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Po raz drugi Grupa Motocyklowa Raciąż, we współpracy z samorządem gmin-
nym, szkołami i strażakami, zorganizowała rajd historyczny „Szlakiem Wielkiej 
Wojny”. 18-kilometrowy odcinek trasy biegnącej asfaltowymi, leśnymi i polnymi 
drogami z Raciąża przez Pęsy, Strożęcin do Gralewa, pokonało na rowerach 8 zespo-
łów szkolnych, wykazując się kondycją oraz wiedzą historyczną i umiejętnościami 
paramilitarnymi. Czytaj na str. 2, patrz na str. 6-7

NA ROWERACH NA ROWERACH 
SZLAKIEM I WOJNYSZLAKIEM I WOJNY  

Po raz 14. szkoła w Krajkowie zorganizowała turniej tenisa stołowego o puchar 
wójta gminy Raciąż. Tradycyjnie odbył się on w pierwszy dzień wiosny. W tym roku 
w klasyfi kacji drużynowej triumfowały ekipy z Kodłutowa i Krajkowa.

Czytaj na str. 8-9
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Czytaj na str. 10

Szczegóły na str. 12

SPÓŁKA ALFA PVC 
BUDUJE ZAKŁAD 

W WITKOWIE

Krajowy potentat w produkcji mie-
szanek granulowanych z polichlorku 
winylu, który w 1998 r. uruchomił za-
kład w Raciążu, buduje nowy zakład 
produkcyjny w Witkowie.

Czytaj na str. 3

Jak już informowaliśmy, Rada Gminy Ra-
ciąż na sesji 18 marca podjęła uchwały o likwida-
cji z dniem 31 sierpnia 2016 r. placówek oświa-
towych w Kodłutowie i Kraszewie – Gaczułtach. 
Dzieci będą kontynuowały kształcenie w szko-
łach odpowiednio w Uniecku i Koziebrodach.

W uzasadnieniu do uchwał możemy znaleźć 
informację na temat organizacji nauki w nowym 
miejscu. Czytaj na str. 4-5

SPÓŁKA ALFA PVC 
BUDUJE ZAKŁAD 

W WITKOWIE

Krajowy potentat w produkcji mie-Krajowy potentat w produkcji mie-
szanek granulowanych z polichlorku szanek granulowanych z polichlorku 
winylu, który w 1998 r. uruchomił za-winylu, który w 1998 r. uruchomił za-
kład w Raciążu, buduje nowy zakład kład w Raciążu, buduje nowy zakład 
produkcyjny w Witkowie.produkcyjny w Witkowie.

Czytaj na str. 3Czytaj na str. 3

T E N I ST E N I S   zamiast  WAGARÓW
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OSP Unieck
Zarząd: Zbigniew Gralewicz (prezes), Marcin Cieśliński (wiceprezes i na-

czelnik), Jacek Gadomoski (wiceprezes), Stanisław Przeradzki (zastępca naczel-
nika), Hubert Gralewicz (sekretarz), Radosław Tabarkiewicz ( skarbnik), Paweł 
Tabarkiewicz (kronikarz), Krzysztof Schodowski (gospodarz), Bogdan Duda 
(członek zarządu). Komisja rewizyjna: Stanisław Nierychlewski (przewodni-
czący), Mateusz Modliński (sekretarz), Lech Bojanowski (członek komisji).

OSP Szapsk
Zarząd: Marek Zakrzewski (prezes), Waldemar Pankowski (wiceprezes i 

naczelnik), Tadeusz Lewandowski (wiceprezes), Stanisław Krupiński (zastęp-
ca naczelnika), Marek Liberadzki (sekretarz), Tadeusz Sepetowski (skarbnik), 
Roman Olszewski (gospodarz). Komisja rewizyjna: Jan Olszewski (przewod-
niczący), Paweł Lewandowski (wiceprzewodniczący), Krzysztof Bukowski 
(sekretarz).

OSP Kraszewo-Gaczułty
Zarząd: Stanisław Kwasiborski (prezes), Kazimierz Kaliszewski (wice-

prezes i naczelnik), Józef Karwowski (zastępca naczelnika), Janusz Kędzierski 
(sekretarz), Bogdan Piórkowski (skarbniki), Henryk Sobociński (gospodarz). 
Komisja rewizyjna: Bożena Karwowska (przewodnicząca), Piotr Obrębski (wi-
ceprzewodniczący), Jarosław Osiecki (sekretarz).

OSP Krajkowo
Zarząd: Jerzy Maćkiewicz (prezes), Mariusz Mysiakowski (wiceprezes 

i naczelnik), Jerzy Pstrągowski (wiceprezes), Krzysztof Kozłowski (zastępca 
naczelnika), Andrzej Kordalski (sekretarz), Wojciech Krajewski (skarbnik), 
Rafał Grabowski (gospodarz), Szczepan Płoski (członek zarządu). Komisja re-
wizyjna: Andrzej Buczkowski (przewodniczący), Jarosław Kruczyński (wice-
przewodniczący), Andrzej Szymborski (sekretarz).

OSP Koziebrody
Zarząd: Eugeniusz Ptasik (prezes), Bartosz Kokosiński (wiceprezes i na-

czelnik), Paweł Kopacz (zastępca naczelnika), Barbara Kamińska (sekretarz i 
skarbnik), Mirosław Grabowski (gospodarz), Józef Margas (członek zarządu). 

Komisja rewizyjna: Mirosław Sławiński (przewodniczący), Wojciech Mysia-
kowski (sekretarz), Robert Kowalski (członek komisji).

OSP Kaczorowy
Bogusław Małecki (prezes), Janusz Sikorski (wiceprezes i naczelnik), 

Marek Małecki (zastępca naczelnika), Artur Pawlak (sekretarz), Andrzej Wój-
towicz (skarbnik), Jakub Staniszewski (gospodarz). Komisja rewizyjna: Marcin 
Rutkowski (przewodniczący), Krzysztof Orzechowski (sekretarz), Kamil Gra-
decki (członek komisji).

OSP Jeżewo-Wesel
Zbigniew Piasecki (prezes), Ryszard Nowakowski (wiceprezes 

i naczelnik), Jacek Wesołowski (skarbnik), Grzegorz Kocięda (gospodarz), 
Krzysztof Mroczkowski (członek zarządu). Komisja rewizyjna: Krzysztof 
Mroczkowski (przewodniczący), Grzegorz Kaźmierkiewicz (wiceprzewodni-
czący), Mateusz Wagner (członek komisji).

OSP Dobrska-Kolonia
Janusz Marcinkowski (prezes), Łukasz Grodkiewicz (wiceprezes 

i naczelnik), Paweł Piotrowski (zastępca naczelnika), Wiesław Wiśniewski (se-
kretarz), Andrzej Pokorski (skarbnik), Jan Radecki (gospodarz), Jerzy Kamiński 
(członek komisji).

OSP Kodłutowo
Zarząd: Bernard Waślicki (prezes), Marek Śmielak (wiceprezes), Edmund 

Kwasiborski (naczelnik), Andrzej Szerszeniewski (skarbnik), Marek Linkiewicz 
(sekretarz), Tomasz Kawczyński (gospodarz).

OSP Bogucin
Kazimierz Werner (prezes), Andrzej Werner (wiceprezes i naczelnik), An-

toni Konopiński (zastępca naczelnika), Jan Zajedziński (sekretarz), Eugeniusz 
Łuba (skarbnik), Tadeusz Wójcik (gospodarz), Radosław Cichocki (kronikarz), 
Janusz Borzykowski (członek). Komisja rewizyjna: Mariusz Cichocki (prze-
wodniczący), Wojciech Kowalski (wiceprzewodniczący), Jerzy Zajedziński 
(sekretarz).

Od 1 kwietnia Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Raciążu przyjął 502 wnioski 
o świadczenie wychowawcze w ramach 
rządowego programu Rodzina 500 plus. 
W tym 491 w formie papierowej oraz 11 
drogą elektroniczną. OPS w Raciążu wy-
dał 485 decyzji o wypłacie świadczenia, 
a pierwsze przelewy zostały zrealizowane  
już 21 kwietnia br.

 Część złożonych wniosków drogą 
elektroniczną wymaga jeszcze uzupełnie-
nia bądź korekty. Warto też wspomnieć, 
że wnioski z kryterium dochodowym 
opracowywane są nieco dłużej, ponieważ 
wymagają pozyskania informacji o do-
chodach.

Składanie wniosków odbywa się 
bardzo sprawnie w siedzibie OPS przy 

ul. 11 Listopada 20. Zapraszamy do 
składania wniosków w  godzinach pracy 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Godziny urzędowania:

poniedziałek – piątek od 7.30-16.00 
tel. (23) 679-10-51,( 23) 653-30-42
e-mail: gops_raciaz@op.pl

Podziękowanie
Grupa Motocyklowa Raciąż składa serdecznie 

podziękowanie za udział w rajdzie „Szlakiem Wiel-
kiej Wojny” opiekunom i uczniom oraz za pomoc 
w jego realizacji wójtowi gminy Raciąż panu 
Ryszardowi Giszczakowi, dyrektorowi MCKSiR 
w Raciążu panu Arturowi Adamskiemu, dyrekto-
rowi Zespołu Szkół w Starym Gralewie panu 
Krzysztofowi Borkowskiemu, strażakom z PSP 
w Płońsku i OSP w Raciążu, panu Stanisławowi 
Mączewskiemu. 

23 kwietnia Grupa Motocyklowa Raciąż,  
wsparta przez gminę Raciąż zorganizowała 
dla młodzieży szkolnej drugi historyczny rajd 
rowerowy „Szlakiem Wielkiej Wojny”. Im-
preza miała charakter rekreacyjno-edukacyjny 
z elementami współzawodnictwa.  Uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z terenu gminy i miasta Ra-
ciąż wraz ze swoimi opiekunami w grupach 
przejechali na rowerach z  Raciąża przez Pęsy, 
Drozdowo, Sałkowo (las), Strożęcin do Gra-
lewa, wykazując się kondycją oraz wiedzą hi-
storyczną i umiejętnościami paramilitarnymi. 
Uczestniczyło 8 zespołów z następujących 
szkół: STO w Raciążu, Miejski Zespół Szkół
 w Raciążu, Zespół Szkół w Krajkowie, Szko-
ła Podstawowa w Uniecku, Publiczne Gim-
nazjum w Uniecku, Szkoła Filialna w Kodłu-

towie, Zespół Szkół w Koziebrodach, Zespół 
Szkół w Starym Gralewie.

Celem rajdu było poznawanie wydarzeń 
i miejsc związanych z I Wojną Światową na 
terenie ziemi raciąskiej; propagowanie aktyw-
nych form wypoczynku, zdrowego trybu życia 
i wychowania w trzeźwości; integracja mło-
dzieży szkolnej; propagowanie wśród dzieci 
i młodzieży bezpiecznego poruszania się po 
drogach.

Podczas rajdu jego uczestniczy wykazy-
wali się praktyczną znajomością udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, umie-
jętnościami strzeleckimi z broni sportowej, 
wiedzą o historii rejonu, a także wcielali się 
w poszukiwaczy militariów. Najlepiej te za-

dania wykonała ekipa z Gralewa i ona została 
zwycięzcą rajdu. Drugie miejsce przypadło 
uczniom MZS w Raciążu, a trzecie – zespoło-
wi z Kodłutowa.

r-r

Fotorelacja z rajdu na str. 6-7
. . . . . . 

Strażacy podsumowali kadencję
Zakończyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze ochotniczych straży pożarnych w gminie Raciąż. 

Podajemy władze poszczególnych OSP na kolejną kadencję.

Szlakiem I wojny światowej

Realizacja programu Rodzina 500 plus w gminie Raciąż
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Alfa PVC Sp. z o.o. powstała w 1998 roku i zajmu-
je się produkcją granulowanych mieszanek polichlorku wi-
nylu (PVC. W ciągu 6 miesięcy wybudowano w Raciążu 
nowoczesny zakład produkcyjny według najlepszych wzo-
rów podobnych fi rm zagranicznych. Znajduje się on przy 
ul. Zawoda 50. Firma jest spółką ze stuprocentowym udzia-
łem zagranicznym. Udziałowcami są: Thevinyl AB oraz 
Andrzej Trebicki ze Szwecji.

Obecnie spółka z uwagi na konieczność rozbudowy 
przewiduje przeniesienie zakładu produkcyjnego do miej-
scowości Witkowo w gminie Raciąż.

W ramach trwającej inwestycji spółka zamierza tam po-
stawić budynek produkcyjny z czterema liniami do produkcji 
granulatu z PVC; piętrowy budynek biurowy oraz magazyny. 
Do tego wykonana zostanie niezbędna infrastruktura: par-
kingi, kanalizacja deszczowa, wewnętrzna kanalizacja sani-
tarna, szczelny i bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe, 
zbiornik odparowujący na wody opadowe, wjazd na teren 
nieruchomości, posadowienie separatora wód opadowych, 
ogrodzenie działki, oświetlenie terenu zakładu, przyłącza do 
sieci wodociągowej gminnej oraz sieci elektrycznej.

W zakładzie przewiduje się zatrudnienie około 40 osób, 
wielkość produkcji granulatu szacowana jest na około 15000 
ton w ciągu roku.

Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Gminy w Raciążu, 
Stwierdzono, iż planowana inwestycja nie wpłynie na pogor-
szenie warunków sanitarnych mieszkańców.

Na swojej stronie internetowej spółka informuje, że 
specjalizuje się w produkcji granulatów medycznych, ma-
jących zastosowanie w produkcji wysoko przezroczy-
stych drenów, sond, pomp infuzyjnych, worków do krwi 
oraz zestawów do by-passów serca i płuc. Jest głównym 
producentem tego typu granulatów w Polsce w oparciu 
o certyfi kat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, 
a także zgodnie z zaleceniami FDA oraz Europejskiej Phar-
macopei, IV wydanie. 

Drugą specjalnością są granulaty kablowe dla zastoso-
wań uniwersalnych, a także o podwyższonych temperaturach 
pracy od 90 do 105°C, wysokiej wytrzymałości w niskich 
temperaturach do -45°C, dużej odporności na starzenie i na 
UV. Granulaty te produkowane są z udziałem stabilizatorów 
ołowiowych, a także wapniowo-cynkowych nie zawiera-
jących ołowiu. Odpowiadają także wysokim wymaganiom 
w zakresie odporności ogniowej i olejowej.

W ofercie spółki są też granulaty twarde i miękkie do 
produkcji odpowiadającej wymaganiom norm BGA i FDA 
w zakresie kontaktu z żywnością. Przykładowe zastosowa-
nia to: granulat do węży mlecznych i piwnych, granulaty 
foliowe spożywcze, do produkcji zabawek dla dzieci. r-r 

SPÓŁKA ALFA PVC 
BUDUJE ZAKŁAD W WITKOWIE

Budowa zakładu produkcyjnego Alfa PVC w Witkowie    Fot. UG

To rzadkość, aby urzędnik został nagrodzony spontaniczny-
mi oklaskami przez petentów. A tak się stało. Oklaski od uczest-
ników lutowej sesji Rady Gminy Raciąż otrzymała kierownik 
KRUS w Płońsku Ewa Pawlak, która gościła na obradach, 
przedstawiając informację o działaniach tej placówki i odpo-
wiadając na pytania. 

Sołtys Kazimierz Karpiński pytał: Kobieta ubezpie-
czona w ZUS otrzymuje zasiłek macierzyński, a jak jest 
z kobietami ubezpieczonymi w KRUS?

Ewa Pawlak odpowiedziała, że od dnia 1 stycznia 2016 r. 
zmieniły się zasady przyznawania i wypłaty zasiłku macierzyń-
skiego. Osobie ubezpieczonej zasiłek macierzyński przysługuje, 
jeżeli osoba taka spełnia warunki.

Radny Krzysztof Sikorski mówił o sytuacji rencisty, które-
mu kończy się renta strukturalna, a nie ma jeszcze ukończonych 
60 lat. Co dalej – pytał? 

Kierownik płońskiego KRUS poinformowała, że od 
2013 r. przyznawana jest tzw. emerytura okresowa do momentu 
osiągnięcia wieku. Należy złożyć wniosek. Warunkiem przy-
znania takiej emerytury jest zaprzestanie działalności rolniczej.

Rolnicy wyrazili niezadowolenie z dostarczania przesyłek 
przez fi rmę IN POST.

Ewa Pawlak wyjaśniła, że na tę usługę organizowa-
ne są przetargi i decyzje zapadają na szczeblu centralnym, 
a placówka terenowa nie ma na to wpływu.

Jan Mączewski, przewodniczący Rady Powiatu Płońskie-
go powiedział, że placówka KRUS w Płońsku bardzo dobrze 
pracuje, chwalił kompetencje urzędników i sposób traktowania 
petentów. Tę opinię podzielili zebrani, dając temu wyraz okla-
skami.

r-r

Oklaski dla szefowej KRUS 
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Jak już informowaliśmy, Rada Gminy Raciąż na 
sesji 18 marca podjęła uchwały o likwidacji z dniem 
31 sierpnia 2016 r. placówek oświatowych w Kodłu-
towie i Kraszewie-Gaczułtach. Dzieci będą konty-
nuowały kształcenie w szkołach odpowiednio w Uniecku 
i Koziebrodach.

W uzasadnieniu do uchwał możemy znaleźć infor-
mację na temat organizacji nauki w nowym miejscu.

KOZIEBRODY

Gmina zapewnia bezpłatny dowóz uczniom likwi-
dowanej szkoły i opiekę w czasie przewozu do Szkoły 
Podstawowej w Koziebrodach. Zostanie zorganizowany 
dodatkowy autobus, co skróci czas oczekiwania dzieci na 
odjazd do domu.

Odległości od miejscowości należących do likwido-
wanej Szkoły Filialnej w Kraszewie-Gaczułtach do Szko-
ły Podstawowej w Koziebrodach nie przekraczają 5 km. 
Czas dojazdu do szkoły zaplanowano następująco: dojazd 
do szkoły w godzinach od 730 do 750, kurs powrotny do 
domu – od 1330 do 1350. Czas oczekiwania na zajęcia lek-
cyjne – 10 minut, na autobus powrotny do domu – 60 mi-
nut. Czas pobytu dziecka poza domem – 6,5 godz.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Koziebrodach oferuje bardzo dobre warunki 
lokalowe do organizacji procesu dydaktycznego. Po re-
moncie wszystkie obiekty bazy szkolnej są nowoczesne 
i dobrze wyposażone. Korytarze szkolne są przestronne, 
jasne i kolorowe. Na parterze znajdują się klasy I-III oraz 
punkt przedszkolny i oddział przedszkolny, na pierw-
szym piętrze klasy IV-VI. Każdy oddział ma swoje stałe 
pomieszczenie, wyposażone w komplet ergonomicznych 

stolików i krzeseł, przystosowanych do wzrostu uczniów 
oraz regały. Wystrój pomieszczeń jest bogaty i estetycz-
ny. Sale na parterze urządzone są specjalnie dla potrzeb 
najmłodszych uczniów, posiadają kąciki zainteresowań, 
kąciki do relaksu i zabawy. Nauczyciele mają do dyspo-
zycji tablice multimedialne oraz nowoczesne i różnorod-
ne pomoce dydaktyczne.

Szkoła posiada pracownie komputerowe. Uczniowie 
pracują na 20 stanowiskach komputerowych. Dodatkowo 
pozyskana została nowoczesna pracownia komputerowa 
z pięcioma stanowiskami, dostępem do internetu, drukar-
ką, kserokopiarką. W szkole jest także pracownia techniki 
na 20 stanowisk uczniowskich, sala gimnastyczna, bo-
isko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz plac za-
baw. Teren szkoły jest ogrodzony i estetycznie urządzony 
z dużą ilością zieleni (trawniki, drzewa, krzewy).

UNIECK

Gmina zapewni bezpłatny dowóz uczniów likwi-
dowanej szkoły i opiekę w czasie przewozu do Szkoły 
Podstawowej w Uniecku. Zostanie zaangażowany do-
datkowy autobus, co skróci czas oczekiwania dzieci na 
odjazd do domu. Odległość między szkołami w Kodłu-
towie i Uniecku jest niezbyt duża i wynosi 5 km. Połowa 
miejscowości należących do obwodu Filii Szkoły Pod-
stawowej w Kodłutowie leży w porównywalnej odległo-
ści od Uniecka i Kodłutowa. Dojazd do szkoły będzie się 
odbywał w godzinach 730 – wyjazd z Kodłutowa, 750 – 
przyjazd do Uniecka. Powrót do domu – będą dwa kursy: 
pierwszy dla dzieci młodszych, wyjazd z Uniecka 1235 – 
przyjazd do Kodłutowa 1255, drugi dla uczniów kl. IV-VI 
odpowiednio 1420 – wyjazd, 1440 – przyjazd do domu. 

C O  P O  L I K W I D A C J I ?

Szkoła w KoziebrodachSzkoła w Uniecku
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5 kwietnia szóstoklasiści pisali pierwszy poważny 
test w dotychczasowej edukacji. Sprawdzian szóstoklasi-
sty 2016 składał się z dwóch części – z języka polskiego i 
matematyki oraz z testu z języka obcego. Nie jest wyklu-
czone, że było to ostatni taki sprawdzian, są bowiem pro-
pozycje, aby zlikwidować tę formę sprawdzania wiedzy 
na koniec nauki w szkole podstawowej.

Wyniki ze sprawdzianu szóstoklasistów nie mają 
znaczenia, jeśli chodzi o dalsze kształcenie. Inaczej jest w 
przypadku not z egzaminu gimnazjalnego, które są brane 

pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. 
Uczniowie ostatnich klas gimnazjów również w kwietniu 
poddani zostali sprawdzianowi z wiedzy nabytej przez 
trzy lata edukacji. 18 kwietnia zmagali się z częścią hu-
manistyczną egzaminu (język polski, historia i wiedza 
o społeczeństwie), 19 kwietnia – z matematyką i przed-
miotami przyrodniczymi, a 20 kwietnia – z językiem ob-
cym. Wyniki poznamy w czerwcu.

r-r

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Raciąż z 18 marca 
2016 r. obwody szkolne wyglądają następująco:

Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Stanisława Reymonta w Koziebrodach należą 
następujące miejscowości: Bielany, Druchowo, Malewo, 
Mała Wieś, Młody Niedróż, Stary Niedróż, Koziebrody, 
Żukowo-Strusie, Żukowo-Wawrzonki, Kraszewo-Gaczuł-
ty Kraszewo-Podborne, Kraszewo-Falki, Kraszewo-Rory, 
Kraszewo-Czubaki, Kraszewo-Sławęcin.

Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Sta-
nisława Chojnackiego w Krajkowie należą następujące 
miejscowości: Krajkowo, Krajkowo-Budki, Kruszenica, 
Kossobudy, Zdunówek, Lipa, Grzybowo, Żychowo (od nr 
1 do nr 18), Draminek.

Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. 
Stanisława Kostki w Starym Gralewie należą następują-
ce miejscowości: Stare Gralewo, Nowe Gralewo, Stare 
Młodochowo, Szapsk; Kraśniewo, Złotopole, Dobrska-
-Kolonia, Dobrska-Włościany, Kozolin, Strożęcin, Wę-
piły, Kaczorowy, Ćwiersk, Bogucin, Nowe Młodocho-
wo, Chyczewo, Kiełbowo, Łempino (od nr 1 do nr 25), 
Drozdowo.

Do obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Styczniowych w Uniecku należą następują-
ce miejscowości: Unieck, Kocięcin-Brodowy, Kocięcin-
-Tworki, Charzyny, Szczepkowo, Stary Komunin , Nowy 
Komunin, Jeżewo-Wesel, Kodłutowo, Sikory, Żychowo 
(od nr 19 do nr 31).

Uczniowie będą mogli korzystać ze świetlicy szkolnej, 
a także brać udział w zajęciach pozalekcyjnych. W szko-
le prowadzone jest dożywianie, więc będą mogli skorzy-
stać z gorącego posiłku.

Dzieci realizujące wychowanie przedszkolne i edu-
kację wczesnoszkolną uczą się w odnowionym i dobrze 
przystosowanym do ich potrzeb budynku szkoły podsta-
wowej. Każdy oddział ma przydzieloną klasę, w której 
dzieci uczą się przez cały cykl edukacyjny. Izby lekcyj-
ne są przestronne i widne, dobrze wyposażone w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne. W klasach wydzielone są części 
do nauki i zabawy. Ponadto dzieci mają do dyspozycji 
oddzielną pracownię komputerową, bibliotekę, świetli-
cę, pokój zabaw, przebieralnię na zajęcia wychowania 
fi zycznego, dużą i małą salę gimnastyczną, szatnię 
z szafkami dla każdego dziecka oraz dwie łazienki do-
stosowane do wieku dzieci. Dzieci uczęszczające do 
klas IV-VI uczą się w nowoczesnym, wybudowanym 
w 2003 r. budynku i również mogą korzystać z wszyst-

kich wyżej wymienionych pracowni i pomieszczeń. 
Nauczyciele mają do dyspozycji tablice multimedialne 
oraz bogaty zestaw nowoczesnych i różnorodnych po-
mocy dydaktycznych.

Obiekty są monitorowane zarówno wewnątrz jak 
i na zewnątrz. Cały teren jest ogrodzony i przyjemnie 
urządzony oraz charakteryzuje się dużą ilością zieleni 
(trawniki, rabaty kwiatowe, krzewy i drzewa). Na terenie 
szkoły znajduje się małe boisko oraz dwa place zabaw. 
Jeden z nich jest dostosowany dla dzieci młodszych (od 
trzeciego roku życia). Plac zabaw jest pokryty bezpieczną 
nawierzchnią.

Do dyspozycji szkoły są również ogrodzone obiekty 
sportowe (duże boisko trawiaste oraz boisko ze sztuczną 
nawierzchnią) znajdujące się w odległości około 300 me-
trów od szkoły.

(Fragmenty uzasadnień 
do uchwał Rady Gminy Raciąż)

Obwody szkolne

Kwiecień egzaminów
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Odprawa przez startem

Na rowerach sz

Gotowi do wyruszenia na trasę

Punkt udzielania pierwszej pomocy

Na cmentarzu w lesie 
na pograniczu Pęsów i Drozdowa

Popularny 
mlecz 

przyda się 
do totemu

Rajd pilotowali członkowie 
Grupy Motocyklowej Raciąż

Rzut 
granatem 
do celu

„Maski włóż” 
– wykonanie 
tej komendy

 wymagało pomocy 
instruktora
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zlakiem I wojny

A teraz strzelanie

Co też 
kryje 

ziemia...

Nad wszystkim czuwał 
Grzegorz Domański, 

tu przy swoich zbiorach

Chwila wytchnienia

Krótka lekcja przy okopach

A to niespodziewani uczestniczy rajdu 
– fani rowerowych eskapad – państwo Wiśniewscy 

z Gralewa z Dorotką i Stasiem, który na swoim 
rowerku dzielnie sobie poczynał

Butelka z wodą bardzo się przydała

Trasa rajdu prowadziła też przez las, 
często piaszczystą drogą
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Po raz 14. szkoła w Krajkowie zorganizowała turniej tenisa stołowego o puchar wójta gminy Raciąż. 
Tradycyjnie odbył się on w pierwszy dzień wiosny.

Przy stołach stanęli uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów prowadzonych przez 
gminę Raciąż. W tym roku w klasyfi kacji drużynowej triumfowały ekipy z Kodłutowa i Krajkowa. A oto 
komplet wyników:

SZKOŁY PODSTAWOWE

Dziewczęta

Kl. IV
1. Oliwia Milewski (SP Krajkowo)
2. Joanna Rychlińska (SP Kodłutowo)
3. Julia Kwiatkowska (SP Unieck)

Kl. V
1. Dominika Marciniak (SP Kodłutowo)
2. Aleksandra Kurek (SP Unieck)
3. Karolina Żebrowska (SP Krajkowo)

Kl. VI
1. Milena Kowalska (SP Kodłutowo)
2. Justyna Liberadzka (SP Gralewo)
3. Sylwia Nowakowska (SP Krajkowo)

Chłopcy

Kl. IV
1. Sebastian Wagner (SP Unieck)
2. Piotr Żakowski (SP Kodłutowo)
3. Adam Pokorski (SP Krajkowo)

Kl. V
1. Sebastian Matwiejew (SP Koziebrody)
2. Kacper Zieliński (SP Gralewo)
3. Michał Lewandowski (SP Kodłutowo)

Kl. VI
1. Szymon Ciarkowski (SP Koziebrody)
2. Szymon Borkowski (SP Gralewo)
3. Łukasz Kalman (SP Kodłutowo)

Klasyfi kacja drużynowa szkół podstawowych

1. SP Kodłutowo
2. SP Koziebrody
3. SP Unieck
4. SP Krajkowo
5. SP Gralewo

GIMNAZJA

Dziewczęta

Kl. I
1. Olga Jaros (PG Koziebrody)
2. Zuzanna Jackowska (PG Krajkowo)
3. Weronika Drozdowska (PG Gralewo)

Kl. II
1. Dominika Ciarkowska (PG Koziebrody)
2. Anastasyia Bakhmatovitch (PG Krajkowo)
3. Martyna Nalborska (PG Unieck)

Kl. III
1. Aleksandra Szeluga (PG Krajkowo)
2. Angelika Krysiak (PG Unieck)
3. Joanna Kruszewska (PG Gralewo)

Chłopcy

Kl I
1. Wiktor Stasiak (PG Krajkowo)
2. Jakub Kowalski (PG Unieck)
3. Krystian Karwowski (PG Koziebrody)

Kl. II
1. Damian Krysiak (PG Unieck)
2. Kamil Wójtewicz (PG Krajkowo)
3. Sebastian Marlęga (PG Koziebrody)

Kl. III
1. Karol Ptasik (PG Koziebrody)
2. Sebastian Pająk (PG Krajkowo)
3. Dominik Staniszeweski (PG Gralewo)

Klasyfi kacja drużynowa gimnazjów

1. PG Krajkowo
2. PG Koziebrody
3. PG Unieck
4. PG Gralewo

T E N I ST E N I S   zamiast  WAGARÓW
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Laury najlepszym wręczali dyrektor szkoły Piotr Kasicki...

Fot. Sławomir Trojanowski

...i przyjaciel szkoły Jan Miklewski

Najprzyjemniejszy moment zawodów Na podium opiekunowie najlepszych reprezentacji 
szkół podstawowych

Triumfatorzy

Przy stołach tenisowych rywalizowali uczniowie z 9 szkół
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Uczniowie z Zespołu Szkół w Koziebrodach włą-
czyli się do projektu edukacyjnego UNICEF „MALI 
uczniowie idą do szkoły” , który wspierany był przez 
Ambasadora Dobrej Woli UNICEF Artura Żmijew-
skiego .

Celem projektu było kształtowanie wśród młodych 
ludzi postawy zaangażowania społecznego, zapoznanie 
dzieci z tematem dostępu do edukacji 
na świecie, w tym szczególnie sytu-
acji dzieci w Mali, zebranie środków 
fi nansowych przeznaczonych na edu-
kację dzieci w Mali.

Podsumowaniem projektu była 
uroczysta akademia, która odbyła się 
17 marca. Uroczystość umiliły bajki 
i piosenki. 

Po części artystycznej dyrektor 
Małgorzata Środkowska i radny Jacek 
Szczypa wręczyli uczniom podzięko-
wania i słodkie upominki za wykona-
nie „Książki dla Afryki”. W tworzenie 

książek włączyli się rodzice i dziadkowie. Powstały wspa-
niałe książki, które stały się symbolem pomocy dzieciom 
w Mali. Zebrane fundusze ze sprzedaży i akcji charyta-
tywnej w szkole zostały przekazane na konto UNICEF 
Polska. 

Beata Bońkowska
Koordynator projektu

ZE SZKÓŁ

Dzieci z punktu przedszkolnego w Starym Gralewie 
21 marca przywitały wiosnę. Wraz ze starszymi kolega-
mi i koleżankami udały się przed 
budynek szkoły, gdzie symbo-
licznie pożegnały zimę. Po po-
wrocie wspólnie wykonały pracę 
plastyczną „Pani wiosna”.

Marlena Wrońska
Wychowawczyni
Punktu Przedszkolnego
w Starym Gralewie

Pod takim hasłem przebiegał pierwszy dzień wiosny 
w Zespole Szkół w Koziebrodach.

Uczniowie wykonali gazetki tematyczne na temat 
ciekawostek ekologicznych. Na zajęciach świetlicowych 
rozwiązywali zagadki, krzyżówki, mini testy „Czy jesteś 
dobrym ekologiem?” „Co w lesie piszczy?”. 

Na dużej przerwie zaprezentowali wcześniej przygo-
towane stroje z surowców wtórnych w ramach konkursu 
„Eko-moda” (na zdjęciu).

WIOSNA 
PRZEDSZKOLAKÓW

MALI  UCZNIOWIE IDĄ DO SZKOŁY

ŚWIAT JEST JAK LAS,
CZŁOWIEK JAK LIŚĆ

Dzieci ze swoimi pracami „Pani wiosna” przedszkolaków

Uczestnicy uroczystej akademii
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