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P O P ODZIALE WSZ Y SC Y S TR AC Ą

M A ZOW I EC K I E  Z A P U S T Y

– Politycy PiS w ostatnich tygodniach mniej lub bardziej otwarcie zapowiadali, że rząd przymierza się do 
podziału województwa mazowieckiego. Szkoda, że nasz rząd zamiast koncentrować się na tym, jak pomóc 
samorządowi, przygotowuje plan rozbioru Mazowsza. Jestem temu absolutnie przeciwny – mówi marszałek 
województwa mazowieckiego Adam Struzik. Rozmowa z marszałkiem na str. 5

Szkoły 
w Kodłutowie 

i Kraszewie Gaczułtach 
do likwidacji

Uchwały o zamiarze likwidacji 
szkół fi lialnych w Kodłutowie i Kra-
szewie Gaczułtach podjęli radni gmi-
ny Raciąż na sesji, która odbyła się 
5 lutego. Za uchwałami było 11 głosów, 
przeciw – 2, 1 głos był wstrzymujący.

W uzasadnieniu do uchwał czy-
tamy, że za likwidacją obu placówek 
przemawiają przyczyny natury demo-
grafi cznej, ekonomicznej, dydaktycz-
no-wychowawczej i prawnej.

Więcej na str. 2

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, wraz z gminą Sońsk, zorgani-
zowało w ostatnią niedzielę karnawału, 7 lutego, przegląd zespołów zapustnych, 
który odbył się w Bądkowie. Były to już 35. Mazowieckie Zapusty. Uczest-

niczyło w nich 
blisko 20 grup, 
wśród których nie 
mogło zabraknąć 
zespołów z gminy 
Raciąż. Na zdjęciu 
szef grupy z Szap-
ska radny Robert 
Kleniewski w roli 
księdza i Łukasz 
Matuszewicz jako 
Michałowa.

Więcej na str. 6-7

Adam Struzik
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Zgodnie z ustawą o systemie oświaty 
szkoła publiczna z oddziałem przedszkol-
nym, w tym także punkt przedszkolny, 
mogą być zlikwidowane z końcem roku 
szkolnego, po zapewnieniu przez organ 
prowadzący uczniom szkoły oraz wycho-
wankom punktu przedszkolnego możli-
wości nauki oraz wychowania i opieki w 
innej szkole, punkcie przedszkolnym lub 
przedszkolu. Organ prowadzący zobowią-
zany jest najpóźniej na 6 miesięcy przed 
terminem likwidacji zawiadomić o zamia-
rze likwidacji szkoły i punktu przedszkol-
nego rodziców uczniów i wychowanków 
punktu przedszkolnego oraz właściwego 
kuratora oświaty z prośbą o wydanie opi-
nii w tej sprawie, a także związki nauczy-
cielskie.

KODŁUTOWO

Do Filii Szkoły Podstawowej w Ko-
dłutowie uczęszcza 48 uczniów, z tego: 
do kl. VI -7, V – 6, IV – 8, III – 9, II 
– 9, I – 9. Klasy V i VI pracują w syste-
mie klas łączonych. Oddział przedszkolny 
połączony jest z punktem przedszkolnym 
i liczy 12 dzieci, w tym 6 sześciolatków, 
3 pięciolatków i 3 czterolatków. Z pro-
gnozy przygotowanej przez referat orga-
nizacyjny i spraw obywatelskich wynika, 
że w kolejnych latach w szkole uczyć się 
będzie: w roku szkolnym 2016/2017 – 
41 uczniów, 2017/2018 – 41, 2018/2019 
– 37. Dalsze utrzymywanie tej szkoły 
będzie skutkować rozszerzeniem systemu 
klas łączonych.

Po likwidacji Filii Szkoły Podstawo-
wej w Kodłutowie, dzieci uczące się w tej 
placówce będą miały zapewnioną moż-
liwość kontynuowania nauki w Szkole 
Podstawowej im. Powstańców Stycznio-
wych w Uniecku, oddziale przedszkolnym 
i punkcie przedszkolnym w Uniecku. Licz-
ba uczniów w Uniecku w poszczególnych 
klasach będzie wynosiła od 19 do 25, 
w związku z czym nie będzie potrzeby 
wprowadzania zmianowości ani tworzenia 
dodatkowych oddziałów .

KRASZEWO GACZUŁTY

W bieżącym roku szkolnym do Szko-
ły Filialnej w Kraszewie-Gaczułtach 
uczęszcza 29 uczniów, z tego do: kl. VI 
– 0, kl. V – 7, kl. IV – 7, kl. III – 0, 
kl. II – 7, kl. I – 8. Oddział przedszkol-
ny połączony z punktem przedszkolnym 

liczy 10 dzieci, w tym 4 sześciolatków, 
5 pięciolatków i 1 czterolatka.

Mała liczba uczniów jest w dużym 
stopniu spowodowana faktem posyłania 
dzieci zamieszkałych w obwodzie tej szko-
ły do innych placówek. I tak do Szkoły 
Podstawowej w Koziebrodach uczęszcza 
13 uczniów z obwodu Szkoły Filialnej 
w Kraszewie-Gaczułtach, do Raciąża – 
4 uczniów, do innych szkół – 3 uczniów. 
Razem jest to 20 uczniów, co stanowi pra-
wie 41% dzieci zamieszkałych w obwo-
dzie tej szkoły.

Podobne zjawisko występuje wśród 
dzieci oddziału przedszkolnego i punktu 
przedszkolnego. Do oddziału przedszkol-
nego w Koziebrodach uczęszcza 3 dzie-
ci, w Raciążu – 2, w Baboszewie – 1, 
łącznie 6 (60% dzieci zamieszkałych w 
obwodzie Szkoły Filialnej w Kraszewie- 
Gaczułtach). Do punktu przedszkolnego 
w Raciążu uczęszcza 3 dzieci urodzonych 
w 2011 r. i 2 urodzonych w 2012 r. Razem 
jest to łącznie 5 dzieci, czyli 50% dzieci 
z obwodu Szkoły Filialnej w Kraszewie-
-Gaczułtach. 

Do Szkoły Filialnej w Kraszewie-
-Gaczułtach uczęszczają wszystkie dzieci 
zamieszkałe w tej miejscowości i Krasze-
wie-Rorach. Dzieci mieszkające w Kra-
szewie-Podbornym i Kraszewie-Czuba-
kach uczęszczają do Szkoły Podstawowej 
w Koziebrodach, w Kraszewie-Sławęcin 
– do Szkoły Podstawowej w Raciążu. 
Z miejscowości Kraszewo-Falki część 
dzieci uczęszcza do Kraszewa-Gaczułt, 
a część do Koziebród. Prognozowana 
liczba uczniów w Szkole Filialnej w Kra-
szewie-Gaczułtach w następnych latach: 
w roku szkolnym 2016/2017 – 29 uczniów, 
2017/2018 – 26, 2018/2019 – 24.

Po planowanej likwidacji fi lii w Kra-
szewie-Gaczułtach uczniowie szkoły pod-
stawowej, oddziału przedszkolnego i punk-
tu przedszkolnego mają zapewnioną naukę 
i opiekę wychowawczą w Szkole Podsta-
wowej im. Władysława Reymonta w Ko-
ziebrodach oraz oddziale przedszkolnym 
i punkcie przedszkolnym w Koziebrodach. 
Liczba uczniów w poszczególnych klasach 
będzie wynosiła od 10 do 24.

KOSZTY UTRZYMANIA

Z roku na rok wzrastają drastycz-
nie koszty utrzymania wszystkich szkół 
w gminie Raciąż, co wymusza koniecz-
ność racjonalizacji sieci szkolnej. Wy-

sokość dofi nansowania oświaty gminnej 
ze środków własnych jest coraz większa. 
W roku 2010 gmina dołożyła do utrzyma-
nia placówek oświatowych 1 mln 553 tys. 
zł, w roku 2011 – 1 mln 621 zł, w roku 
2012 – 1 mln 837 tys. zł, w roku 2013 – 
1 mln 901 tys. zł, w roku 2014 – 2 mln 
420 tys. zł.

Szczególnie kosztowne jest utrzymy-
wanie szkół fi lialnych o małej liczbie 
uczniów w klasie. Średnia wielkość klasy 
w Filii w Kodłutowie wynosi 8 uczniów, 
podczas gdy średnia dla gminy (bez fi lii) 
wynosi powyżej 16 uczniów. Koszt utrzy-
mania Filii Szkoły Podstawowej w Ko-
dłutowie wraz z oddziałem przedszkol-
nym i punktem przedszkolnym w 2015 r.
wyniósł 684.658,48 zł. Koszt przepa-
dający na 1 ucznia – 11.410,97 zł i był 
o 70% wyższy od kosztu utrzymania ucznia 
w pozostałych szkołach gminy (bez fi lii). 
Z kolei koszt utrzymania Szkoły Filialnej 
w Kraszewie-Gaczułtach wraz z oddzia-
łem przedszkolnym i punktem przedszkol-
nym w 2015 r, wyniósł 657.585,46 zł.
Koszt przypadający na jednego ucznia 
– 16.861,17 zł i był o 150% wyższy od 
kosztu utrzymania ucznia w pozostałych 
szkołach gminy (bez fi lii).

Zaoszczędzone po likwidacji szkół fi -
lialnych środki fi nansowe będzie można 
przeznaczyć na sfi nansowanie dodatko-
wych zajęć, zatrudnienie pedagogów, in-
struktorów, logopedy oraz lepsze wyposa-
żenie szkół w pomoce dydaktyczne.

Gmina zapewnia, że nauczyciele z pla-
nowanych do likwidacji placówkach zosta-
ną zatrudnieni w innych szkołach na tere-
nie gminy, w których mają zostać ograni-
czone liczby godzin ponadwymiarowych. 
Na zwolnione w ten sposób godziny oraz 
na godziny dodatkowych zajęć, organizo-
wanych w ramach powstałych oszczędno-
ści fi nansowych, będą w miarę posiada-
nych kwalifi kacji zatrudniani nauczyciele, 
którzy utracili pracę. Niewykluczone, że 
niektórzy z tych nauczycieli będą musieli 
podjąć kształcenie, aby dostosować swoje 
kwalifi kacje do wymagań nowego miejsca 
pracy.

(Informacje pochodzą z uzasadnień do 
uchwał podjętych przez Radę Gminy Ra-
ciąż)

Szkoły w Kodłutowie i Kraszewie Gaczułtach
do  likwidacji

Uchwały o zamiarze likwidacji szkół fi lialnych w Kodłutowie i Kraszewie Gaczułtach podjęli radni 
gminy Raciąż na sesji, która odbyła się 5 lutego. Za uchwałami było 11 głosów, przeciw – 2, 1 głos był 
wstrzymujący. Gmina zamierza zlikwidować obie placówki z dniem 31 sierpnia 2016 r.
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Kto otrzyma ł mandat?

Informuję, że od 20.01.2016 r. istnieje możliwość dokona-
nia rejestracji w Wieloosobowym Zamiejscowym Stanowisku 
Pracy w Raciążu. Rejestracja będzie się odbywała raz w tygo-
dniu, w środy, w godzinach urzędowania.

Informuję również, iż w wyżej wymienionej placówce, pra-
codawcy z terenu miasta i gminy Raciąż mogą składać wnioski 
oraz dokumenty rozliczeniowe do następujących form:

 organizacja prac interwencyjnych, 
 organizacja robót publicznych, 
 zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych. 

Piotr Skierkowski
z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku

U S U WA N I E  E T E R N I T U
Osoby z terenu gminy Raciąż zainteresowane uzyska-
niem dofi nansowania do demontażu, odbioru i utyliza-
cji wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe 
– eternit) w roku 2016 mogą zgłosić się w terminie do 
22 lutego 2016 r. do Urzędu Gminy Raciąż ul. Kilińskie-
go 2 pokój nr 1, w celu pobrania i wypełnienia wniosku 
o dofi nansowanie na zdjęcie, transport i utylizację wyro-
bów zawierających azbest.

Wysokość dofi nansowania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
wynosi 85% kosztów. Pozostałe 15% kosztów pokrywają 
właścicieli nieruchomości ujętych we wniosku.

Tylko osoby, które zgłoszą się w terminie do 22 lutego 
2016 roku zostaną ujęte we wniosku o dofi nansowanie 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Raciąż w 2016 roku.

27 stycznia wójt gminy wręczył medale z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 
państwu Elżbiecie i Ryszardowi Sawickim ze wsi Dobrska – Kolonia. 

WÓJT  GMINY  RACIĄŻ 
INFORMUJE

NA WNIOSEK KOENERGIA SP. Z O.O. 
ORAZ BLUE LINE ENGINEERING S.A. 
ZOSTAŁY WYDANE DECYZJE O LOKA-
LIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZ-
NEGO, POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE 
GAZOCIĄGÓW ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 
W MIEJSCOWOŚCIACH: KRAJKOWO, 
KOSSOBUDY, SIERAKOWO, ZDUNÓ-
WEK, GRZYBOWO, STARY KOMUNIN, 

NOWY KOMUNIN.

DECYZJE O LOKALIZACJI INWESTYCJI 
CELU PUBLICZNEGO NIE UPRAWNIA-
JĄ INWESTORA DO ROZPOCZĘCIA RO-
BÓT BUDOWLANYCH. JEDNOCZEŚNIE 
INFORMUJĘ, ŻE WW. PRZEDSIĘWZIĘ-
CIA SĄ INWESTYCJAMI PRYWATNY-
MI, A GMINA RACIĄŻ W ŻADNYM CHA-
RAKTERZE W TYCH INWESTYCJACH 

NIE UCZESTNICZY.

RYSZARD GISZCZAK
(-) WÓJT GMINY RACIĄŻ

REJESTRACJA  OSÓB  BEZROBOTNYCH
W  RACIĄŻU
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 Prof. Paweł Swianiewicz z Wydziału Geografi i 
i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego:

– W dyskusji o podziale 
administracyjnym Mazowsza 
niepotrzebnie na pierwszy 
plan wysuwany jest argument 
środków unijnych. To nie jest 
najważniejsza rzecz dla orga-
nizacji terytorialnej kraju. Nie 
tworzyliśmy województw tyl-
ko po to, żeby wykorzystywa-
ły fundusze unijne, ale przede 
wszystkim po to, aby wykony-
wały ważne zadania publiczne 
w Polsce. I jeśli chodzi o za-
dania własne samorządu Ma-
zowsza, przy ewentualnym 

podziale, można się spodziewać negatywnych konsekwencji, 
tak dla możliwości prowadzenia spójnych polityk transportu, 
służby zdrowia czy kultury, jak i konsekwencji fi nansowych. 
Ujmując to w jednym zdaniu – fi nansowo to województwo 
zewnętrzne pozbawione Warszawy bardzo wiele straci. Więk-
szość kosztów utrzymania infrastruktury drogowej czy kole-
jowej spadnie na to zewnętrzne województwo, natomiast jego 
dochody będą dużo niższe, bo jednak większość dochodów 
skupia się w stolicy. System wyrównawczy tego nie zrekom-
pensuje.

Prof. dr hab. Krzysztof Opolski, Uniwersytet Warszawski, 
Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości:

– Trzeba brać pod uwagę 
nie tylko koszt utworzenia 
województwa, ale też koszt 
jego utrzymania. Skąd wziąć 
pieniądze? Komuś przecież 
trzeba będzie środki zabrać lub 
skądś je przesunąć, na coś tych 
zabranych pieniędzy nie star-
czy… Czy owe województwo 
będzie miało odpowiednią siłę 
konkurencyjną dla samodziel-
nego funkcjonowania i czy nie 
osłabi działalności innych re-
gionów poprzez nieuzasadnio-
ną rywalizację? To są pytania 

wyznaczające analizę opłacalności powoływania nowego bytu 
na mapie administracyjnej kraju. Nowe województwo to szereg 
kosztów – administracyjnych, organizacyjnych, logistycznych. 
Nasuwają się przy tym kluczowe pytania ekonomiczne: czy 
w sytuacji spowolnienia gospodarczego mamy rozpraszać siły 
i środki, czy raczej je koncentrować? Tworzyć nowe byty orga-
nizacyjne czy może lepiej doskonalić istniejące? Gdy myślimy 
o zmianie podziału administracyjnego kraju, powinniśmy zatem 
wziąć pod uwagę te wszystkie korzyści i straty, szanse i zagro-
żenia, możliwości i ryzyka. 

SAMORZĄD

Z D A N I E M  E K S P E R T Ó W
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Panie marszałku 
ostatnio w mediach 
zrobiło się głośno o po-
dziale Mazowsza. Skąd 
taka wrzawa wokół 
tego tematu?

Politycy PiS w ostat-
nich tygodniach mniej 
lub bardziej otwarcie 
zapowiadali, że rząd 
przymierza się do takie-
go podziału. Nie jest to 
jednak żadna nowość, 
bo ten temat wraca prak-
tycznie przed każdymi 
wyborami jako jedna 
z wielu deklaracji przed-

wyborczych. Niestety, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w 
ostatnim czasie na scenie politycznej, może się okazać, że poli-
tycy partii rządzącej zaczną wprowadzać ten plan w życie.

Podobno mają być to zmiany na lepsze.
Nic dobrego z takich zmian nie będzie. Poza wcześniejszy-

mi wyborami, które w mojej ocenie są rzeczywistym celem tej 
zmiany. Nie da się przecież oszukać faktów. Mazowsze jest 
w tej chwili liderem rozwoju nie tylko w kraju, ale w całej Unii 
Europejskiej. Ogromna w tym zasługa Warszawy, bo jest ona 
nie tylko kulturowym i geografi cznym, ale przede wszystkim 
gospodarczym sercem naszego regionu. To tu działa 70 proc. 
wszystkich mazowieckich fi rm, które zasilają budżet woje-
wództwa i stąd pochodzi blisko 88 proc. dochodów, jakie woje-
wództwo otrzymuje z podatku CIT. Po wydzieleniu Warszawy 
pozostała część Mazowsza straci te pieniądze. Takie pomysły 
stoją w sprzeczności z tym, co się dzieje w całej Europie. Jeśli 
kraje takie jak Niemcy czy Francja myślą o zmianach granic 
administracyjnych – to tylko, aby tworzyć jeszcze silniejsze 
i większe regiony.

Brzmi pesymistycznie. Czego najbardziej powinniśmy się 
obawiać?

Przede wszystkim Mazowsze nie będzie się rozwijać, bo nie 
będzie miało z czego. Nieważne, kto będzie nim zarządzał. Jak 
mówi powiedzenie „Z pustego to i Salomon nie naleje”. Po po-
dziale Mazowsze nie straci wiele ze swojej powierzchni, ale bę-
dzie się musiało zadowolić raptem 12 proc. obecnego dochodu z 
podatku CIT. Porównując dotychczasowe roczne wpływy z CIT, 
można oszacować, że nowe województwo mazowi eckiego po 
wydzieleniu Warszawy będzie miało do dyspozycji jedynie ok. 
200-300 mln zł. Dla porównania w tym roku dochody Mazow-
sza z podatku CIT będą wynosić 1,4 mld zł. Różnica jest ogrom-
na, przy tak małych dochodach zabraknie środków na realizację 
wielu zadań. Budżet trzeba będzie łatać dotacjami i „janosiko-
wym” z innych województw. Nie będzie nowych inwestycji 
– dróg, szkół, nowoczesnych szpitali. Można też zapomnieć 
o realizacji projektów z UE, bo zabraknie środków na wkład 

własny. Nie zapominajmy też, że podział administracyjny, pro-
ponowany przez PiS, wiąże się ze zwiększeniem biurokracji, 
a za to ze swojej kieszeni zapłacą mieszkańcy Mazowsza.

Pojawiają się jednak głosy, że na takim rozwiązaniu mogą 
zyskać miasta subregionalne takie jak Płock czy Radom. 
Każde z nich liczy, że zostanie stolicą nowego województwa.

I to jest kolejny problem. Politycy PiS próbują wmówić 
mieszkańcom tych miast, że będą mieli u siebie stolicę nowego 
Mazowsza. A co z mieszkańcami innych miast? Jak daleko mu-
sieliby jeździć np. mieszkańcy Ostrołęki, aby załatwić ważne 
sprawy w urzędzie marszałkowskim w Radomiu? Albo miesz-
kańcy Siedlec do urzędu wojewódzkiego w Płocku? Warszawa 
leży w centrum województwa i z każdego miejsca na Mazowszu 
jest do niej łatwy dojazd. Codziennie dojeżdżają tu setki tysięcy 
ludzi do pracy. Jednak po wydzieleniu Warszawa stałaby się od-
dzielnym województwem i mogłyby się pojawić pewne problemy 
z dojazdami np. naszymi Kolejami Mazowieckimi.

Właśnie. Jak podzielić mazowieckie spółki np. Koleje 
Mazowieckie? Powinny zostać na nowym Mazowszu czy 
w Warszawie? A może trzeba je podzielić pomiędzy oba wo-
jewództwa?

To bardzo dobre pytania i chyba nikt w tej chwili nie zna na nie 
dobrych odpowiedzi. Koleje Mazowieckie to najdynamiczniej 
rozwijająca się spółka kolejowa w Polsce. Codziennie do War-
szawy dowozi 170 tys. pasażerów z całego Mazowsza. Nie wiem 
jaki byłby los Kolei Mazowieckich po wydzieleniu Warszawy 
z Mazowsza. Czy byłyby pieniądze na dalszy rozwój spółki? 
Takich pytań o podział majątku województwa jest jednak wię-
cej. Trzeba je głośno zadawać, właśnie teraz, bo za chwilę może 
już być za późno. 

No dobrze, ale nie da się zaprzeczyć, że województwo ma-
zowieckie jest bardzo zróżnicowane. Mamy bogatą Warsza-
wę i pozostałe regiony, których sytuacja pozostawia wiele do 
życzenia. Zmiany są potrzebne, żeby rozwój był zrównowa-
żony. Tym bardziej teraz, kiedy okazuje się, że po 2020 r.
możemy stracić wsparcie z UE. Jest na to jakaś recepta?

Oczywiście. Unia dzieli pieniądze nie tyle na województwa 
administracyjne, co na regiony statystyczne – tzw. NUTS-y. 
Nie trzeba więc od razu wprowadzać podziału administracyj-
nego. Wystarczy podzielić województwo na dwie jednostki 
statystyczne NUTS 2, czyli Warszawę i sąsiednie powiaty oraz 
pozostałą część województwa. Wtedy Mazowsze ma szansę na 
wsparcie z UE po 2020 r. bez wprowadzania chaosu admini-
stracyjnego. Przeprowadziliśmy wiele analiz i włożyliśmy wiele 
starań w to, aby tę koncepcję poparł poprzedni rząd. Udało nam 
się i wniosek został skierowany do Brukseli. Ostateczne decyzje 
zapadną w 2017 r. Teraz jest zatem czas, aby przekonywać unij-
nych decydentów o słuszności tego pomysłu. Szkoda, że nasz 
rząd zamiast koncentrować się na tym, jak pomóc samorządowi, 
przygotowuje plan rozbioru Mazowsza. Jestem temu absolutnie 
przeciwny.

Dziękujemy za rozmowę.

P O P ODZIALE WSZ Y SC Y S TR AC Ą

Rozmowa z Adamem Struzikiem, marszałkiem województwa mazowieckiego
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Zespołowi z Koziebród, stworzonemu w oparciu 
o miejscowy klub seniora, przewodziła szefowa 
klubu Teresa Dobies. Oprócz niej na przeglądzie 
w Bądkowie w koziebrodzkim zespole wystąpili: 
Teresa Szczypa, Teresa Wicopolska, Kazimiera 
Stępińska, Krystyna Miklaszewska, Marzena Środ-
kowska, Zenobia Rudzińska, Wojciech Janiszew-
ski, Zbigniew Łabędzki, Tadeusz Wroński.

Tradycji stało się zadość. W ostatnią nie-
dzielę karnawału, 7 lutego, do Bądkowa koło 
Ciechanowa zjechały zespoły zapustne z róż-
nych stron Mazowsza, z także z powiatu dział-
dowskiego, aby w sposób fi glarny i wesoły 
pożegnać tegoroczny karnawał. Był to już 35. 

KOZIEBRODY
M A Z O W
Z A P U
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Grupie z Szapska przewodził radny Robert Kle-
niewski. Poza nim zespół tworzyli: Agnieszka 
Kulińska, Teresa Domańska, Anna Kszybek, An-
drzej Lewandowski, Karolina Kulińska, Karina 
Kulińska, Michał Dziepak, Łukasz Matuszewicz, 
Klaudia Gradecka, Bogdan Domagała, Krzysztof 
Orzechowski, Tobiasz Nowakowski, Stanisław Ra-
działowski,  Marek Ochocki.

Przegląd Zespołów Zapustnych, organizowa-
ny przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w 
Ciechanowie we współpracy z samorządami.

Tym razem uczestniczyło w nim 18 grup, 
wśród których nie zabrakło przedstawicieli 
gminy Raciąż – z Koziebród i Szapska. 

SZAPSK
I E C K I E

U S T Y
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21 stycznia do naszego przedszkola przybył policjant z Komi-
sariatu Policji w Raciążu. Podczas spotkania przedszkolaki dowie-
działy się , jak ważna, odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca 
policjanta a także jak bezpiecznie poruszać się po drogach, po-
dróżować samochodem, bawić w domu i w przedszkolu oraz jak 
reagować w sytuacji innych zagrożeń, m.in. gdy zaczepia dziecko 
osoba dorosła, kiedy zauważy się pożar, itp.

* * * 
30 stycznia przedszkolaki gościły w szkole swoje babcie oraz 

dziadków. Co roku odbywa się szkolna choinka, na której naj-
młodsi prezentują część artystyczną z okazji Dnia Babci i Dziadka 
Po występach dzieci, wszyscy bawili się na balu przebierańców. 
Zorganizowany był również konkurs na najładniejszy strój karna-
wałowy. W najmłodszej grupie jury wyróżniło Wiktorię Pokorską 
(pszczółka) oraz Adasia Komorowskiego (w stroju policjanta).

* * * 
W styczniu przedszkolaki 

uczestniczyły w zbiórce pieniędzy 
na Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. 7 stycznia wybraliśmy 
się na spacer zimowy, a 19 stycz-
nia dzieci pojechały na wyciecz-
kę do Teatru Dramatycznego w 
Płocku na spektakl pt. „Królewna 
Śnieżka”.

Marlena Wrońska
wychowawczyni

Punktu Przedszkolnego 
w Starym Gralewie

Szkolne i przedszkolne uroczystości, apele oraz imprezy także 
przyczyniają się do realizacji hasła „My też uczymy się”. Stąd obej-
rzenie przez przedszkolaków zmagań uczniów kl. IV-V w konkursie 
„Mowa spuścizną wieków”, spotkania z pielęgniarką na temat: „Jedz 
zdrowo-żyj kolorowo” oraz „Ponure fakty o paleniu papierosów”, 
andrzejkowe czary-mary, udział w imprezie „Mikołaj i Mikołajek 
dziś imieniny mają”, przeżycie wspaniałych chwil podczas wigilii 
klasowej z rodzicami oraz szkolnych jasełek. Dzieci wybrały się też 
znowu do „Kina za Rogiem” w Raciążu oraz zwiedziły pocztę, gdzie 
spotkały się z listonoszem. Pogłębiały swoją wiedzę na temat kotów 
domowych i dzikich, pomocy głodnym zwierzętom (systematycznie 
dokarmiają ptaki w karminku), zjawisk zimowych oraz tradycji świąt 
Bożego Narodzenia.

Emilia Jóźwiak Małecka
wychowawczyni Punktu Przedszkolnego

Dzieci odwiedziły pocztę

W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM W GRALEWIE

Spotkanie z policjantem

Bal przebierańców Spacer zimowy

Kraszewo Gaczułty
MY TEŻ UCZYMY SIĘ
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28 stycznia w Zespole Szkół w Koziebrodach odbył się bal karnawałowy, zapoczątkowany polonezem. Sala 
balowa, którą stała się sala gimnastyczna, pełna różnobarwnych świateł zapraszała do wspólnej zabawy. 
Kolorowe stroje, maski oraz taneczna muzyka tworzyły radosną atmosferę.

Bal w Koziebrodach

Fot. archiwum szkoły
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Zabawa choinkowa na zakończenie I semestru jest w gra-
lewskiej szkole jednym z najbardziej wyczekiwanych wyda-
rzeń. W tym roku zorganizowano ją 30 stycznia. Mimo że 
była to sobota i początek ferii, uczniowie stawili się nie-
mal w komplecie. Dużym powodzeniem cieszył się konkurs 
karaoke. DJ zadbał o dobrą muzykę porywającą do tańca 
i zabawy. Jednak największe wrażenie zrobiły dzieci w roz-
maitych strojach, przebrane za baśniowe wróżki, królewny, 
czy fi lmowych bohaterów – kogóż tam nie było...

Babcia i dziadek to bardzo ważne 
osoby w życiu każdego dziecka, dla-
tego w tym szczególnym dniu dzieci 
z Punktu Przedszkolnego w Koziebro-
dach również pamiętały o swoich bab-
ciach i dziadkach, dla których przygo-
towały przedstawienie. Licznie przybyli 
goście zasiedli przy przygotowanych 
dla nich stołach i z niecierpliwością 

czekali na rozpoczęcie występu swoich 
wnucząt.

Dzieci zaprezentowały program ar-
tystyczny, a następnie obdarowały swo-
ich ukochanych gości własnoręcznie 
przygotowanymi upominkami. Wszy-
scy z dumą patrzyli na swoje wnuczę-
ta, które włożyły wiele wysiłku w to, 
aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość, 

wdzięczność i szacu-
nek. Gościom towarzy-
szyły radość, uśmiech 
oraz łzy wzruszenia. 
Następnie dzieci, wraz 
z babciami  i dziadka-
mi, zostały zaproszone 
na słodki poczęstunek, 
przygotowany przez 
mamy. 

Ewelina Tomporowska
wychowawczyni 

Punktu Przedszkolnego

W Gralewie Szkolna choinka 

W Koziebrodach
Dzień Babci i Dziadka

Fot. archiwum szkoły

Nie ma to jak u babci

Występy dzieci
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Uprzejmie informuję,  że Gmina Raciąż prowadzi punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK) i w związku z tym Urząd Gminy odbiera nieodpłatnie z posesji:

– odpady wielkogabarytowe (stare meble)

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD itp.)

– zużyte opony (tylko od samochodów osobowych)

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszone są o kontakt z Urzędem Gminy (pokój 
nr 1) lub telefonicznie pod nr (0-23) 679-12-80 wew. 127.

Ryszard Giszczak

Wójt Gminy Raciąż
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Celem konkursu jest promowanie po-
zytywnych zachowań związanych z pracą 
i zabawą na terenach wiejskich, poszerza-
nie wiedzy dzieci na temat zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy, ze szczególnym 
uwzględnieniem zapobiegania wypadkom 
najczęściej występującym latem a także 
rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycz-
nej oraz indywidualnych zdolności twórczych 
wśród najmłodszych mieszkańców wsi.

Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS 
w Warszawie i podległych mu placówek te-
renowych, konkurs przebiega w 2 etapach: 
PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami kon-
kursu mogą być uczniowie wiejskich szkół 
podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wie-
kowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI).

Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji 
z dyrekcjami szkół podstawowych, zainteresowany-
mi jednostkami samorządu terytorialnego i udzia-
łem lokalnych mediów.

Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie dokonuje 
szkoła do dnia 4 marca br. do placówki terenowej 
KRUS Błonie.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy 
plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, 
o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom 
dzieci występującym w okresie letnim w gospodar-
stwie rolnym.

Na laureatów obu etapów konkursu czekają na-
grody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech 
pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej 
kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą 
udział w eliminacjach centralnych.

Szczegółowe informacje o organizacji konkursu 
można uzyskać w placówkach terenowych KRUS 
oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie 
a także na stronach internetowych urzędów gmin. 

INFORMACJE

Chcecie odnowić plac zabaw, oczyścić staw aby 
stał się wspólną przestrzenią mieszkańców? A może 
zorganizować koncert, festiwal czy po prostu czas 
wolny dla dzieciaków z osiedla? Młode organizacje 
pozarządowe, grupy nieformalne oraz samopomoco-
we od 5 do 26 lutego 2016 r. mogą składać wnio-
ski w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
– Mazowsze Lokalnie. Uruchomione zostały dwie 
ścieżki działań – inicjatywy oddolne i wsparcie grup 
samopomocowych. Mikrodotacje wynoszą od 1500 zł 
do 5000 zł, a łączna kwota do rozdysponowania to 
543 000 zł. 

Szczegóły na stronie www.mazowszelokalnie.pl 

To już XIV edycja tego ogólnopolskiego kon-
kursu, którego celem jest promocja zasad ochrony 
zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. 

W konkursie mogą brać udział osoby pełnolet-
nie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, 
ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie 
w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i cen-
tralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w konkursie 
powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny 
w placówkach terenowych KRUS oraz na stronie in-
ternetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy zło-
żyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w 
nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r. 

Już po raz szósty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn. 

„Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje’’

ChCh ii dd iićć ll bb śś ićić bb

Konkurs 
Funduszy Inicjatyw 

Obywatelskich
Mazowsze Lokalne


