nie

Wy róż nie nia
Scho la pa ra fial na „Anioł ki Onu fre go” z pa ra fii pw. św. Onu -

fre go w Stro źre bach oraz
„Scho la świę tej An ny” z pa ra fii pw. św. Ja na Ewan ge li sty

w Bo ga tem. Spe cjal ne wy róż nie nie dy rek to ra szko ły dla
nie wi do me go key bo ar dzi sty Igo ra, wy stę pu ją ce go w scho -
li z Ry pi na, oraz księ dza pro bosz cza dla scho li z Gą bi -
na za wy jąt ko wą ener gię naj młod szych uczest ni ków kon -
kur su.

ZE SPO ŁY
I. „AMEN” z pa ra fii pw. św. An to nie go w Żu ro mi nie
II. „EF FA THA” z pa ra fii pw. św. Mak sy mi lia na Kol be

w Płoń sku
III. „Śpie waj i idź” z pa ra fii pw. św. Urba na w Ba bo sze wie

Wy róż nie nie
Ze spół „PA SJA” z Miej skie go Do mu Kul tu ry w Prza sny szu.

Pu cha ry i na gro dy ufun do wa li: wójt Ry szard Gisz czak
i gmi na Ra ciąż, sta ro sta płoń ski Jan Mą czew ski, ksiądz pro -
boszcz Jan Pio trow ski, dy rek tor szko ły Krzysz tof Bor kow ski.

Fot. Ł. Jan kow ski i „GR”

Kon kurs Pio sen ki Re li gij nej w Gra le wie

Or ga ni za to rzy kon kur su ks. Jan Pio trow ski i dy rek tor Krzysz tof 
Bor kow ski w roz mo wie z prze wod ni czą cą ju ry 

Jo lan tą Tysz kie wicz – Sie nie wicz

Nie któ rzy uczest ni cy wy stą pi li w re pre zen ta cyj nych stro jach

Gra lew ski kon kurs to przede wszyst kim wspól na za ba wa

Na gro dy wrę cza li m. in. sta ro sta Jan Mą czew ski 
i wójt Ry szard Gisz czak
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Pod su mo wa nie pra cy
Ośrod ków Edu ka cji

Przed szkol nej 
w gmi nie Ra ciąż

Od 1 stycz nia 2012 r. w gmi nie
Ra ciąż re ali zo wa ny jest pro jekt pt.,,
Suk ces za czy na się w przed szko lu”
współ fi nan so wa ny ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go. Pro jekt koń -
czy się 31 grud nia. 2013 r. War tość do -
fi nan so wa nia wy no si 697 390 zł.

Głów nym pro ble mem, któ re go
roz wią za nie umoż li wi ła re ali za cja pro -
jek tu, był brak do stę pu dzie ci 3, 4-, i 5-
let nich do edu ka cji przed szkol nej. Jak
wy ni ka z ba dań i do świad czeń, za rów -
no pol skich jak i mię dzy na ro do wych,
we wcze snym dzie ciń stwie kształ tu je
się więk sza część moż li wo ści in te lek -
tu al nych, emo cjo nal nych i spo łecz -
nych, a jed no cze śnie dzie ci są naj bar -
dziej po dat ne na wpływ śro do wi ska
w któ rym wzra sta ją. Je że li w tym
okre sie dziec ko nie ma do stę pu do naj -
róż niej szych bodź ców po zwa la ją cych
roz wi jać umie jęt no ści spo łecz ne, in te -
lek tu al ne i emo cjo nal ne, za prze pasz -
cza się tę moż li wość na za wsze.

W ra mach pro jek tu po wo ła nych
zo sta ło sie dem Ośrod ków Edu ka cji
Przed szkol nej (Punk tów Przed szkol -
nych) w: Uniec ku, Ko dłu to wie, Ko zie -
bro dach, Kra sze wie Ga czuł tach, Ra -
cią żu, Kraj ko wie i Sta rym Gra le wie.
Punk ty przed szkol ne znaj du ją się
w bu dyn kach szkół pod sta wo wych (6
punk tów) i je den w bu dyn ku Urzę du
Gmi ny Ra ciąż. W każ dym punk cie
prze pro wa dzo no pra ce ada pta cyj ne
po le ga ją ce na re mon cie, ma lo wa niu
i do sto so wa niu do po trzeb dzie ci. Każ -
dy punkt wy po sa żo no w ze sta wy me -
bli oraz kom ple ty po mo cy dy dak tycz -
nych i za baw ki. Za da nie to zre ali zo wa -
no zgod nie z usta wą o za mó wień pu -
blicz nych w try bie prze tar gu nie ogra -
ni czo ne go. 

W wy ni ku prze pro wa dzo ne go na -
bo ru od 1 stycz nia 2012 r. do wszyst -
kich OEP uczęsz cza ło 118 dzie ci,
w tym 59 dziew cząt i 59 chłop ców;
od 1 wrze śnia 2012 r. – 115 dzie ci,
w tym 55 dziew cząt i 60 chłop ców;

Wycieczka do skansenu
Kodłutowo

10 czerw ca 2013 r. od by ła się wy ciecz ka
do Mu zeum Wsi Ma zo wiec kiej w Sierp cu.
Udział w niej wzię ło 10 dzie ci z Punk tu Przed -
szkol ne go w Ko dłu to wie oraz 6 ro dzi ców.
W cza sie wy ciecz ki dzie ci wy ra bia ły ma sło,
któ re po tem je dzo no z chle bem świe żo upie -
czo nym pie cu opa la nym drew nem.

Uczest ni cy wy ciecz ki wzię li udział
w prze jażdż ce wo zem za przę żo nym w 2 ko nie
oraz zwie dza li za byt ko we do my, ko ściół i in ne
za bu do wa nia. Ogrom nym za in te re so wa niem
cie szy ły się zwie rzę ta prze by wa ją ce w skan se -

nie (owce, ko zy, kacz ki, kró li -
ki), dzie ci bar dzo chęt nie gła -
ska ły zwie rzę ta nie oka zu jąc
na wet odro bi ny lę ku. Wy jazd
był bar dzo uda ny, po go da do -
pi sa ła. Wszy scy wró ci li za do -
wo le ni i chęt ni do ko lej nych
wy jaz dów.

Małgorzata Mazuchowska

Dzieci wyrabiały masło

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zwierzęta
przebywające w skansenie

W te atrze i cen trum za baw
Krajkowo

29 paź dzier ni ka dzie ci 4-, 5-
i 6-let nie  pod opie ką  wy cho waw -
ców i ro dzi ców uczest ni czy ły
w wy ciecz ce do Płoc ka. W Te -
atrze Dra ma tycz nym obej rza ły
sztu kę pt. „Ca li necz ka”. Dzie ci
oglą da ły spek takl z za fa scy no wa -
niem. Sce ny hu mo ry stycz ne wy -
wo ły wa ły ogól ny śmiech. 

Po spek ta klu roz po czę ła się
dru ga atrak cyj na dla ma lu chów
część wy ciecz ki, a mia no wi cie
za ba wa w Cen trum Za baw Hap py
Park w Stró żew ku. Dzie ci bar dzo
ak tyw nie spę dzi ły ra do sne i nie -
za po mnia ne chwi le w ma gicz nej,
baj ko wej sce ne rii. Pod czas dwu -
go dzin ne go po by tu po przez za ba -
wy ru cho we mia ły moż li -
wość  roz wi ja nia swo ich umie jęt -
no ści ma nu al nych oraz do sko na -
le nia ko or dy na cji wzro ko wo – ru -
cho wej, a tak że in te gra cji z ró wie -
śni ka mi. Z ogrom ną ra do ścią ko -
rzy sta ły ze zjeż dżal ni, ba se nów
z pi łecz ka mi, tram po lin czy au to -
ma tów. Do dat ko wy mi atrak cja mi
by ły: za ba wa z sym pa tycz ną
krów ką, ma lo wa nie bu ziek i ra do -
sne tań ce z ani ma to ra mi za baw.

Jo lan ta Misz czyń ska
W Cen trum Za baw Hap py Park w Stró żew ku dzie ci 
bar dzo ak tyw nie spę dzi ły ra do sne i nie za po mnia ne 

chwi le w ma gicz nej, baj ko wej sce ne rii



Wa run kiem uczest nic twa w ba lu by ło przy go to wa -
nie i wy stą pie nie w ma sce kar na wa ło wej

26 ma ja przed szko la ki za pre zen to wa ły ma mom 
in sce ni za cję „Ogró dek Bar tosz ka”

Przed szko la ki wi ta ły wio snę 
z ca łą szkol ną spo łecz no ścią

Se mi na rium dla ro dzi ców
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od 1 wrze śnia 2013 r. – 96 dzie ci,
w tym 50 dziew cząt i 46 chłop ców.
W trak cie re ali za cji pro jek tu w za ję -
ciach uczest ni czy ło 5 dzie ci z orze cze -
nia mi o nie peł no spraw no ści i jed no
dziec ko z opi nią Po rad ni Psy cho lo -
gicz no -Pe da go gicz nej w Płoń sku. Za -
ję cia od by wa ły się 5 dni w ty go dniu
po 5 godz. dzien nie.

W każ dym OEP jest za trud nio na
na uczy ciel ka po sia da ją ca kwa li fi ka cje
do pro wa dze nia za jęć w przed szko lu.
Wszyst kie OEP re ali zu ją za da nia wy -
ni ka ją ce z ob sza rów edu ka cyj nych
okre ślo nych w pod sta wie pro gra mo wej
przed szko la do ty czą ce mię dzy in ny mi:
– kształ to wa nia umie jęt no ści spo łecz -

nych dzie ci, po ro zu mie wa nia się
z do ro sły mi i mię dzy so bą, zgod ne -
go funk cjo no wa nia pod czas pra cy
i za baw;

– kształ to wa nia umie jęt no ści sa mo ob -
słu gi, wy ra bia nia na wy ków hi gie -
nicz nych, wdra ża nia do ła du i po -
rząd ku;

– wspie ra nia roz wo ju in te lek tu al ne go
po przez na ukę i za ba wę, ba da nie za -
in te re so wań tech nicz nych, wy cho -
wa nie przez sztu kę i przy go to wa nie
do na uki czy ta nia, pi sa nia i edu ka cji
ma te ma tycz nej;

– kształ to wa nia prze ko nań o ko niecz -
no ści ochro ny przy ro dy, po zna wa -
nia przy czyn za nie czysz cza nia śro -
do wi ska na tu ral ne go;

– wy cho wa nia zdro wot ne go i roz wi ja -
nia spraw no ści fi zycz nej;

– wy cho wa nia ro dzin ne go, oby wa tel -
skie go i pa trio tycz ne go, sza cun ku
dla sym bo li na ro do wych;

– prze strze ga nia re guł współ pra cy
i współ dzia ła nia w gru pie pod czas
na uki i za ba wy;

– po zna wa nia wy bra nych ga tun ków
ro ślin i zwie rząt, prac zwią za nych
z ho dow lą i opie ką nad zwie rzę ta mi;

– pro wa dze nia ob ser wa cji zmian
przy ro dy;

– po zna wa nia wy bra nych za wo dów.
W pra cy OEP bar dzo waż ną ro lę

od gry wa współ pra ca z ro dzi ca mi.
Zgod nie z za sa dą prze ła my wa nia ste -
reo ty pu, że wy cho wa niem ma łych
dzie ci zaj mu ją się mat ki, do tej współ -
pra cy za pra sza ni są mat ki i oj co wie
dzie ci. Kon tak ty z ro dzi ca mi utrzy my -
wa ne są na bie żą co, ale rów nież w ra -

Ciąg dalszy na str. 7

Ciąg dalszy ze str. 5

Edukacja dzieci i...rodziców
Kraszewo Gaczułty

Na szkol ny bal zo sta ły za pro szo -
ne tak że przed szko la ki, któ re chęt nie
uczest ni czy ły w tań cach, ko ro wo -
dach i róż nych kon kur sach. Wa run -
kiem uczest nic twa w ba lu by ło przy -
go to wa nie i wy stą pie nie w ma sce
kar na wa ło wej. Przed szko la kom
trosz kę po mo gły ma my. Wszyst kie
ma ski bra ły udział w szkol nym kon -
kur sie, a jed na ma ska przed szko la ka
zo sta ła na gro dzo na.

* * *
Przed szko la ki z ra do ścią ocze ki -

wa ły na dej ścia wio sny. Wi ta ły ją
z ca łą szkol ną spo łecz no ścią: przy go -
to wa ły się do wio sen nej mi ni li sty
prze bo jów, wy ko na ły pra cę pla stycz -
ną „Pa ni Wio sna”, słu cha ły za ga dek
i oglą da ły film o te ma ty ce przy rod ni -
czej. Wzię ły też udział w szkol nym
kon kur sie „Ubie ra my Pa nią Wio -
snę”. Ubra ły nie tyl ko Pa nią Wio snę,
ale i ca ły jej or szak.

* * *
Ma mo, ma mo do bra wróż -

ko/Coś po wie my Ci na uszko:/Wró -
żysz nam do bre dni/Umiesz w śmiech
za mie nić łzy/Cie płe sny nie siesz nam
do po dusz ki/W oczach masz słoń ca
blask/I od bu rzy chro nisz nas - ty mi
sło wa mi, 26 ma ja, przed szko la ki po -
wi ta ły swo je ma my w od święt nie
przy stro jo nej sa li. W ten szcze gól ny
dzień re cy to wa ły dla nich wier szy ki,
śpie wa ły pio sen ki, za pre zen to wa ły
in sce ni za cję „Ogró dek Bar tosz ka”.
Wrę czy ły ma mom przy go to wa ne
wła sno ręcz nie laur ki i upo min ki.
Dzie ci za pro si ły tak że ma my
do wspól nych plą sów i za baw ze
śpie wem. Ma my od wdzię czy ły się
swo im po cie chom za pro sze niem
do słod kie go po czę stun ku. By ły też
bra wa, ca łu sy i uści ski za wy stę py
dzie ci. 

* * *
Pod czas se mi na rium na te mat

„Ro la edu ka cji przed szkol nej w przy -
go to wa niu dzie ci do pod ję cia na uki
szkol nej – jak moż na wspo ma gać
dziec ko w pro ce sie osią ga nia go to -
wo ści szkol nej”, ro dzi ce zdo by wa li
nie tyl ko wie dzę na te mat roz wo ju
psy cho fi zycz ne go dzie ci w wie ku 3-
5 lat, ale po zna li rów nież za ba wy,
eks pe ry men ty i do świad cze nia, ja kie
mo gą wy ko ny wać ra zem z dzieć mi,
aby roz wi jać na tu ral ną cie ka wość
dziec ka ota cza ją cym świa tem
i wspo ma gać go w osią ga niu go to wo -
ści szkol nej. Naj pierw oczy wi ście
prze ćwi czy li na so bie, świet nie się
przy tym ba wiąc. 

Emilia Jóźwiak-Małecka
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mach co mie sięcz nych spo tkań, w ra -
mach któ rych na stę pu je wy mia na in -
for ma cji mię dzy ro dzi ca mi i wy cho -
waw czy nia mi. Ro dzi ce chęt nie uczest -
ni czą w ze bra niach, warsz ta tach i im -
pre zach oko licz no ścio wych or ga ni zo -
wa nych w przed szko lach oraz w ra -
mach in te gra cji z ca łą spo łecz no ścią
uczniow ską – w im pre zach szkol nych.
W każ dym OEP zo sta ły prze pro wa -
dzo ne w stycz niu i wrze śniu 2012 r.
oraz we wrze śniu 2013 r. dwu go dzin ne
se mi na ria dla ro dzi ców, pod no szą ce
ich umie jęt no ści w po zna wa niu sta nu
go to wo ści swo je go dziec ka do pod ję cia
na uki szkol nej, aby mo gli je w osią -
gnię ciu tej go to wo ści od po wied nio
do po trzeb wspo ma gać. Ro dzi ce zo sta -
li prze szko le ni w kształ to wa niu u dzie -
ci na wy ków dba nia o wła sne zdro wie
w do mu i przed szko lu. Ko lej nym te ma -
tem se mi na rium by ło pro pa go wa nie
wśród ro dzi ców po sta wy wza jem ne go
sza cun ku wo bec sie bie i part ner skich
re la cji. Ro dzi ce otrzy ma li ma te ria ły
edu ka cyj ne do ty czą ce wspie ra nia osią -
gnięć roz wo jo wych dzie ci i ła go dze nia
trud no ści, na ja kie na tra fia ją.

Wszyst kie dzie ci uczęsz cza ją ce
do OEP zo sta ły prze ba da ne przez lo -
go pe dę. Ba da nie do ty czy ło nie pra wi -
dło wo ści wy mo wy i ar ty ku la cji. Ro -
dzi ce otrzy ma li wska zów ki do ty czą ce
zdia gno zo wa nych wad i spo so bu ich
ni we lo wa nia. Mo gli sko rzy stać z ze sta -
wów ćwi czeń do sa mo dziel nej pra cy
w do mu. Na uczy ciel ki na pod sta wie
prze pro wa dzo nych ba dań rów nież re -
ali zo wa ły ćwi cze nia uspraw nia ją ce na -
rzą dy ar ty ku la cyj ne i ko ry gu ją ce wa dy
wy mo wy. W okre sie kwie cień – czer -
wiec 2012 r. dla dzie ci z wa da mi wy -
mo wy prze pro wa dzo no 144 godz. za -
jęć in dy wi du al nych i gru po wych z te -
ra pii lo go pe dycz nej. Za ję cia roz po czę -
ły się od spo tka nia z dzieć mi, ro dzi ca -
mi i wy cho waw czy nia mi w ce lu po -
dzia łu na gru py te ra peu tycz ne oraz po -
in for mo wa nia ro dzi ców o pro po no wa -
nych ze sta wach ćwi czeń ko ry gu ją cych
i zdia gno zo wa nia trud no ści. W kwiet -
niu pro wa dzo ne by ły ćwi cze nia
uspraw nia ją ce apa rat mo wy, ćwi cze nia
od de cho we, roz wi ja ją ce mo wę. Ro dzi -
ce otrzy ma li rów nież ze sta wy ćwi czeń
do wy ko na nia w do mu, kon sul to wa li
z pro wa dzą cą in dy wi du al ne pla ny pra -

Ciąg dalszy na str. 8

Ciąg dalszy ze str. 6

Dzieƒ Rodziny
Unieck

Dzie ci z Punk tu Przed szkol -
ne go w Uniec ku, 31 ma ja 2013
r., przy go to wa ły uro czy stość
pod ha słem Dzień Ro dzi ny.
W świę to wa niu uczest ni czy li ro -
dzi ce. Wszy scy ze wzru sze niem

wy słu cha li czę ści ar ty stycz nej, przed szko la ki
re cy to wa ły wier sze oraz śpie wa ły pio sen ki.
Dzię ko wa ły swo im ro dzi com za trud zwią za -
ny z ich wy cho wa niem oraz pod kre śla ły, jak
bar dzo ich ko cha ją. Na stęp nie dzie ci wrę czy -
ły sa mo dziel nie wy ko na ne laur ki. Mi łym ak -
cen tem był słod ki po czę stu nek dla wszyst kich
ro dzin. 

At mos fe ra, ja ka to wa rzy szy ła w tym
dniu, na dłu go zo sta nie w ser cach wszyst kich
uczest ni ków. Jo lan ta Misz czyń ska

Ewelina Tomporowska

Przedszkolaki recytowały wiersze 
oraz śpiewały piosenki

W świętowaniu uczestniczyli rodzice

Spotkania z mundurowymi
Raciąż

W tro sce o bez pie czeń stwo dzie ci
i ich ro dzin w punk cie i od dzia le przed -
szkol nym w Ra cią żu przy ZS w Ko zie -
bro dach mia ły miej sce spo tka nia z przed -
sta wi cie la mi służb mun du ro wych.

Sierż. szt. Ro bert Kę dzier ski, dziel -
ni co wy mia sta Ra cią ża, przy bli żył dzie -
ciom za sa dy bez piecz ne go po ru sza nia się
po dro dze oraz za sa dy ogra ni czo ne go za -
ufa nia w sto sun ku do ob cych. Jak zwy kle
szcze gól nym za in te re so wa niem wśród
dzie ci cie szy ła się pre zen ta cja wy po sa że -
nia po li cyj ne go nie zbęd ne go pod czas wy -
ko ny wa nia pra cy.

Z ko lei spo tka nie dla dzie ci i ro dzi -
ców w ra mach ak cji spo łecz nej „Nie dla
cza du!” pro wa dził bryg. mgr inż. Grze gorz
Do mań ski, do wód ca JRG Ko men dy Po -
wia to wej Stra ży Po żar nej w Płoń sku. Pa -
tro nat ho no ro wy nad ak cją ob jął mi ni ster
spraw we wnętrz nych. Ce lem ak cji jest
uświa do mie nie ist nie nia te go za gro że nia.
Dzie ci i ro dzi ce obej rze li pre zen ta cję mul -
ti me dial ną, bra li udział w dys ku sji. Dzie ci
ko lo ro wa ły i ukła da ły hi sto ryj kę ob raz ko -
wą zwią za ną z te ma tem. Na ko niec otrzy -
ma ły drob ne upo min ki i za da wa ły du żo
py tań zwią za nych z pra cą stra ża ka.

Agniesz ka Po kor ska 

Sierż. szt. Ro bert Kę dzier ski z Ko mi sa ria tu Po -
li cji w Ra cią żu, czy li po li cjant w przed szko lu

Bryg. mgr inż. Grze gorz Do mań ski, do wód ca
JRG Ko men dy Po wia to wej Stra ży Po żar nej
w Płoń sku, mó wił o ak cji „Nie dla cza du”.
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cy lo go pe dycz nej. W ma ju i czerw cu
za ję cia te by ły kon ty nu owa ne.

W ra mach re ali za cji pod sta wy
pro gra mo wej przed szko la we wszyst -
kich OEP by ły or ga ni zo wa ne:
– im pre zy i uro czy sto ści oko licz no -

ścio we np. z oka zji świąt pań stwo -
wych, dni ma my i ta ty, dni pa tro na,
świąt Bo że go Na ro dze nia, Wiel ka -
no cy;

– dni otwar te dla ro dzi ców; 
– wy stę py przed szko la ków, uczniów

szkół pod sta wo wych i gim na zjów,
grup pro fe sjo nal nych;

– re ali za cje pro gra mów edu ka cyj -
nych, np. z za kre su pierw szej po mo -
cy, bez pie czeń stwa – spo tka nia
z pie lę gniar ką, po li cjan tem;

– kon kur sy dla dzie ci i ro dzi ców np.
ozdo ba wiel ka noc na, cho in ko wa;

– wy ciecz ki do Płoc ka (ZOO, prze -
jazd ciuch cią, zwie dza nie Płoc ka),
do Cen trum Za baw Hap py Park
w Stró żew ku, Cen trum Na uki Ko -
per nik w War sza wie, Mu zeum Wsi
Ma zo wiec kiej w Sierp cu, te atru
w Płoc ku;

– uczest nic two w ak cjach:,, Sprzą ta -
nie Świa ta 2012 i 2013”,,, Ko cham
lu bię, szu ję... – nie śmie cę”; 

– uro czy sto ści in te gra cyj ne – dla
dzie ci z są sied nich OEP.

Pro jekt jest za rzą dza ny przez
dwu oso bo wy ze spół: ko or dy na to ra
pro jek tu i je go asy stent kę – pra cow ni -
ków Urzę du Gmi ny w Ra cią żu. Czu -
wa ją oni nad pra wi dło wą, zgod ną
z wnio skiem o do fi nan so wa nie, re ali -
za cję pro jek tu. Ko or dy na tor współ pra -
cu je z wy cho waw czy nia mi pro wa dzą -
cy mi za ję cia oraz dy rek to ra mi szkół,
w któ rych zlo ka li zo wa ne są OEP. Ob -
słu gę pro jek tu pro wa dzą rów nież pra -
cow ni ce Urzę du Gmi ny (BOSS -u).

Re ali za cja pro jek tu przy czy ni ła
się do zwięk sze nia świa do mo ści ro dzi -
ców co do zna cze nia ko rzy ści wy ni ka -
ją cych z edu ka cji przed szkol nej. Uzy -
ska na wie dza po zwo li ła im włą czyć
się do pro ce su kształ to wa nia u dzie ci
umie jęt no ści, wia do mo ści, po staw,
czy li kształ to wa nia świa do mo ści oby -
wa tel skiej. Jest to bar dzo waż ny pro -
ces, nie tyl ko dla dzie ci i ich ro dzi ców
ale rów nież spo łe czeń stwa na szej gmi -
ny i kra ju.

Wła dy sław Kwiat kow ski 
Kie row nik Biu ra Ob słu gi 

Szkół Sa mo rzą do wych

Ciąg dalszy ze str. 7

W Êwià tecz nym nastroju
Koziebrody

Każ de go ro ku
od by wa się w PP
w Ko zie bro dach
spo tka nie opłat ko -
we z ro dzi ców i in -
nych za pro szo nych
go ści. Przed szko la -
ki pre zen tu ją wów -
czas swo je umie jęt -
no ści wo kal ne i re -
cy ta tor skie o te ma -

Dzie ci, ro dzi ce 
i za pro sze ni go ście

Mi ko łaj nie za po mi na
o przed szko la kach

Seminarium dla rodziców
Gralewo

Jed nym z naj cie kaw szych wy da rzeń
w OEP by ło se mi na rium dla ro dzi ców
i wy cho waw cy. Je go te mat: „Ro la edu ka -
cji przed szkol nej w przy go to wa niu dzie -
ci do pod ję cia na uki szkol nej – jak moż -
na wspo ma gać dziec ko w pro ce sie osią -
ga nia go to wo ści szkol nej?”

Obec na by ła więk szość ro dzi ców.
Przy by ły za rów no ma my jak i oj co wie
dzie ci. Se mi na rium pro wa dzo ne by ło
w spo sób cie ka wy. By ła to dla ro dzi ców
no wość, gdyż do tej po ry nie by ły pro wa -
dzo ne te go ro dza ju spo tka nia. Za spra wą
pro jek tu unij ne go „Suk ces za czy na się
w przed szko lu” za rów no ro dzi ce jak
i wy cho waw ca mie li moż li wość za po -
zna nia się z te go ro dza ju współ pra cą.
Ro dzi ce z uwa gą wy słu cha li czę ści teo -
re tycz nej i bra li udział w za ję ciach prak -
tycz nych. Część prak tycz na bar dzo przy -
pa dła im do gu stu. Za rów no wie dza teo -
re tycz na, ja ką prze ka za ła pa ni pro wa dzą -
ca, jak rów nież róż ne go ro dza ju za ba wy,
ja kie pa ni prze pro wa dzi ła z ro dzi ca mi,
wnio sły wie le cen nych wska zó wek co
do wy cho wa nia dzie ci.

Mar le na Jan kow ska

Obec na by ła więk szość ro dzi ców

Pro wa dzą ca prze ka za ła ro dzi com wie le 
cen nych wska zó wek co do wy cho wa nia dzie ci

ty ce bo żo na ro dze nio -
wej – ko lę dy, pa sto -
rał ki, wier sze i pio -
sen ki.

Mar ta Ott
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Pamiętamy o autorach naszej wolności
Za wsze w li sto pa dzie pa mię ta my o tych, któ rzy

by li au to ra mi na szej wol no ści. Dla te go też w śro -
dę, 13 li sto pa da, od by ła się aka de mia z oka zji 95.
rocz ni cy od zy ska nia nie pod le gło ści przez Pol skę.
Przy go to wa ny zo stał pro gram ar ty stycz no – mu -
zycz ny z udzia łem uczniów kla sy III gim na zjum
i chó ru szkol ne go. Wpro wa dzi li oni wi dzów w at -
mos fe rę wy da rzeń po prze dza ją cych 11 li sto pa -
da 1918 ro ku. Zo bra zo wa li sy tu ację po li tycz ną kra -
ju przed od zy ska niem przez Pol skę nie pod le gło ści
w krót kim ry sie hi sto rycz nym „Dro ga do wol no ści”.
W pro gra mie zna la zły się tek sty uka zu ją ce zma ga -
nia Po la ków z za bor ca mi, utwo ry pa trio tycz ne, pie -
śni żoł nier skie, le gio no we oraz par ty zanc kie. 

Nad opra wą mu zycz ną czu wał Ma riusz Usią dek, a aka -
de mię przy go to wa ła Ma rian na Krze miń ska. To wła śnie z jej

An drzej ko we wró˝ by w „strasz nym dwo rze”
Szko ła w Ko dłu to wie

Zespół Szkół w Uniecku

ust pa dły sło wa: „Wol ność utrzy mać i god nie w tym kra ju
żyć”, któ re na dłu go po zo sta ną w na szej pa mię ci.

Ja dwi ga Grzy biń ska
Fot. z ar chi wum ZS w Uniec ku

28 li sto pa da w Fi lii Szko -
ły Pod sta wo wej im. A. Bo ja -
now skie go w Ko dłu to wie od -
by ła się za ba wa hal lo wen -
owa ro dem ze Sta nów Zjed -
no czo nych, po łą czo na z pol -
ską tra dy cją wróżb an drzej ko -
wych. Or ga ni za cją za ję ły się
Ja ni na Jóź wiak – opie kun
SU, Mał go rza ta Ma zu chow -
ska i Ane ta Kwa si bor ska.
W za ba wie uczest ni czy li
wszy scy ucznio wie szko ły, ro -
dzi ce, na uczy cie le i sym pa ty -
cy na szej pla ców ki. Dzie ci,
któ re te go dnia przy by ły
do szko ły, by ły po prze bie ra ne
za prze ra ża ją ce stwo ry, upio -
ry ro dem z hor ro rów, jak rów -
nież księż nicz ki, da my dwo ru
oraz bo ha te rów kre skó wek. Te go dnia sa la gim na stycz na
przy po mi na ła „strasz ny dwór” ale naj waż niej sze by ło to, że
wo kół pa no wa ła eks cy ta cja, dresz czyk emo cji oraz by ło wie -
le śmie chu i ra do ści. Do dat ko wą atrak cją by ły prze róż ne

kon ku ren cje oraz wróż by an drzej ko we. A trze ba przy znać,
że po my słów na za ba wę oraz „strasz ne stro je” na si ucznio -
wie mie li bez li ku, co wi dać na zdję ciu.

Ja ni na Jóź wiak
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POLSKA JEST PYSZNA !!!
Zespół Szkół w Gralewie

Ucznio wie dru giej kla sy gim na zjum
w Ze spo le Szkół w Sta rym Gra le wie po sta -
no wi li uczcić w tym ro ku Świę to Nie pod le -
gło ści ina czej niż zwy kle.

Po trak to wa li 11 li sto pa da jak uro dzi ny swo jej
Oj czy zny – do słow nie. Upie kli tort. Za an ga żo wa -
ni by li w to ucznio wie wszyst kich klas – każ da
z nich mia ła upiec bisz kopt.

Po tem wspól nie wy cię li z ciast kon tu ry Pol -
ski i ude ko ro wa li je bia ło – czer wo ny mi słod ko -
ścia mi. Tak po wstał ory gi nal ny tort.

8 li sto pa da, w pią tek, mia ły miej sce głów ne
uro czy sto ści.

Był pro gram słow no – mu zycz ny przy go to -
wa ny przez naj star szych uczniów gim na zjum,
w któ rym po ka za na by ła dro ga Pol ski do od zy ska -
nia wol no ści (mo gli go obej rzeć miesz kań cy Gra -
le wa i oko lic, po nie waż wy sta wio ny był tak że
w pa ra fial nym ko ście le).
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Dru gą część spo tka nia sta no wi ły scen ki z hi sto rii na sze go
kra ju. Ucznio wie kil ku klas – gim na zjum i szko ły pod sta wo -
wej, wy bra li wy da rze nia z bo ga tej prze szło ści Ju bi lat ki i po ka -
za li je w krót kich scen kach. Że by wy sta wić każ dą z nich, trze -
ba by ło za an ga żo wa nia wie lu człon ków kla sy – na le ża ło opra -
co wać sce na riusz, wy my ślić ko stiu my, sce no gra fię.

Naj młod si – przed szko la ki i ucznio wie klas I -III – po zna -
li, lub przy po mnie li so bie le gen dę o za ło że niu pań stwa pol skie -

go i na ry so wa li pięk ne ry sun ki, któ re mo gli wszy scy po dzi wiać
na mi ni wy sta wie „Po cząt ki Pol ski ocza mi naj młod szych”.

Przy go to wa li tak że ko ty lio ny, któ re do peł nia ły uro czy sty
cha rak ter te go dnia.

Na za koń cze nie dziew czyn ka, któ ra uosa bia ła Pol -
skę – czę sto wa ła wszyst kich uro dzi no wym tor tem. By ło pysz -
nie!

Uczniowie kl. II PG
Fot. Ł. Jan kow ski
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Pu char był bli sko
Nie uda ło się dru ży nie Ju trzen ki Unieck zwy cię żyć w fi na le

Pu cha ru Pol ski na szcze blu okrę gu. W me czu ro ze gra nym 16 li -
sto pa da na bo isku prze ciw ni ka uniec ki ze spół prze grał 2 : 3.
Wszyst kie bram ki pa dły w pierw szej czę ści spo tka nia.

Ale zwy cię stwo i pu char był w za się gu Ju trzen ki. Mecz roz -
po czął się wprost ba jecz nie dla uniec kiej dru ży ny, któ ra już w dru -
giej mi nu cie ob ję ła pro wa dze nie. Po do środ ko wa niu z pra wej stro -
ny za wod nik go spo da rzy tak nie for tun nie wy bi jał pił kę, że tra fi ła
ona do bram ki Ko no pian ki. Jed nak pił ka rze Ko no pian ki nie za -
mie rza li ta nio sprze dać swo jej skó ry i z de ter mi na cją ata ko wa li
bram kę go ści, w kon se kwen cji do pro wa dza jąc do wy rów na nia,
a w kil ka mi nut póź niej obej mu jąc pro wa dze nie. Na 2 : 2 wy rów -
nał z rzu tu wol ne go nie za stą pio ny eg ze ku tor Prze my -
sław Sto lar ski. Ko lej ne tra fie nie znów za no to wa li go -
spo da rze. Tuż przed koń cem pierw szej po ło wy sę dzia
po dyk to wał rzut kar ny, a za wod nik Ko no pian ki za mie -
nił go na bram kę.

Dru ga po ło wa nie przy nio sła zmia ny re zul ta ty, mi -
mo że obie stro ny mia ły ku te mu wie le oka zji. Do słow nie
w ostat niej mi nu cie spo tka nia Prze my sław Sto lar ski znów
pre cy zyj nie wy ko nał rzut wol ny. I gdy wy da wa ło się, że
pił ka lo ko wa na pod po przecz kę nie uchron nie zmie rza
do siat ki, bram karz Ko no pian ki wy cią gnął się jak stru na
i zdo łał ją wy bić, ra tu jąc tym sa mym ko rzyst ny wy nik dla
go spo da rzy. Osta tecz nie więc zwy cię ży ła Ko no pian ka,
od bie ra jąc pu char i prze cho dząc do dal szej run dy pił kar -
skich roz gry wek Pu cha ru Pol ski.

Mecz mógł się po do bać, mi mo cha otycz no ści
w grze obu ze spo łów. Jed nak na brak sy tu acji pod bram -
ko wych, a te de cy du ją o wi do wi sko wo ści, nie moż na by -
ło na rze kać. Zresz tą pięć bra mek mó wi za sie bie. Nie ste -
ty, by ło też wie le nie czy stych za grań, to też sę dzia szcze -
gól nie w dru giej po ło wie me czu wie lo krot nie wyj mo wał
żół ty kar to nik. Czę ściej oglą da li go za wod ni cy Ju trzen ki
i to nie tyl ko za fau le. Tak że za dys ku sję z ar bi trem i kwe -
stio no wa nie je go de cy zji. Jesz cze dłu go po za koń cze niu
spo tka nia nie mo gli się po go dzić z de cy zją sę dzie go
o po dyk to wa niu rzu tu kar ne go. Dys ku sja prze nio sła się
na fo rum in ter ne to we Ju trzen ki. Ko men to wa no mecz
i de cy zje sę dzie go. Je den z in ter nau tów dzi wił się, jak to
moż li we, że by B -kla so wa Ko no pian ka po ko na ła A -kla so -
wą Ju trzen kę, któ ra wcze śniej od pra wi ła z kwit kiem
o wie le wy żej no to wa ne ze spo ły – Mła wian kę czy Nad -

Przemysław Stolarski (przy piłce) popisał się efektownie
wykonywanymi rzutami wolnymi

Na brak sytuacji podbramkowych nie można było narzekać

Piłkarze Jutrzenki często wdawali się w dyskusję z arbitrem 

Konopianka Konopki – Jutrzenka Unieck 3:2 

nar wian kę. Kto był na me czu, ten wi dział, że pił ka rze
uniec kiej dru ży ny wal czy li am bit nie do ostat nie go
gwizd ka. I za to na le żą im się sło wa uzna nia, a więc bra -
wo Ju trzen ka. A że tym ra zem mu sie li uznać wyż szość
teo re tycz nie słab sze go ry wa la... W spo rcie i tak by wa.
Zresz tą po wia da się, że go spo da rzom na wet ścia ny po -
ma ga ją.

Sze ro ki skład Ju trzen ki Unieck w fi na le: Mi chał
Szy mań ski, Prze my sław Sto lar ski, Łu kasz Przy by szew -
ski, Piotr Kwie ciń ski, Ja nusz Pa jew ski, Sła wo mir Jóź -
wiak, Pa weł Bo rzy kow ski, Ma riusz Bo rzy kow ski, Da -
wid Bloch, Ma te usz Więc kow ski, Da niel Sło jew ski,
Piotr Bloch, Pa tryk Ba czew ski, Ma te usz Wa gner, Mi -
chał Łu gow ski, Pa weł Osow ski, Da riusz Kry giel ski.

r -r


