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LEPIEJ 
NIE WYDAĆ,
NIŻ 
ZMARNOWAĆ

Rozmowa z Ryszardem Giszczakiem, 
wójtem gminy Raciąż

* W końcowym bilansie budżetowym 
2015 roku powstała blisko 6-milionowa 
nadwyżka. Pieniędzy było tak dużo, że 
nie byliście w stanie ich wydać?

– Wyznaję zasadę, że lepiej jest nie 
wydać, niż zmarnować pieniądze. Dzia-
łania inwestycyjne w 2015 r. w gminie 
Raciąż dotyczyły głównie budowy dróg. 
Powstało ponad 18 kilometrów asfalto-
wych traktów, w tym 7 km od podstaw. 
A i tak nie wykonaliśmy wszystkich za-
planowanych. Powodem były problemy 
z pozyskaniem gruntów od właścicieli.

* Może nie trzeba było likwidować 
szkół, skoro w kasie gminy zostało tyle 
pieniędzy?

– To nie pierwsza likwidacja szkół 
w gminie Raciąż. Wcześniej zamknęli-
śmy sześć placówek oświatowych. Z całą 
odpowiedzialnością stwierdzam, że gdy-
byśmy tego nie zrobili, dziś bylibyśmy 
w długach, a z inwestycji, które przepro-
wadziliśmy, może udałoby się wykonać 
połowę. 

Czytaj na str. 2-3

Od 15 lat Szkoła Podstawowa w Koziebrodach nosi imię Władysława Stanisława 
Reymonta. W tym roku autor „Chłopów”, laureat Nagrody Nobla, został też patronem 
Publicznego Gimnazjum w Koziebrodach. Z tych to powodów tegoroczny dzień patro-
na miał tu wyjątkową oprawę.

Były tańce, śpiewy, recytacje i… wesele Jagny i Boryny. Nie zabrakło smakoły-
ków, które przyrządziły własnoręcznie uczennice koziebrodzkiej szkoły. Zachwycali 
się występami uczniów pan, wójt i pleban… (ups, to chyba z cokolwiek wcześniejszej 
epoki literackiej). W każdym razie było barwnie, wesoło i z przytupem. 

Relacja zdjęciowa z tego wydarzenia – na str. 9

4 czerwca Paweł Dobies przyjął święcenia kapłańskie. Następ-
nego dnia w Koziebrodach odprawił prymicyjną mszę św. 

Czytaj na str. 4

Szkoły w Koziebrodach z Reymontem

Pierwsza Komunia ŚwiętaPierwsza Komunia Święta
Wyświęcony na kapłana
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* W tym roku władze gminy pod-
jęły decyzję o likwidacji najmniej-
szych szkół – w Kodłutowie i Kra-
szewie Gaczułtach. Kurator wyraził 
zgodę i z dniem 31 sierpnia obie pla-
cówki przestaną istnieć. Czy nie było 
innego wyjścia?

– To była trudna decyzja zrówna 
dla mnie, jak i dla radnych. Nie je-
stem zwolennikiem likwidacji, lecz 
tworzenia i budowania. Ale zawsze 
trzeba wybierać. W tym przypadku 
stanęliśmy przed wyborem: albo in-
westycje, albo dokładanie do oświaty 
coraz większy pieniędzy z własnych 
środków. A są to niemałe kwoty. Sub-
wencja oświatowa nie wystarcza na 
utrzymanie placówek szkolnych w 
gminie. I tak w 2010 r. dołożyliśmy 
do oświaty 1,5 mln zł. A w ubiegłym 
– prawie 3 mln zł. Koszt utrzymania 
jednego ucznia w szkole w Kodłuto-

wie wyniósł w ubiegłym roku blisko 
11,5 tys. zł i był o 70 procent wyż-
szy od kosztu utrzymania ucznia w 
pozostałych szkołach gminy. Ten 
sam wskaźnik w stosunku do szkoły 
w Kraszewie-Gaczułtach zbliżył się 
aż do 17 tys. zł.

W szkole w Kodłutowie w sze-
ściu oddziałach uczy się 48 uczniów 
– średnia ilość uczniów w klasie wy-
nosi 8, podczas gdy średnia dla gmi-
ny przekracza 16. Z kolei w Krasze-
wie Gaczułtach dzieci jest tylko 29. 
Wprowadzony został system klas łą-
czonych, który nie sprzyja procesowi 
dydaktycznemu. Prognoza demogra-
fi czna na najbliższe lata wskazuje, że 
dzieci będzie jeszcze mniej. Zmniej-
szenie liczby dzieci sprawia, że ma-
leje subwencja oświatowa, a rosną 
koszty utrzymania szkół. Ta sytuacja 
nie mogła trwać w nieskończoność, 
gdyż gmina popadłaby w długi.

Dzieci z likwidowanych szkół 
trafi ą do placówek w Koziebrodach 
i Uniecku, gdzie będą miały zdecy-
dowanie lepsze warunki do nauki. 
A zaoszczędzone po likwidacji szkół 
fi lialnych środki będzie można prze-
znaczyć na sfi nansowanie dodatko-
wych zajęć, zatrudnienie pedagogów, 
instruktorów, logopedy oraz lepsze 
wyposażenie szkół w pomoce dydak-
tyczne. Usprawnimy dowóz uczniów. 
Uruchomiony zostanie drugi kurs au-
tobusów.

* Nie ma obawy, że klasy w szko-
łach w Uniecku i Koziebrodach będą 
przepełnione?

– Nie będą. Wszystko dokład-
nie policzyliśmy. Liczba uczniów 
w Uniecku w poszczególnych klasach 
będzie wynosiła od 19 do 25, a w Ko-
ziebrodach – od 10 do 24. Nie będzie 
potrzeby wprowadzania zmianowości 
ani tworzenia dodatkowych oddzia-
łów.

* Co się stanie z nauczycielami 
likwidowanych placówek?

– Znajdą zatrudnienie w innych 
szkołach na terenie gminy. Zostaną 
tam ograniczone liczby godzin po-
nadwymiarowych. Niewykluczone, 
że niektórzy z tych nauczycieli będą 
musieli podjąć kształcenie, aby dosto-
sować swoje kwalifi kacje do wyma-
gań nowego miejsca pracy.

* Jak zareagowali rodzice, nie 
protestowali?

– Aplauzu się nie spodziewałem. 
Otrzymaliśmy pismo podpisane przez 
rodziców dzieci uczęszczających 
do szkoły w Kodłutowie, w którym 
przedstawili argumenty przemawia-
jące za pozostawieniem tej placówki 
i obawy związane z przejściem ich 
dzieci do dużej szkoły. Rozumiem 
ich racje. Też uważam, że małe rów-
nież może być piękne. Ale jako wójt 
odpowiadam za fi nanse gminy i nie 
mogę dopuścić do tego, aby stała się 
ona niewypłacalna. Przed podjęciem 
decyzji o likwidacji wspomnianych 
szkół uczestniczyłem w spotkaniach 
z rodzicami i nauczycielami. Roz-
mawialiśmy długo i szczerze. Muszę 
przyznać, że zarówno rodzice jak 
i nauczyciele ze zrozumieniem od-
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nieśli się do racji przemawiających 
za zamknięciem placówek. Chcę im 
za to serdecznie podziękować.

* W minionym roku pierwotny 
plan zakładał, że do kasy gminnej 
wpłynie ok. 25,5 mln zł, gdy tymcza-
sem na koniec roku okazało się, że 
dochód przekroczył 33 mln zł. Skąd 
się wziął ten solidny zastrzyk gotówki?

– Muszę przyznać, że odkąd je-
stem wójtem (Ryszard Giszczak jest 
wójtem od początku istnienia gminy 
Raciąż, czyli od 24 lat – przyp. red.), 
takiej sytuacji fi nansowej jeszcze 
nie było. Nieprzewidywane pienią-
dze pochodziły głównie ze środków 
unijnych. Prawie 2 mln zł to zwrot 
z funduszy unijnych części kosztów 
budowy przydomowych oczyszczal-
ni ścieków, przeszło 4 mln zł – zwrot 
unijny za wykonanie oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji w Uniecku. Na-
tomiast 950 tys. zł to zwrot podatku 
VAT naliczonego od przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Ta ostatnia 
kwota to zasługa pionu fi nansowego 
urzędu – skarbnika gminy Barbary 
Rumianowskiej i jej poprzedniczki 
Barbary Gładkiej, które z determina-
cją i skutecznie zabiegały o odzyska-
nie podatku VAT.

* W końcowym bilansie budże-
towym 2015 roku powstała blisko 
6-milionowa nadwyżka. Pieniędzy 
było tak dużo, że nie byliście w sta-
nie ich wydać?

– Wyznaję zasadę, że lepiej 
jest nie wydać, niż zmarnować 
pieniądze. Działania inwestycyjne 
w 2015 r. w gminie Raciąż dotyczy-
ły głównie budowy dróg. Powstało 
ponad 18 kilometrów asfaltowych 
traktów, w tym 7 km od podstaw. 
A i tak nie wykonaliśmy wszystkich 
zaplanowanych. Powodem były 
problemy z pozyskaniem gruntów 
od właścicieli.

* Może nie trzeba było likwido-
wać szkół, skoro w kasie gminy zo-
stało tyle pieniędzy?

– To nie pierwsza likwidacja 
szkół w gminie Raciąż. Wcześniej 
zamknęliśmy sześć placówek oświa-
towych. Z całą odpowiedzialnością 
stwierdzam, że gdybyśmy tego nie 
zrobili, dziś bylibyśmy w długach, 
a z inwestycji, które przeprowadzi-
liśmy, może udałoby się wykonać 
połowę. Natomiast co to nadwyżki 
budżetowej... Te pieniądze są już 
rozdysponowane i zapewniam, że 
nie mamy kłopotu z ich nadmiarem. 

* Co jest priorytetem w tego-
rocznych poczynaniach władz gmi-
ny?

– Ten priorytet jest niezmien-
ny od lat – poprawa warunków ży-
cia mieszkańców. Gmina nie jest od 
budowania zakładów pracy, lecz od 
tworzenia możliwości, żeby te zakła-
dy mogły powstawać, m.in. poprzez 
politykę podatkową, w naszym przy-
padku bardzo przyjazną. Jeśli zaś pan 
pyta o priorytet inwestycyjny, to jest 
nim budowa i modernizacja dróg, o 
co dopominają się mieszkańcy kolej-
nych wiosek. Mało tego, przeznacza-
ją na ten cel fundusz sołecki.

* A budowa zbiornika retencyj-
nego na rzece Raciążnicy?

– To największa idea obecnej 
kadencji. Nie ukrywam, że ze zbior-
nikiem wiążemy duże nadzieje, jeśli 
chodzi o turystyczny rozwój gminy. 
Ale to jeszcze przeszłość, choć – 
mam nadzieję – coraz mniej odległa. 
Inwestujemy w to przedsięwzię-
cie od dawna, wykupujemy grunty. 
A trzeba ich niemało. Oczko wodne 
ma mieć bowiem ok. 70 hektarów 
powierzchni.

* Na jakim etapie jest to przed-
sięwzięcie?

– Oczekujemy na pozytywną 
opinię Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska, która otworzy drogę 
do ubiegania się o zezwolenie na bu-
dowę, co z kolei pozwoli rozpocząć 
procedurę starania się o środki unijne 
na tę inwestycję. Mamy zapewnie-
nie marszałka województwa Adama 
Struzika, że jeśli gmina doprowadzi 
tę inwestycję do stanu pozwolenia 
na budowę, wówczas inwestorem 
zastępczym będzie Urząd Marszał-
kowski.

* Kiedy pierwsze koparki wjadą 
na budowę zbiornika?

– Dziś nie umiem tego powie-
dzieć. Wiem natomiast, że w tej ka-
dencji samorządu musimy złożyć 
wniosek o dofi nansowanie inwesty-
cji ze środków unijnych, w ramach 
transzy 2014-2020, w której inwe-
stycje dotyczące retencji mają dobre 
notowania.

* Dlaczego ta inwestycja jest 
tak ważna?

– Bo to jest szansa na rozwój 
nie tylko obszarów bezpośrednio 
sąsiadujących z zalewem, ale i całej 
gminy oraz miasta. A w innym wy-
miarze...Zamiast jechać na Mazury 
czy za Sierpc mieszkańcy gminy czy 
miasta będą mieli pod bokiem godzi-
we warunki do rekreacji.

Rozmawiał
Włodzimierz Dżbik

Przedruk z „Tygodnika Ciechanowskiego” 
nr 24 z 14 czerwca 2016 r.

SAMORZĄD

Pani Iwonie Langiewicz 
wyrazy współczucia

Z POWODU ŚMIERCI OJCA 
składają wójt i pracownicy 

Urzędu Gminy Raciąż
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4 czerwca Paweł Dobies przyjął 
święcenia prezbiteriatu z rąk księdza bi-
skupa Piotra Libery. Uroczystość odbyła 
się w bazylice katedralnej w Płocku.

Duchowny jest absolwentem Spo-
łecznego Liceum Ogólnokształcącego 
dla młodzieży, pierwszym w dwudzie-
stotrzyletniej historii Zespołu Szkół STO 
w Raciążu wyświęconym na kapłana.

Moment przyjęcia święceń był z 
pewnością jedną z najważniejszych i naj-
piękniejszych chwil w jego dotychczaso-
wym życiu. Przygotowywał się do nich 
bardzo dług, przez cały okres studiów. 
Jak każdy diakon uczestniczył także 
w pięciodniowych rekolekcjach zamknię-
tych, poświęcając się modlitwie.

W trakcie uroczystości, po liturgii 
i okolicznościowej homilii, przyszły ka-
płan musiał odpowiedzieć na zadawane 
przez ks. biskupa pytania, zapewniając 
go o swojej gotowości do rozpoczęcia 
duszpasterskiej posługi i przysięgając 
bezwzględne posłuszeństwo. Po litanii do 
Wszystkich Świętych i przyjęciu posta-
wy najwyższego uniżenia przed Bogiem, 
nastąpił najważniejszy moment podczas 
całej uroczystości – Paweł Dobies został 
wyświęcony na kapłana poprzez nałoże-
nie rąk i modlitwę konsekracyjną biskupa. 
Neoprezbiter ubrany w szaty kapłańskie: 
stułę i ornat, namaszczony olejem Krzyża 
świętego, otrzymał od biskupa dary ofi ar-

ne – 
chleb 
i kie-
l i c h 
z wi-
n e m , 
c o 

świadczyło o tym, że jest już przygoto-
wany do samodzielnego sprawowania 
posługi duszpasterskiej. 

Dzień później, 5 czerwca, w kościele 
parafi alnym pod wezwaniem św. Jakuba 
Apostoła w Koziebrodach, nowo wy-
święcony ksiądz odprawił uroczystą pry-
micyjną mszę świętą, w której uczestni-
czyła rodzina, kapłani, znajomi i przyja-
ciele młodego księdza, ofi arując za niego 
swoją modlitwę i wspierając go podczas 
sprawowania pierwszej eucharystycznej 
posługi. W kościele nastąpiło przywita-
nie duszpasterza przez proboszcza, po-
szczególne stany oraz grupy parafi alne, 
które złożyły mu życzenia, zapewniając 
o nieustającej modlitwie. Po odprawie-
niu prymicyjnej mszy świętej przyszła 
pora na podziękowania składane przez 
prymicjanta, udzielenie tradycyjnego 
błogosławieństwa z nałożeniem rąk oraz 
wręczenie wiernym okolicznościowych, 
pamiątkowych obrazków, na których, 
oprócz imienia, nazwiska i daty, widniało 
także motto na całe kapłańskie życie:

Niepojęty Boże! Choć słowa nie wy-
rażą tego co czuję, chcę Ci podziękować! 
Dziękuję za życie, którym mnie obdarzy-
łeś, za ludzi których postawiłeś na mojej 
drodze: rodziców, rodzeństwo, dziad-
ków, rodzinę, przyjaciół, znajomych, 
kapłanów, kleryków i siostry zakonne. 
Błogosław im w życiu i prowadź do nie-

ba. Proszę o dar życia 
wiecznego dla bliskich 
mi zmarłych: ks. Adama, 
babci Heleny i dziadka 
Leszka. I wreszcie pro-
szę za siebie! Pozwól mi 
być kapłanem dobrym, 
szukającym jedynie 
Twojej chwały. Maryjo 
prowadź mnie!

W tym wydarze-
niu uczestniczyli także 
przedstawiciele Zespo-
łu Szkół STO: dyrektor 
Andrzej Nizielski oraz 

wychowawczyni wyświęconego księdza 
– Janina Pieczura, którzy otrzymali ofi -
cjalne zaproszenia na tę uroczystość. 

Przedłużeniem uroczystości w ko-
ściele było przyjęcie prymicyjne będące 
okazją do świętowania rozpoczęcia po-
sługi duszpasterskiej. Uroczysty obiad 
dla rodziny i pozostałych gości odbył się 
w restauracji ,,RETRO’’ w miejscowości 
Kraszewo – Gaczułty. 

Andrzej Nizielski
Dyrektor Zespołu Szkół STO

w Raciążu

 5 czerwca w kościele parafi alnym 
pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła 
w Koziebrodach nowo wyświęcony 
ksiądz Paweł Dobies odprawił uroczystą 
prymicyjną mszę świętą

 Ks. Paweł Dobies udzielił błogo-
sławieństwa z nałożeniem rąk

.

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA

Wyświęcony na kapłana

Gimnazjaliści i szóstoklasiści Zespołu Szkół w Kraj-
kowie (a nie w Gralewie, jak napisałem w poprzednim nu-
merze „Głosu” – za pomyłkę przepraszam) udali się wraz 
księdzem proboszczem Zbigniewem Klubą i opiekunami 
B. Kacprzak i E. Grzelak do Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego w Płocku. Na zdjęciu uczestnicy pielgrzymki z Kraj-
kowa z siostrą Weroniką.

red.

PPielgrzymkaielgrzymka
do sanktuarium w Płockudo sanktuarium w Płocku
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GMINNA KOMISJA WYBORCZA W RACIĄŻU
zarejestrowała kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Raciąż 

(okręg wyborczy nr 3, obejmujący miejscowości : Ćwiersk, Kaczorowy i Strożęcin) 
zarządzonych na dzień 24 lipca 2016 r.,

–  Andrzej Wójtowicz 
–  Bogusław Stanisław Małecki
–  Małgorzata Ewa Woźniak 

Przewodniczący GKW
Grażyna Komorowska 

W SKRÓCIE

Tym razem nawierzchnia asfaltowa zostanie położona na 
drodze gminnej prowadzącej z Kodłutowa przez Szczepkow-
skie Żale do Lipy. Zabiegali o to mieszkańcy, a władze gminy 
starały się o uzyskanie unijnego dofi nansowania tej inwestycji. 
Udało się. Tym samym w gminie Raciąż powstanie kolejny 
utwardzony trakt.

Przetarg na budynki szkolne
Gmina Raciąż ogłosiła przetarg ustny nieograniczony na 

dzierżawę na 3 lata nieruchomości z budynkiem szkolnym w 
Kraszewie Gaczułtach. Może tu być prowadzona działalność 
kulturalna, oświatowa, ochrony zdrowia oraz działalność insty-
tucji użyteczności publicznej. Przetarg odbędzie się 15 lipca o
godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Raciążu. Cena wywoławcza 
miesięcznego czynszu to 1200 zł.

Remiza do remontu
Był czas, że OSP w Kraszewie Gaczułtach trwała w uśpie-

niu. Ale to przeszłość. Od kilku lat druhowie zabiegali o remont 
znajdującej się we wsi remizy. I doczekali się. Po ubiegłorocz-
nym remoncie salki wewnątrz budynku, przyszedł wreszcie 

czas na gruntowną modernizację całego obiektu. Gmina zamie-
rza pozyskać na ten cel pieniądze z Lokalnej Grupy Działania.

Strażacy zbudują garaż
Niedawno OSP w Koziebrodach wzbogaciła się o nowy (po

karosacji) wóz strażacki, dla którego trzeba wybudować garaż.
Druhowie zadeklarowali, że zrobią to sami w czynie społecz-
nym. Gmina zapewni dokumenty, sfi nansuje zakup materiałów,
będzie nadzorować budowę, a murowaniem zajmą się strażacy 
– za darmo.

4.miejsce na Mazowszu
Nie udało się drużynie z Publicznego Gimnazjum w Starym

Gralewie awansować do fi nału krajowego Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ekipa Irka Wierz-
bickiego zajęła w fi nale wojewódzkim 4. miejsce. Awansował
tylko zwycięzca.

Jutrzenka dziesiąta
Zakończyły się rozgrywki w piłkarskiej klasie A seniorów. 

Występująca w niej drużyna Jutrzenki Unieck w gronie 14 ze-
społów zajęła 10 miejsce z dorobkiem 31 punktów.

r-r

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała wyniki sprawdzia-
nu szóstoklasistów. Sprawdzian szóstoklasisty 2016 składał się 
z dwóch części – z języka polskiego i matematyki oraz z testu 
z języka obcego. Nie jest wykluczone, że był to ostatni taki spraw-

dzian, są bowiem propozycje, aby zlikwidować tę formę spraw-
dzania wiedzy na koniec nauki w szkole podstawowej. Podajemy 
średnie wyniki procentowe w szkołach z gminy Raciąż i miasta 
oraz w powiecie i województwie.

Wynik sprawdzianu szóstoklasistów

                                                                                Część I                                                         Część II
Średnia
dla cz. I j. polski matematyka j. angielski Ilość uczniów

Krajkowo 50,4% 68,3% 32,2%  62,1%  9

Koziebrody 54,6% 61,3% 47,5%  59,0% 12

Raciąż 55,9% 69,5% 41,6%  60,4% 55

Stare Gralewo 58,7% 68,2% 48,6%  51,5% 11

Unieck 61,3% 67,8% 54,1%  58,6% 16

Kodłutowo 58,4% 62,9% 53,6%  64,6%  7

Powiat 59,0% 68,8% 48,6%  64,7%  871

Województwo 66,1% 73,3% 58,4%  75,0% 14.660
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Zdjęcia wykonał Zakład Fotografi czny Hanna Biesiekierska, 
Raciąż. pl. Mickiewicza 15

Pierwsza Komunia ŚwiętaPierwsza Kom

RACIĄŻ
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Fot. Łukasz Grodkiewicz

Pierwsza Komunia Świętamunia Święta

GRALEWO

KRAJKOWO
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W Zespole Szkół w Uniecku już po raz szesnasty od-
były się dwa konkursy gminne. 

Pierwszy z nich to konkurs wiedzy pt. „Wiem wszyst-
ko o gminie Raciąż”. Jak co roku przyjechali uczniowie 
z okolicznych szkół. Było 12 uczestników z gimnazjum 
i 18 uczestników ze szkół podstawowych. Pytania opra-
cowane przez kierownika BOSS Władysława Kwiatkow-
skiego nie należały do najprostszych. Podczas konkursu 
panowały nerwy, ponieważ każdy z uczniów pragnął zo-
stać zwycięzcą. Każdy z konkursów oceniany był w dwóch 
kategoriach – osobno szkoły podstawowe i gimnazjalne.
W konkursie „Wiem wszystko o gminie Raciąż” w ka-
tegorii szkół podstawowych indywidualnie zwyciężył 
Jakub Leszczyński (SP w Starym Gralewie), drugie miej-
sce zajęły Ewa Wielgolaska (SP w Uniecku) i Joanna 
Rychlińska (FSP w Kodłutowie), a trzecie – Magdalena 
Ziółkowska (FSP w Kodłutowie). Laureaci zespołowi: 
I miejsce – SP w Starym Gralewie, II miejsce – Filia SP 
w Kodłutowie, III miejsce – SP w Uniecku. Wśród gim-
nazjalistów najwięcej o gminie Raciąż wiedziała Eliza 
Rybka (PG Krajkowo), II miejsce zajęła Agnieszka Wiel-
golaska (PG Unieck), a III – Mateusz Markiewicz (PG 
Unieck). Zespołowo triumfowali gospodarze przed Kraj-
kowem i Gralewem. 

Tegoroczne hasło konkursu plastycznego brzmiało: 
,,Trzeźwość moją super mocą” . Prace wykonało dziesięć 
2-osobowych drużyn. Komisja oceniała zgodność z tema-
tem, kreatywność, kolorystykę i ogólne wrażenie.

Laureaci konkursu plastycznego w kategorii szkół 
podstawowych: I miejsce – SP Unieck (Maja Nowicka, 
Agnieszka Nalborska), II miejsce – FSP Kraszewo Ga-
czułty (Adrian Bogdański, Paweł Karwowski), III miej-
sce – SP Kodłutowo (Milena Kowalska, Dominika Mar-
ciniak). Laureaci z gimnazjum: I miejsce – PG Unieck 
(Izabela Antoszewska, Martyna Nalborska), II miejsce 
– PG Koziebrody (Weronika Ciarkowska, Aleksan-
dra Musińska), III miejsce – PG Krajkowo (Anastasiya 
Bakhmatovich, Zuzanna Jackowska).

Konkursowi przyglądali się m.in. radni gminy Ra-
ciąż” Grażyna Szczepańska, Jacek Gadomski, Eugeniusz 
Lewandowski, którzy także wręczali nagrody i puchary 
zwycięzcom. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom 
gratulowała również dyrektor szkoły Anna Ossowska.

Roksana Grzegorzewska
SP w Uniecku

Na zdjęciach laureaci konkursów z radnymi i kierownikiem 
BOSS

W Uniecku dwa konkursy jednocześnie
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Dzień z Reymontem
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ŚPIEWALI MAMOM,
PRZYGLĄDALI SIĘ PSZCZOŁOM

10 maja dzieci z punktu przedszkolnego oraz klasy 
III wybrały się do pasieki, którą mogły odwiedzić dzięki 
gościnności państwa Kwasiborskich z Kodłutowa. Dzieci 
były bardzo ciekawe, jak wygląda życie pszczół.

Pan Paweł opowiadał nam o zwyczajach pszczół, 
o ich ciężkiej pracy. Zobaczyliśmy pszczoły robotnice 
i trutnie. Najbardziej jednak zachwyciła nas królowa 
pszczelego ula. Dowiedzieliśmy się, że 
oprócz miodu dzięki pszczołom mamy 
też propolis i wosk. W pasiece mogliśmy 

założyć na siebie strój pszczelarza, dowiedzieliśmy się, 
do czego służy podkurzacz, a także spróbować pyłku 
zbieranego przez pszczoły. Zostaliśmy poczęstowani 
również pysznym miodkiem. Bardzo dziękujemy za 
okazaną gościnność, wspaniałą lekcję i smaczny miodek.

M. Ziółkowska

Dzień Matki...Dzień Matki...

Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki dla mam

...to szczególny dzień. Dzieci z Filii Szkoły Podsta-
wowej w Kodłutowie przygotowywały się do tego dnia 
bardzo długo i starannie. Z zapałem uczyły się wierszy-
ków i piosenek, wykonywały laurki i korale. A gdy wresz-
cie nadszedł ten dzień, odświętnie ubranie, wystąpiły na 

szklonej akademii, na którą zaprosiły swoje mamy. Dzieci 
recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły, a wszyst-
ko po to, aby podziękować za trud, zapewnić o swej miło-
ści, sprawić radość i wywołać uśmiech na twarzach swoich 
kochanych mam. Na koniec zabrzmiało głośne „Sto lat”

W pasiece państwa Kwasiborskich
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Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych
z terenu gminy Raciąż w okresie lipiec 2016 – czerwiec 2017

Pojemnik należy wystawić do drogi publicznej do godz.7.00

Odpady segregowane: szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, papier i metale,  odpady ulegające biodegradacji, odpady 
zielone odbierane będą raz na 2 miesiące, w poszczególnych miejscowościach, w powyżej wymienione dni (oznaczone ciemniejszym kolorem) 
w miesiącach: sierpień 2016, październik 2016, grudzień 2016, luty 2017, kwiecień 2017, czerwiec 2017.

Miejscowość Lip
2016

Sie 
2016

Wrz 
2016

Paź
2016

Lis
2016

Gru
2016

Sty 
2017

Lut 
2017

Mar
2017

Kwi
2017

Maj 
2017

Cze 
2017

Dobrska Kolonia
Dobrska Włościany
Kraśniewo
Gralewo
Nowe Gralewo           
Stare Gralewo
Szapsk
Wępiły
Złotopole

18 16 19 17 15 13 16 13 20 18 15 19

Folwark Raciąż
Kaczorowy
Kiniki
Kozolin                      
Stróżęcin
Witkowo

19 17 20 18 16 14 17 14 21 19 16 20

Bogucin
Chyczewo
Kiełbowo
Łempinek
Łempino                     
Nowe Młodochowo 
Stare Młodochowo 
Młody Niedróż
Stary Niedróż
Żukowo Strusie
Żukowo Wawrzonki

20 18 21 19 17 15 18 15 22 20 17 21

Cieciersk
Druchowo
Koziebrody
Kraszewo Falki          
Malewo

21 19 22 20 18 16 19 16 23 21 18 22

Bielany
Kraszewo Czubaki
Kraszewo Gaczułty    
Kraszewo Podborne
Kraszewo Rory
Kraszewo Sławęcin
Mała Wieś

22 22 23 21 21 19 20 17 24 24 19 23

Ćwiersk
Draminek
Drozdowo
Kossobudy                 
Kruszenica
Pęsy
Sierakowo
Zdunówek

25 23 26 24 22 20 23 20 27 25 22 26

Budy Kraszewskie
Kodłutowo
Lipa                            
Pólka Raciąż
Żychowo

26 24 27 25 23 21 24 21 28 26 23 27

Grzybowo
Kocięcin Brodowy
Kocięcin Tworki
Krajkowo
Krajkowo Budki       
Nowy Komunin
Stary Komunin
Szczepkowo

27 25 28 26 24 22 25 22 29 27 24 28

Charzyny
Jeżewo Wesel
Sikory
Unieck

28 26 29 27 25 23 26 23 30 28 25 29
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