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W Urzędzie Gminy Raciąż trwa postępowanie w sprawie wniosków in-
westorów dotyczących budowy turbin wiatrowych, chlewni i kurników, a więc 
obiektów wywołujących sprzeciw wielu mieszkańców. Sprawdziliśmy, na 
jakim etapie jest rozpatrywanie tych kontrowersyjnych spraw.

25
PAŹDZIERNIKA

WYBIERAMY
SEJM I SENAT

W wyborach do Sejmu w okręgu 
wyborczym nr 16 (w jego skład 
wchodzi także powiat płoński) do 
zdobycia jest 10 mandatów. Ubie-
gać się o nie będzie 150 kandyda-
tów zarejestrowanych na 8 listach 
komitetów wyborczych. Aby oddać 
ważny głos należy postawić znak X 
w kratce obok nazwiska tylko jed-
nego kandydata.
W wyborach do Senatu w okręgu 
nr 39, w skład którego wchodzi tak-
że powiat płoński, zarejestrowano 
5 kandydatów. Aby oddać ważny 
głos na karcie do głosowania sta-
wiamy znak X w kratce obok nazwi-
ska tylko jednego kandydata.

Ślubowanie w Dniu Nauczyciela Odpust i dożynki

Fotorelacja na str. 6-7Czytaj na str. 9

Str. 5

Gralewo Koziebrody
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OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RACIĄŻ
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały 
Nr XXIV/125/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Raciąż na stałe obwody głosowania 
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz 9143 z dnia 13 grudnia 2012 r.) i Uchwały Nr IX.49.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 21 sierpnia 2015 r. 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych 
do potrzeb niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

1
Miejscowości: Bogucin, Chyczewo, Ćwiersk, Dobrska-Kolonia, 
Dobrska-Włościany, Kaczorowy, Kiełbowo, Kozolin, Kraśniewo, 
Nowe Gralewo, Nowe Młodochowo, Stare Gralewo, Stare Młodochowo, 
Strożęcin, Szapsk, Wępiły, Złotopole

Zespół Szkół w Starym 
Gralewie

Stare Gralewo 13
tel. 23 679 30 02

2
Miejscowości: Charzyny, Jeżewo-Wesel, Kocięcin Brodowy, Kocięcin-
Tworki, Kodłutowo, Nowy Komunin, Sikory, Stary Komunin, Szczepkowo, 
Unieck

Zespół Szkół w Uniecku
Unieck 80

tel. 23 679 35 11

 

3 Miejscowości: Bielany, Druchowo, Koziebrody, Malewo, Mała Wieś, Młody 
Niedróż, Stary Niedróż

Zespół Szkół w Koziebrodach
Koziebrody 5

tel. 23 679 70 12
 

4
Miejscowości: Budy Kraszewskie, Cieciersk, Folwark-Raciąż, Kiniki, 
Kraszewo-Czubaki, Kraszewo-Falki,Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo 
Podborne, Kraszewo-Sławęcin, Kraszewo-Rory, Łempino, Łempinek, Pęsy, 
Pólka-Raciąż, Sierakowo, Witkowo, Żukowo-Strusie, Żukowo-Wawrzonki

Zespół Szkół w Raciążu
ul. Kilińskiego 64
tel. 23 679 10 31

5 Miejscowości: Draminek, Drozdowo, Grzybowo, Kossobudy, 
Krajkowo-Budki, Krajkowo, Kruszenica, Lipa, Zdunówek, Żychowo

Zespół Szkół w Krajkowie
Krajkowo 8

tel. 23 679 91 20

6
Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 
09-100 Płońsk Centrum Medyczne Grupa Zdrowie Kraszewo-Czubaki 23a
(dawna nazwa Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kraszewo-Czubaki 23a)
Obwód utworzony tylko dla pacjentów 

Centrum Medyczne Grupa 
Zdrowie

Kraszewo-Czubaki 23a
tel. 23 679 73 14

 
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 25 października 2015 r. w godz. 700 – 2100 . 
Wyborca może głosować korespondencyjnie. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w 
obwodach odrębnych, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborcę powinien być zgłoszony do dnia 10 października 2015 roku.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierp-
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej 
w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocni-
ka jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach odrębnych, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru 
głosowania korespondencyjnego. Wniosek w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa składa się do Wójta Gminy do dnia 
16 października 2015 roku. 

    – lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

– obwodowa komisja wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego Wójt Gminy

/-/ Ryszard Giszczak
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W Kraszewie Gaczułtach odbyło się uroczyste otwar-
cie odnowionego lokalu przy strażnicy OSP z udziałem 
m.in. wójta gminy Raciąż Ryszarda Giszczaka i przewod-
niczący Rady Powiatu Płońskiego Jana Mączewskiego.

Remont świetlicy wiejskiej był możliwy dzięki 
wsparciu fi nansowemu z budżetu gminy oraz zaangażo-
waniu mieszkańców pod wodzą sołtys Bożeny Karwow-
skiej i radnego Janusza Kędzierskiego.

Niezbędne prace remontowe wykonali w czynie spo-
łecznym strażacy, natomiast porządkowe – kobiety z koła 
gospodyń. Wyposażenie do obydwu wyremontowanych 
pomieszczeń podarowali mieszkańcy.

Została też odświeżona elewacja budynku, wymie-
nione drzwi i wykonane zadaszenie.

Radość ze wspólnej pracy została zwieńczona spot-
kaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa przy grillu 
i muzyce.

KG

W jedności siłaW jedności siła  

Kraszewo

Podziękowanie 

Dziękuję
Panu Janowi Miklewskiemu

za solidne wykonanie poboczy
przy nowej drodze w Kossobudach.

Pan Miklewski
uczynił to z własnej inicjatywy

i własnymi środkami.

Ryszard Giszczak
Wójt Gminy Raciąż

Europejski potentat budowlany – fi rma Strabag – poja-
wił się w gminie Raciąż. Stanął do przetargu na drogi. Jeden 
z nich już wygrał, a inwestycję – czterokilometrowy trakt z 
Kiełbowa do Gralewo – wykonał. Na zdjęciach widoczne są 
roboty na tej drodze.

Strabag w Polsce stawia na budowę dróg, nie tylko tych, 
których inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, ale też takich, które chcą budować lokalne samo-
rządy. Przykładem jest właśnie gmina Raciąż.

Warto jednak wiedzieć, że fi rma ta budowała i buduje au-
tostrady w Polsce, m.in. odcinki S8, S4, S3. Ale nie gardzi 
też lokalnymi drogami. Przy czym w gminie Raciąż zaistniała 
po raz pierwszy. No, może nie dosłownie. Po raz pierwszy na 
drodze gminnej. Natomiast nie tak dawno budowała drogę po-
wiatową z Raciąża przez Pólka Raciąż do granicy gmin.

r-r

S T R A B A G
na gminnych drogach

Fot. archiwum gminy

Uprzejmie informuję,
 że Gmina Raciąż przystąpiła do opracowania 

Strategii Rozwoju Gminy Raciąż na lata 2016-2026.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o składanie 

propozycji związanych z kierunkiem rozwoju Gminy.
                                                                        

 Wójt Gminy Raciąż

(-) Ryszard Giszczak
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spotkanie z udziałem marszałka

Marszałek województwa mazowieckiego Adam 
Struzik uczestniczył w spotkaniu, które 16 paździer-
nika zorganizowała miejsko-gminna organizacja PSL 
w Raciążu. Przybyli m.in. przedstawiciele władz sa-
morządowych powiatu, miasta i gminy oraz kandyda-
ci do parlamentu.

Adam Struzik apelował do zebranych o to, aby 
w wyborach parlamentarnych głosowali na tych, któ-
rych znają, którzy swoim życiem i pracą udowodnili 
już, że coś potrafi ą, którzy nie obiecują gruszek na 
wierzbie, którzy myślą pozytywnie o tym, jak zmie-
niać rzeczywistość na lepszą.

r-r

1. Marszałek Adam Struzik w rozmowie z Jarosławem 
Jaworskim, prezesem miejsko-gminnej organizacji PSL

2. Andrzej Kamasa, kandydat do Senatu i wójt gminy 
Płońsk Aleksander Jarosławski – kandydat do Sejmu. 
Za nimi starostowie płońscy: były – Jan Mączewski 
i obecny – Andrzej Stolpa

3. Nie zabrakło szefów raciąskich samorządów: 
wójta Ryszarda Giszczaka i burmistrza Mariusza 
Godlewskiego

4,5. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób
Fot. „GR”

1

3

4-5

2
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Chlewnie

Niedawno odbyła się rozprawa ad-
ministracyjna dotycząca wniosku w spra-
wie budowy chlewni w Krajkowie. To 
kolejny etap procedowania, nieobowią-
zujący, ale zarządzony przez wójta gminy 
Raciąż, aby umożliwić stronom postę-
powania wyrażenie poglądów i przed-
stawienie argumentów w tej sprawie. 
Inwestor przedstawił swoje argumenty, 
strona protestująca – swoje. Frekwencja 
była niewielka, zwłaszcza jeśli chodzi 
o stronę protestującą przeciwko tej in-
westycji. Budowa jest przewidywana na 
skraju gminy, przy drodze z Krajkowa do 
Kondrajca w gminie Glinojeck. Zamiar 
budowy chlewni zgłosiła ta sama fi rma, 
która w Kondrajcu prowadzi chów trzo-
dy chlewnej. I zamierza rozszerzyć swoją 
działalność tym razem na terenie gminy 
Raciąż. W przeliczeniu na duże sztuki 
wnioskodawca chce tam prowadzić chów 
tysiąca sztuk trzody.

Przeciwko budowie protestują 
głównie ci mieszkańcy, którzy mają swo-
je domostwa najbliżej planowanej inwe-
stycji. Ale nie tylko. Także mieszkańcy 
siedlisk położonych dalej. Dlaczego są 
przeciw? Dlatego, że niepokoi ich odór, 
nieunikniony przy tego rodzaju hodow-
li, a także sposób gospodarowania gno-
jowicą, wywożoną na pola rolników. Ci 
rolnicy, którzy biorą gnojownicę, a tacy 
mieszkają także w Krajkowie, są za bu-
dową. Ci, którzy pracują w chlewniach tej 
fi rmy, też są za, bo inwestycja gwarantu-
je im miejsce pracy. Natomiast ci, którzy 
mieszkają dookoła planowanej chlew-
ni, są przeciw, gdyż obawiają się dużej 
uciążliwości. – Nie mogę powiedzieć, że 
się z nimi nie zgadzam, bo niekorzystne 
oddziaływanie takiej hodowli na środo-
wisko i dyskomfort dla mieszkańców 
są bezdyskusyjne – mówi wójt gminy 
Raciąż Ryszard Giszczk.

Jak w tej sprawie zachowa się wójt? 
Wyda decyzję o środowiskowych uwa-
runkowaniach tego przedsięwzięcia czy 
odmówi jej wydania?

– Muszę ponownie przeanalizować 
całą sprawę – odpowiada wójt. Na dziś 
wydaje mi się, że decyzja będzie odmow-
na, ponieważ trudno zbagatelizować fakt, 
że oddziaływanie tej inwestycji na śro-
dowisko i uciążliwość dla mieszkańców, 

których jako wójt reprezentuję, są bez-
sporne. Kłopot polega jednak na tym, że 
nie ma norm odorowych. Krótko mówiąc 
urzędowo powinienem udawać, że to nie 
śmierdzi. Są jednak czynniki nieopisane 
w prawie, które mogę wskazać.

Wiatraki

Z kolei pozytywna decyzja wój-
ta o uwarunkowaniach środowiskowych 
w sprawie budowy turbiny w Kinikach 
przeszła cały tryb odwoławczy i jest już 
prawomocna. Teraz sprawa jest na etapie 
wydania decyzji przez wójta o warunkach 
zabudowy. I tu pojawia się kłopot w po-
staci odpowiedzi na pytanie czy turbina 
jest elementem infrastruktury, czy nie. 
Z tym wiążą się ewentualne roszczenia 
wobec gminy. Wójt Ryszard Giszczak wy-
jaśnia: – Prawo jest jedno, ale interpretacje 
są różne. Nie jest wykluczone, że wiatrak 
zostanie uznany za element infrastruktu-
ry. W takiej sytuacji mieszkańcy mogliby 
żądać od gminy odszkodowania za utratę 
wartości gruntu, na co ja jako wójt narażać 
gminy nie mogę. Z tego względu raczej 
odmówię wydania decyzji o warunkach 
zabudowy.

Jest natomiast wydana decyzja o 
warunkach środowiskowych dla budowy 
jednej turbiny wiatrowej w miejscowości 
Żukowo Strusie, jeszcze nieprawomoc-
na. W przypadku pozostałych wniosków 
„wiatrakowych” – trwa procedura. Doty-
czy to inwestycji w Druchowie – inwe-
stor wystąpił do gminy z wnioskiem o 
wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 
i Kozolinie. – Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze uchyliło moją odmowę wy-
dania decyzji środowiskowej w sprawie 
budowy turbiny wiatrowej w Kozolinie 
żądając, bez podstawy prawnej, spraw-
dzenia kwalifi kacji autorów raportu o 
oddziaływaniu tej inwestycji na środowi-
sko. Moja ponowna decyzja była również 
odmowna. Według mnie budowa tej tur-
biny jest ze wszystkich, w sprawie budo-
wy których toczy się postępowanie, naj-
bardziej ryzykowna, ponieważ odległość 
planowanego wiatraka od najbliższych 
zabudowań wynosi zaledwie nieco po-
nad 200 metrów – informuje wójt gminy 
Raciąż.

Kurniki

Sprawa budowy kurników w Uniec-
ku, której początek sięga 2010 roku, na 
szczeblu gminy została już zamknięta. 
Decyzja wójta o uwarunkowaniach środo-
wiskowych dla tej inwestycji była opro-
testowana przez stowarzyszenie i miesz-
kańców. Sprawa trafi ła najpierw do Wo-
jewódzkiego, potem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Oba organy podtrzy-
mały decyzję wójta w mocy. Obecnie to-
czy się postępowanie poza gminą w spra-
wie wydania pozwolenia na budowę, co 
jest w kompetencji powiatu.

– Jakkolwiek na tym etapie gmi-
na już nie uczestniczy w postępowaniu, 
sprawa żywo mnie interesuje, bo dotyczy 
naszej gminy i jej mieszkańców – mówi 
wójt Giszczak. – Z tego co mi wiadomo, 
toczy się spór między inwestorem a staro-
stwem, które odmówiło wydania pozwo-
lenia na budowę. Sprawa podobno jest 
w sądzie administracyjnym.

Od lat toczy się też postępowanie 
w sprawie wniosku dotyczącego budowy 
12 kurników w Bogucinie. Wójt kilka-
krotnie odmawiał wydania decyzji o uwa-
runkowaniach środowiskowych dla tej in-
westycji. Jednym z argumentów przeciw 
był fakt, że na terenie planowanej budo-
wy znajdują się udokumentowane arche-
ologicznie kurhany. SKO konsekwentnie 
uchylało decyzję wójta, aż inwestor napi-
sał do SKO skargę na opieszałość w dzia-
łaniu wójta, a do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego – skargę na SKO, że 
nie wydaje decyzji.

– I SKO, i WSA przyznały rację 
inwestorowi – informuje wójt gminy Ra-
ciąż. – Ale w kwestii procedowania nie 
można mi nic zarzucić, gdyż moje dzia-
łania były zgodne z przepisami prawa. 
Potwierdził to sąd, rozpatrując skargę in-
westora na SKO. Stwierdził mianowicie, 
że skoro SKO uważa, że postępowanie 
wójta zostało przeprowadzone w sposób 
prawidłowy, nie może w nieskończoność 
uchylać jego decyzji i przekazywać mu 
sprawy do ponownego rozpatrzenia. Po-
winno samo podjąć decyzję. I tak się stało.

Niedawno SKO wydało decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla 
budowy kurników w Bogucinie. Po upra-
womocnieniu otwiera ona drogę inwestoro-
wi do starania się o pozwolenie na budowę.

r-r

Kontrowersyjne inwestycje w gminie Raciąż, czyli

Chlewnie, wiatraki, kurniki
W Urzędzie Gminy Raciąż trwa postępowanie w sprawie wniosków inwestorów dotyczących 

budowy turbin wiatrowych, chlewni i kurników, a więc obiektów wywołujących sprzeciw wielu 
mieszkańców. Sprawdziliśmy, na jakim etapie jest rozpatrywanie tych kontrowersyjnych  spraw.
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Zdjęcia wykonał
Zakład Fotografi czny 

Hanna i Wojciech 
Biesiekierscy 

Raciąż
 Plac Mickiewicza 15
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Fot. „GR”
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Rok 2015 został ogłoszony „Rokiem 
Władysława Reymonta na Mazowszu”. De-
partament Kultury, Promocji i Turystyki 
Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego 
wspólnie z Domem Pracy Twórczej „Rey-
montówka” w Chlewiskach zorganizował ak-
cję pod nazwą Czytamy „Chłopów” Non Stop. 
Celem tego wydarzenia jest nie tylko upamięt-
nienie rocznicy śmierci Noblisty, ale także 
promocja twórczości Reymonta i powieści 
„Chłopi” Powyższa akcja ma również przy-
czynić się do rozwoju czytelnictwa w regionie 

i na Mazowszu. Nasza szkoła przystąpiła do 
tej akcji i 4 grudnia 2015 r. (piątek) odbędzie 
się czytanie powieści „Chłopi” non stop.

Przewidywany program:
1. Część artystyczna. 
2. Czytanie „Chłopów” przez przedstawicieli 

uczniów, nauczycieli, rodziców, zaproszo-
nych gości. 

3. Poczęstunek: chleb ze smalcem, kiszone 
ogórki.

Małgorzata Środkowska
Dyrektor Zespołu Szkół w Koziebrodach

18 września Zespół Szkół w Starym Gralewie świę-
tował dzień patrona placówki, którym jest św. Stanisław 
Kostka. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której 
pochód uczniów, prowadzony przez poczet sztandaro-
wy, przeszedł przez centrum Gralewa do szkoły. Tam na 
uczniów czekała atrakcja, którą okazała się wielka rywali-
zacja, czyli szkolne potyczki. 

Dla uczniów klas IV-VI i uczniów gimnazjum zor-
ganizowany został międzyklasowy konkurs. Jego uczest-
nicy mieli okazję wykazać się swoją wiedzą i umiejętno-
ściami z różnych dziedzin. Odgadywano np. ile guzików 
jest przyszytych do sutanny księdza, jakie zwierzęta za-
brał Abraham do arki, jak nazywa się najdłuższa rzeka 
w Polsce. Rozpoznawano też przyprawy kuchenne oraz 
budowano na czas wieżę z zapałek. Najmłodsi uczniowie 
przygotowywali w klasach plakaty związane z życiem św. 
Stanisława Kostki. Dodatkowo każda klasa mogła otrzy-
mać punkty za galowy strój szkolny.

W kategorii klas I-III SP zwycięzcami zostały 
wszystkie klasy, wśród klas IV-VI – klasa V, a w gimna-
zjum – klasa III. Zwycięskie klasy otrzy mały puchary.

zsg

VI Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych 
towarzyszył X Jesiennemu Jarmarkowi „Od pola do 
stołu”, który odbył się w oddziale Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego Poświętne. Udział 
w tegorocznym przeglądzie wzięło w dwóch kate-
goriach (muzyczno-wokalnej i muzyczno-tanecznej) 
13 grup.

Pierwsze miejsce w kategorii muzyczno-tanecz-
nej zdobył zespół z Sannik, miejsce drugie Ludowy 
Zespół Artystyczny „Kasztelanka” z Sierpca, a miejsce 
trzecie Szkolny Zespół Taneczny Krajkowiacy. Gratu-
lujemy.

Dzień patrona szkoły

Poczet sztandarowy podczas uroczystości w kościele
Fot. archiwum szkoły

„Chłopi” non stop

Członkowie zespołu Krajkowiacy odbierają nagrodę za trzecie miejsce
Fot. Paweł Mroczkowski

Krajkowiacy z nagrodą
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14 października społeczność Szkoły Podstawowej 
im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie przyję-
ła w swoje szeregi pierwszoklasistów. Uczniowie klasy 
pierwszej wykazali się wiedzą i umiejętnościami recy-
tując wiersze i śpiewając piosenki, po czym uroczyście 
ślubowali na sztandar szkoły godnie reprezentować 
szkołę i pilnie się uczyć.

zsg

dd ii ikik łł kk łł dd jj

Ślubowanie 
w Dniu Nauczyciela

Uczniowie klasy I z wychowawczynią Lillą Biegaj 
i dyrektorem Krzysztofem Borkowskim.

Fot. archiwum szkoły

Tradycyjnie od wielu lat Zespół 
Szkół w Koziebrodach- Szkoła 
Podstawowa im. Wł. St. Reymon-
ta uczestniczy w Ogólnopolskich 
Zlotach Szkół Reymontowskich, 
połączonych z Ogólnopolskim 
Konkursem Recytatorskim pt.: 
„Mówimy Reymontem”. Delega-
cja szkoły w składzie: Natalia Do-
brzyńska, Julia Kowalska, Mikołaj 
Bońkowski wraz z dyrektor Mał-
gorzatą Środkowską i Beatą Boń-
kowską, gościła w dniach 25-27 
września w Zespole Szkół Odzie-
żowo-Włókienniczych w Lublinie.
Uroczyste otwarcie zlotu miało miejsce w Trybunale Koron-
nym w Lublinie. Wówczas przedstawiono gości z Kanady i 
poszczególne szkoły, które przyjechały na zlot. Gościem hono-
rowym zlotu był Jerzy Rogalski – aktor lubelskiego Teatru im. 
Juliusza Osterwy, który wystąpił przed laty w fi lmowej adapta-

 Nagrodzeni w konkursie „Mówimy Reymontem”

Natalia Dobrzyńska

Uczniowie SP w Koziebrodach – uczestnicy zlotu

NATALIA DOBRZYŃSKA

WYRECYTOWAŁA WYJAZD DO KANADY 

XIX Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich 
w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie

cji „Chłopów” Władysława Rey-
monta. W Zlocie Szkół Reymon-
towskich wzięły udział 22 szkoły 
z całej Polski. Kolejnego dnia 
odbył się XI Ogólnopolski Kon-
kurs Recytatorski „Mówimy Rey-
montem”, w którym wzięło udział 
19 szkół. W tegorocznej edycji 
konkursu naszą szkołę reprezen-
towała Natalia Dobrzyńska, która 
zajęła I miejsce i wygrała głów-
ną nagrodę – tygodniowy wyjazd 
do Kanady, który odbędzie się w 
czerwcu 2016 r. Po konkursowych 
zmaganiach wszyscy uczestnicy 

zlotu zwiedzili skansen – Muzeum Wsi Lubelskiej oraz starów-
kę Lublina. Zlot zakończył się w niedzielę 27 września mszą 
świętą w katedrze lubelskiej.         

Beata Bońkowska ZS w Koziebrodach   
Fot. archiwum szkoły
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ROZPOCZĘŁY PRZYGODĘ Z EDUKACJĄ
W Punkcie Przedszkolnym w Sta-

rym Gralewie swoją przygodę z eduka-
cją rozpoczęły najmłodsze dzieci – trzy- 
i czteroletnie. Grupa przedszkolaków li-
czy 17 dzieci, w tym 7 trzylatków oraz 10 
czterolatków. Troje dzieci już w ubiegłym 
roku uczęszczało do Punktu Przedszkol-
nego. 

Dzieci zapoznawały się z nowymi 
kolegami i koleżankami, z salą, poznały 
topografi ę szkoły. Uczestniczyły w zaba-
wach ruchowych, manipulacyjnych, dy-
daktycznych. Wykonywały swoje pierw-
sze prace plastyczne. 

Odbyły też swoją pierwszą wizytę w 
pobliskim Ośrodku Zdrowia „ASMED”. 
Odwiedziły tam panią stomatolog. Przed-
szkolaki miały okazję zobaczyć gabinet 
stomatologiczny, a także bliżej poznać 
pracę stomatologa. 

Marlena Jankowska
Wychowawca Punktu Przedszkolnego 

w Starym Gralewie

Fot. archiwum przedszkola
1. Jesienny spacer
2,3,4. Dzieci wykonywały swoje 

pierwsze prace plastyczne
5. Wizyta u stomatologa

„Święto dziś ziemniaka mamy,
tak więc wszystkich zapraszamy,
na konkursy i zawody
na zagadki i podchody”

Przywita ni tymi słowami obecni, bardzo chętnie 
wzięli udział w kolejnym już, corocznie organizowanym 
święcie pieczonego ziemniaka w Szkole Podstawowej 
w Kraszewie Gaczułtach, w dniu 8 października. Jest to 
także impreza integrująca dzieci, nauczycieli i rodziców 
z placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kozie-
brodach. Były więc pląsy, zagadki, inscenizacja nt. „Karto-
fl ana rodzinka i bezpieczna droga”, kolorowanie ilustracji 
przedstawiających ziemniaki, robienie kartofl anych cuda-
ków oraz ognisko. Wszystkie te zmagania zostały nagro-
dzone dyplomami oraz poczęstunkiem, bo mówiąc naj-
prościej z ziemniaków można zrobić sto różnych różności. 
Gorąca herbata smakowała jak nigdy a zadowolone miny 
świadczyły, o tym że zabawa była „przeziemniaczana”.  

spkg

Ziemniaczana zabawa

Występy dzieci

1
2,3,4

5
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30 września odbyła się kolejna edycja gminnych biegów przełajowych o puchar wójta gminy Raciąż. 
Organizatorem biegów jak co roku był Zespół Szkół w Koziebrodach. 

W imprezie wzięły udział wszystkie szkoły z terenu gminy Raciąż. W kategorii szkół podstawowych 
drużynowo zwyciężył ZS z Uniecka, drugie miejsce zajął ZS w Krajkowie, a trzecie ZS z Koziebród. W kate-
gorii szkół gimnazjalnych zwyciężył ZS z Gralewa, drugie miejsce zajęli gospodarze – ZS w Koziebrodach, 
a trzecie ZS w Uniecku. 

Medaliści  w  poszczególnych  kategoriach

Biegi o puchar wójta

Klasa IV

1. Bucholtz Wiktoria
2. Załęcka Maja
3. Wielgolaska Weronika

1. Pawłowski Patryk
2. Wagner Sebastian
3. Kurek Łukasz

Klasa V

1. Bojanowska Julia
2. Wiśniewska Natalia
3. Mączewska Monika

1. Lewandowski Bartosz
2. Janiszewski Patryk
3. Kapela Dawid

Klasa VI

1. Kowalska Oliwia
2. Nowakowska Sylwia
3. Kowalska Marta

1. Kocięcki Eryk 
2. Załęcki Patryk
3. Rybacki Dawid

Klasa I gimnazjum

1. Majewska Alicja
2. Błaszczak Alicja
3. Wiśniewska Wiktoria

1. Karwowski Krystian
2. Supiński Emil
3. Pawlak Dawid

Klasa II gimnazjum

1. Szcześniak Jolanta
2. Matuszewska Klaudia
3. Domańska Angelika

1. Sadecki Jakub
2. Bodziak Daniel
3. Mroczkowski Dominik

Klasa III gimnazjum

1. Kruszewska Joanna
2. Mączewska Alicja
3. Białczewska Patrycja

1. Drozdowski Radosław
2. Staniszewski Dominik
3. Dymowski Bartosz

zsk

Zbiórka uczestników

Na starcie

Na trasie
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Motocykle na kołkach
Nadeszła jesień, a wraz z nią koniec sezonu mo-

tocyklowego. Dla Grupy Motocyklowej Raciąż był to 
pierwszy sezon i można powiedzieć, że należał do bar-
dzo udanych. Wiosną sezon rozpoczęło 16 członków 
i 5 kandydatów. Park maszyn to 19 motocykli. 
26 września podczas walnego zebrania, Grupa przy-
jęła do swego grona 12 nowych członków.

Na początku sezonu, 25 kwietnia, Grupa wzięła udział 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu I Rajdu Historycznego 
„Szlakiem Wielkiej Wojny”. Rajd zorganizowano dla mło-
dzieży szkolnej przy wsparciu fi nansowym wójta gminy Ra-
ciąż, pomocy burmistrza miasta Raciąża, Miejskiego Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji oraz straży pożarnej. Rajd zdobył 
pochlebne opinie, co skłoniło Grupę do podjęcia decyzji o kon-
tynuowaniu tego przedsięwzięcia w roku 2016.

Przy wsparciu burmistrza miasta Raciąża, księdza pro-
boszcza Zbigniewa Kluby z parafi i św. Trójcy w Krajkowie, 
przedsiębiorstwa MIK z Kossobud oraz Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej, 9 maja Grupa zorganizowała 
otwarcie sezonu motocyklowego. Przybyło 170 motocykli, od-
była się msza w intencji motocyklistów, parada ulicami Raciąża 
oraz wspólne spotkanie przy ognisku.

Okres letni to intensywne wyjazdy, wycieczki oraz 
uczestnictwo w zlotach i innych imprezach motocyklowych 
w Polsce i za granicą. Między innymi: „MOTOSERCE”, 
„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM NOCĄ”, „MOTOWIANKI”, zloty 
w Łowiczu, Skierniewicach, Bledzewie. Byliśmy też obecni na 
Międzynarodowym Zlocie BIKE WEEK w Łebie i Międzyna-

rodowym Zlocie w Republice Czeskiej, organizowanym przez 
Čeští Vulkanýři w miejscowości Destne, w Orlickich Górach. 
Odbyliśmy wiele wycieczek po kraju.

Grupa brała też czynny udział w akcjach charytatywnych 
i uroczystościach państwowych organizowanych przez lokalne 
władze, w tym w obchodach 224. rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja, obchodach 76. rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej.

21 września Grupa Motocyklowa Raciąż zaproszo-
na została do grona organizacji pozarządowych, skupionych 
w Raciąskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, wspie-
rającej działania władz miasta w zakresie inicjatyw na rzecz 
społeczności lokalnej.

Duża aktywność członków Grupy zaowocowała zaintere-
sowaniem posiadaczy motocykli z Raciąża i okolic. Wynikiem 
tego było przyjęcie 12 nowych członków Grupy podczas wal-
nego zebrania, które odbyło się 26 września. Tego dnia Grupa 
wzięła udział w mszy św. w kościele w Krajkowie, po której na-
stąpiło odczytanie uchwały walnego zebrania, a nowo przyjęci 
członkowie otrzymali koszulki z emblematami Grupy. 

Bieżące wydarzenia z życia Grupy można śledzić na fan-
page’u: Grupa Motocyklowa Raciąż, a więcej o zasadach jej 
funkcjonowania można dowiedzieć się na stronie internetowej 
http://motocykle-raciaz.wix.com/motocykle-raciaz

Jeśli jesteś pasjonatem, posiadasz motocykl i nie do-
świadczyłeś jeszcze podróży w grupie, klimatu spotkań w gro-
nie wspaniałych i serdecznych ludzi, zapraszamy do kontaktu 
z nami.

Andrzej Pokorski
Fot. archiwum GMR

Podczas obchodów 224. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Na zlocie u Żelaznego

Grupa w Destne w Orlickich Górach

Na zlocie w Bledzewie


