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21 delegacji ze szkół noszących imię 

Władysława Stanisława Reymonta z róż-
nych stron Polski przyjechało w ostatni 
weekend września do Stróżewa w gminie 
Załuski (powiat płoński), aby uczestni-
czyć w jubileuszowym XX Ogólnopol-
skim Zlocie Szkół Reymontowskich oraz 
XII Ogólnopolskim Konkursie Recytator-
skim „Mówimy Reymontem”. W konkur-
sie recytatorskim bardzo dobrze zapre-
zentowała się uczennica klasy czwartej 
SP w Koziebrodach Maria Szczypa, która 
w gronie uczniów szkół podstawowych 
zajęła 2 miejsce.

Czytaj na str. 6-7

W tym roku dożynki województwa 
mazowieckiego odbyły się 4 września 
w Otwocku. Powiat otwocki to tegorocz-
na stolica kultury Mazowsza. Gospoda-
rzem uroczystości był marszałek woje-
wództwa mazowieckiego Adam Struzik.
W składzie płońskiej delegacji była sołtys 
z gminy Raciąż, dokładnie wsi Łempino 
– Bożena Król, która jako powiatowa sta-
rościna dożynek niosła chleb.

Czytaj na str. 12

Pierwszy krok w stronę Pierwszy krok w stronę 
ekologicznych źródeł ekologicznych źródeł 

energii energii 
59 osób z gminy Raciąż (i 8 na liście re-

zerwowej) jest zainteresowanych instala-
cją w swoich domostwach systemów od-
nawialnych źródeł energii, które oświetlą 
i ogrzeją budynki. Projekt realizuje gmina 
Raciąż w partnerstwie z gminą Babosze-
wo i miastem Góra Kalwaria – partnerem 
wiodącym. Te trzy samorządy podpisały 
w tej sprawie umowę o współpracy i zło-
żyły wniosek do Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych o dofi -
nansowanie projektu. Może ono wynieść 
80 procent kosztów. 20 procent pokrywa-
ją zainteresowani.

Czytaj na str. 4

Piękny jubileusz obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich w Kraśniewie. Uro-
czystość odbyła się 13 października w świetlicy wiejskiej. Goście dopisali. Bo, jak 
powiedziała Elżbieta Grodkiewicz, do Kraśniewa chce się wracać – panuje tu nie-
powtarzalna i przyjazna atmosfera.   Czytaj na str. 2-3

Dzień patrona –Dzień patrona –
św. Stanisława Kostki św. Stanisława Kostki 

16 września w Ze-
spole Szkół im św. Sta-
nisława Kostki w Starym 
Gralewie obchodzono 
dzień patrona szkoły. 

Czytaj na str. 9

Koło Gospodyń WiejskichKoło Gospodyń Wiejskich
w Kraśniewie ma 50 latw Kraśniewie ma 50 lat

Trwa kolejna edycja kampanii spo-
łecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpiecz-
ny”. Samorząd województwa mazowiec-
kiego już od 15 lat prowadzi kampanie 
społeczne poświęcone bezpieczeństwu 
dzieci i młodzieży. 

Czytaj na str. 5

WIDOCZNY – BEZPIECZNY

Nasi na dożynkach wojewódzkich

Zlot
Szkół Reymontowskich
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– 50 lat KGW w Kraśniewie dowo-
dzi o potrzebie istnienia i funkcjonowa-
nia organizacji spełniającej wśród miesz-
kańców wsi bardzo ważną rolę – mówiła 
przewodnicząca Teresa Zjadewicz.

Pod tymi słowami zapewne podpisa-
liby się goście, którzy licznie stawili się 
w Kraśniewie. Świadczą o tym życzenia, 
jakie skierowali pod adresem pań zrze-
szonych w kraśniewskim KGW. Szefo-
wie gminnego samorządu – wójt Ryszard 
Giszczak i przewodniczący Rady Gminy 
Raciąż Jarosław Jaworski wyrazili uzna-
nie dla wszystkich członkiń za wkład w 
kultywowanie polskich zwyczajów i sze-
rzenie dorobku twórczości kulturalnej 
i społecznej. Jarosław Jaworski wspo-
minał przy tej okazji czasy, gdy KGW 
działało w jego rodzinnym Gralewie. Z 
młodzieńczych lat szczególnie utkwiły 
mu w pamięci kulinarne przedsięwzięcia 
pań. Ta dziedzina wyróżnia też kobiety z 
kraśniewskiego KGW, o czym mogliśmy 
się przekonać kosztując smakołyki przy-
gotowane na okoliczność jubileuszu. Z 
kolei Ryszard Giszczak powiedział, że 
wprawdzie KGW istnieją też w innych 
miejscowościach gminy Raciąż, ale je-
dynym naprawdę działającym jest koło 
w Kraśniewie. Podarował paniom prezent 
przydatny w kuchni zaznaczając, że choć 
jest on ostry, to przekazuje go bez obaw, 
gdyż wie, iż kraśniewskie kobiety żyją w 
zgodzie.

Elżbieta Grodkiewicz, członek Za-
rządu Powiatu Płońskiego życzyła jubilat-
kom radości i satysfakcji z pracy na rzecz 
lokalnej społeczności. - Wasze ogromne 
zaangażowanie, chęć pomocy innym, 
aktywne działanie jednoczą miejscowe 
społeczeństwo i sprzyjają pozytywnym 
relacjom międzyludzkim. Wasza działal-
ność budzi szacunek i uznanie. Zawsze 
mile wspominam wspólne wycieczki i 
uroczystości. Gościnność, życzliwość, 
dobroć, pogoda ducha, szczerość to ce-
chy, których często brakuje we współcze-
snym świecie, a które wy  panie z KGW 
w Kraśniewie posiadacie. Do Kraśniewa 
chce się wracać. Panuje tu niepowtarzalna 
i przyjazna atmosfera – mówiła wielolet-

JUBILEUSZ

KGW  w  Kraśniewie  ma
Piękny jubileusz obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich w Kraśniewie. Uroczystość odbyła 

się 13 października w świetlicy wiejskiej. Goście dopisali. Bo, jak powiedziała Elżbieta Grod-
kiewicz, do Kraśniewa chce się wracać – panuje tu niepowtarzalna i przyjazna atmosfera.

Przewodniczące KGW w Kraśniewie – obecna Teresa Zjadewicz (z prawej) 
i poprzednia Zofi a Żelazka w towarzystwie wójta Ryszarda Giszczaka

Elżbieta Grodkiewicz przekazuje okolicznościowy adres z załącznikiem – kopertą
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 50  lat
nia działaczka samorządowa z pobliskie-
go Gralewa.

Małgorzata Niemirska – kierow-
nik Terenowego Zespołu Doradczego 
w Płońsku w imieniu pracowników Od-
działu Poświętne Mazowieckiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego podziękowała 
paniom z KGW w Kraśniewie za działal-
ność na rzecz społeczności wiejskiej. - Za 
pokazanie, że wspólna pracą można zro-
bić więcej. Za to, że dzielicie się wiedzą 
i umiejętnościami, uczestniczycie w kon-
kursach, wzbogacacie atrakcyjność miej-
scowych imprez i uroczystości. Kreujecie 
bardzo pozytywny wizerunek koła i ko-
biety wiejskiej, zyskujecie coraz więcej 
sympatyków – mówiła.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kra-
śniewie powstało w 1966 r. Jedną z za-
łożycielek była nieżyjąca już Marianna 
Leszczyńska. Przez wiele lat przewodni-
czącą KGW była także nieżyjąca Barbara 
Kwiatkowska.

-Trzeba wspomnieć o naszych senior-
kach, paniach Zofi i Kupczyk, Wiesławie 
Pokorskiej, Teresie Krajewskiej, Irenie 
Wójtowicz, Władysławie Krzemińskiej, 
Jadwidze Karwowskiej i ich zasługach 
oraz ofi arnej pracy – mówiła Teresa Zja-
dewicz. - Historię KGW tworzyła prze-
wodnicząca Zofi a Żelazka, która wkła-
dała w pracę wiele serca. Po rezygnacji 
pani Zosi 23 lata temu przejęłam funkcję 
przewodniczącej koła – dodała.

Wspomniała też o tym, że mimo trud-
ności, KGW zachowało ciągłość. Te trud-
ności to m.in. brak świetlicy. Spotkania 
były organizowane w domach u członkiń. 
Od 2012 r. miejscem spotkań jest świetli-
ca, która powstała dzięki zaangażowaniu 
władz gminy Raciąż. Za pieniądze unijne 
i gminne wyremontowana została i przy-
sposobiona do pełnienia funkcji świetli-
cy wiejskiej sala gimnastyczna po byłej 
szkole podstawowej. To w niej panie 
organizują m.in. wieczerzę wigilijną czy 
Dzień Kobiet. KGW w Kraśniewie jest 
widoczne także na zewnątrz. Członkinie 
uczestniczą w dożynkach parafi alnych w 
Gralewie i dekanalnych w Koziebrodach, 
szkoleniach i kursach organizowanych 
przez pracowników MODR, Oddział w 
Poświętnem czy Lokalną Grupę Działa-
nia. Wieloletnią tradycję mają organizo-
wane przez KGW wycieczki.

r-r

Jan Mączewski przybył oczywiście z jabłkami. Obok Anna Walczewska – kierownik GOPS

Jarosław Jaworski wspominał czasy, gdy 
KGW działało w jego rodzinnym Gralewie

Małgorzata Niemirska – kierownik 
Terenowego Zespołu Doradczego 

w Płońsku w imieniu pracowników Oddziału 
Poświętne MODR podziękowała paniom 

z KGW w Kraśniewie za działalność na rzecz 
społeczności wiejskiej

Nie zabrakło sekretarz gminy Raciąż Gabrieli Kowalskiej. 
Na zdjęciu w towarzystwie radnych: Janusza Marcinkowskiego i Roberta Kleniewskiego
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Pół wieku razem

SAMORZĄD

59 osób z gminy Raciąż (i 8 na liście rezerwowej) jest 
zainteresowanych instalacją w swoich domostwach syste-
mów odnawialnych źródeł energii, które oświetlą i ogrze-
ją budynki. Projekt realizuje gmina Raciąż w partnerstwie z 
gminą Baboszewo i miastem Góra Kalwaria – partnerem wio-
dącym. Te trzy samorządy podpisały w tej sprawie umowę 
o współpracy i złożyły wniosek do Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych o dofi nansowanie projektu. 
Może ono wynieść 80 procent kosztów. 20 procent pokrywają 
zainteresowani.

Celem inwestycji jest zastąpienie konwencjonalnych paliw 
i energii energią ekologiczną – alternatywną, przez co zreduko-
wana zostanie emisja niebezpiecznych substancji do atmosfery

Zajmująca się montażem urządzeń fi rma Eltrix Wielgus 
Robert na swojej stronie internetowej informuje, że instala-
cja fotowoltaiczna to zbiór urządzeń produkujących energię 
elektryczną przy udziale promieniowania słonecznego. Taka 
instalacja wpięta do wewnętrznego systemu elektrycznego, 
w pierwszej kolejności pozwala na wykorzystanie wytworzo-
nej energii elektrycznej na potrzeby własne. Uwarunkowania 
legislacyjne dają prawo sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej 
energii do sieci. W efekcie instalacja ta staje się inwestycją, 
która pozwala generować znaczne zyski, przy tym nie wy-
maga żadnych opłat z tytułu jej eksploatacji. Najważniejsze 
elementy instalacji fotowoltaicznej to: panele fotowoltaiczne, 
konstrukcja, inwertery, okablowanie. Moduły fotowoltaiczne 
mogą być instalowane na dowolnym rodzaju dachu w sposób 
nie zagrażający konstrukcji, na elewacji lub na gruncie. Insta-
lacja elektryczna wymaga niewielkich ingerencji i jest niewi-
doczna po zakończeniu prac? W przypadku mocy instalacji fo-
towoltaicznej nie większej niż 40kW, montaż nie wymaga tzw. 
warunków technicznych przyłączenia do sieci ani pozwolenia 
na budowę.

Na stronie fi rmy czytamy też, że instalacje fotowoltaicz-
ne są bezobsługowe, nie wymagają serwisowania, przeglądów 
ani wymiany części. Nie ma potrzeby ich czyszczenia, bowiem 
specjalna powłoka paneli pozwala na samooczyszczenie przy 
wykorzystaniu opadów deszczu. Nie ma również konieczności 
odśnieżania paneli, gdyż nawet sezonowo zalegający śnieg nie 
wpływa znacznie na uzysk energii. Straty z tego wynikające są 
bardzo małe, rzędu 1-2%.

Z kolei pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, które 
pobiera określoną ilość energii cieplnej z dolnego źródła cie-
pła, którym może być grunt, woda gruntowa, powietrze, ście-
ki itp. i za pomocą procesów termodynamicznych przenosi ją 
do górnego źródła ciepła, które bezpośrednio stanowi system 
grzewczy budynku. W projekcie, który ma być realizowany 
w gminie Raciąż, proponowane jest zastosowanie pomp cie-
pła typu powietrze - woda, czyli takich, w których źródłem 
ciepła jest powietrze atmosferyczne, a produkowana energia 
jest wykorzystywana do podgrzewania wody. Może ona być 
wykorzystana jako ciepła woda użytkowa lub do centralnego 
ogrzewania.

Projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł ener-
gii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Gminy Raciąż 
oraz Gminy Baboszewo” będzie realizowany w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go 2014–2020.

Według wójta gminy Raciąż Ryszarda Giszczaka, proce-
dura związana z rozpatrzeniem wniosku o dofi nansowanie może 
potrwać pół roku. Potem zostanie ogłoszony przetarg na wy-
konanie, który też wymaga czasu. Zdaniem wójta pierwsze in-
stalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła w ramach tego projektu 
mogą się pojawić w gminie Raciąż pod koniec przyszłego lub 
na początku 2018 r. r-r

Pierwszy krok 
w stronę ekologicznych źródeł energii 

Pani Milenie Florczak
wyrazy głębokiego 

współczucia z powodu 
śmierci 

MAMY
składają Wójt Gminy 
Raciąż, pracownicy 

Urzędu Gminy, 
Biura Obsługi Szkół 
Samorządowych, 

Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

w Raciążu Wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak wręczył medale z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 
państwu Łucji i Janowi Wysockim z Krajkowa.                                               Fot. UG
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Trwa kolejna edycja kampanii społecznej „Jesteś widocz-
ny, jesteś bezpieczny”. Samorząd województwa mazowiec-
kiego już od 15 lat prowadzi kampanie społeczne poświęcone 
bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Do tej pory wzięło w nich 
udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów z mazowieckich szkół.

Od początku września br. kilka razy w tygodniu w ak-
cjach poświęconych bezpieczeństwu na drodze biorą udział 
najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego z różnych zakątków 
Mazowsza.

Edukacja jest najważniejsza
Podstawowym celem kampanii jest ochrona dzieci i mło-

dzieży przed niebezpieczeństwami na drodze. Chodzi przede 
wszystkim o to, aby uczyć najmłodszych jak bezpiecznie po-
ruszać się po drodze. Organizatorzy kampanii chcą wyposażać 
ich m.in. w elementy odblaskowe tak, aby byli widoczni dla 
innych użytkowników dróg. Kampania obejmuje m.in. spo-
tkania w szkołach. Do końca tego roku szkolnego ma ich być 
ponad 100.

Sekretarz województwa Waldemar Kuliński uważa: – Bez-
pieczeństwo na drogach stale się poprawia, jednak jeśli chodzi 
o wypadki z udziałem dzieci, stan bezpieczeństwa na naszych 
drogach nie jest zadowalający. Z jednej strony mamy ogrom-
ną kampanię informacyjną, poprawia się infrastruktura drogo-
wa, z drugiej jednak zwiększa się liczba użytkowników dróg, 
wzrasta liczba środków transportu, co powoduje, że te odcinki 
dróg, które do tej pory były bezpieczne, tracą swój status. Dla-
tego ciągle musimy edukować i uświadamiać najmłodszych, 
jak bezpiecznie zachowywać się na drodze.

Nauka przez zabawę
Istotą kampanii „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” 

jest przyjazna i atrakcyjna dla uczniów forma zajęć. Dzieci 
i młodzież uczą się bezpiecznego zachowania na drodze, 
a na uczestników spotkań czeka wiele atrakcji. Dużym 
wyzwaniem okazuje się jazda rowerem po specjalnym torze. 
To z pozoru proste zadanie nie wszystkim udaje się ukończyć 
bezbłędnie. Nad bezpie-
czeństwem uczniów czu-
wają zawsze pracownicy 
wojewódzkich ośrodków 
ruchu drogowego. Wie-
lu uczniów chce także 
spróbować swoich sił 
w symulatorach jazdy. 
Każdy może wybrać po-
jazd i trasę, którą chce 
się poruszać. Uczniowie 
wspólnie z policjantami 
oglądają też fi lm „…tak, 
chcę być bezpieczny”. 
Po jego emisji jest czas 
na dyskusję o zagroże-
niach czyhających na 
najmłodszych nie tylko 
na drodze, ale też np. 

w internecie. O tym, jak udzielić pierwszej pomocy opowiada-
ją ratownicy medyczni.

– Uczymy dzieci i młodzież, jak bezpiecznie poruszać 
się na drodze, jak sprawić, żeby kierowca widział daną osobę 
i w bezpieczny sposób mógł ją ominąć, bądź wyminąć. Przede 
wszystkim są to wykłady, które organizujemy w szkołach. 
Wszyscy uczestnicy otrzymują zestawy elementów odblasko-
wych tak, aby już tego samego dnia mogli bezpiecznie wrócić 
do domu – informuje zastępca dyrektora Departamentu Orga-
nizacji ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Marszał-
kowskim Krzysztof Łaptaszyński.

Pamiętajmy o odblaskach
Jednym z głównych celów kampanii jest nauczenie naj-

młodszych uczestników ruchu drogowego, jak ważne jest no-
szenie elementów odblaskowych po zmroku, zwłaszcza jesie-
nią i zimą. Uczestnicy akcji dowiadują się nie tylko dlaczego 
trzeba nosić odblaski, ale także, jak je nosić, aby rzeczywi-
ście poprawiały widoczność pieszego lub rowerzysty. Wszy-
scy uczestnicy kampanii dostają ufundowane przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego zestawy elementów odblasko-
wych: dwie opaski zapinane na rękę oraz dwie zawieszki, któ-
re można przypiąć do ubrania lub plecaka.

Widoczne szkoły
Spotkania z najmłodszymi mieszkańcami Mazowsza to 

główny, ale nie jedyny element kampanii „Jesteś widoczny, je-
steś bezpieczny”. Organizatorzy zaplanowali również szeroką 
akcję informacyjną. Każda szkoła biorąca udział w projekcie 
zostanie oznakowana specjalnym banerem informacyjnym 
„Ta szkoła jest widoczna i bezpieczna”. Działa również po-
święcony akcji profi l na Facebooku „Jesteś widoczny, jesteś 
bezpieczny”, na którym można znaleźć informacje dotyczące 
kampanii, relacje ze spotkań z uczniami, a także praktyczne 
wskazówki, jak bezpiecznie poruszać się po drodze.

maz

BEZPIECZEŃSTWO  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

WIDOCZNY --BEZPIECZNY–
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Gościem specjalnym zlotu 
w Stróżewie była Emilia Krakow-
ska, aktorka, odtwórczyni roli Ja-
gny w fi lmowej adaptacji „Chło-
pów”, która przewodniczyła jury 
konkursu recytatorskiego. Z To-
ronto przyleciał Kazimierz Chrap-
ka – prezes tamtejszej Fundacji 
W. S. Reymonta. 

Wśród uczestników nie mogło 
zabraknąć reprezentacji Zespołu 
Szkół w Koziebrodach na czele z 
dyrektor tej placówki Małgorzatą 
Środkowską oraz nauczycielką ję-
zyka polskiego Mileną Jankowską. 
Wszak zarówno szkoła podstawo-
wa, jak  i gimnazjum noszą imię 
autora „Chłopów”. Noblista patro-
nem koziebrodzkiej podstawówki 
został 15 lat temu, a gimnazjum – 
w tym roku.

W konkursie recytatorskim 
Zespół Szkół w Koziebrodach re-
prezentowali: Maria Szczypa – 
uczennica klasy czwartej szkoły 
podstawowej, Wiktoria Wiśniew-
ska – uczennica klasy drugiej gim-
nazjum oraz Mateusz Chęciński 
– uczeń klasy trzeciej gimnazjum. 
Bardzo dobrze zaprezentowała 
się Maria Szczypa, która wśród 
uczniów szkół podstawowych za-
jęła II miejsce.

W tym miejscu warto przypo-
mnieć, że w ubiegłorocznym kon-
kursie „Mówimy Reymontem”, 
który odbył się w Zespole Szkół 
Odzieżowo-Włókienniczych w 
Lublinie, Natalia Dobrzyńska – 
uczennica klasy piątej Szkoły Pod-
stawowej w Koziebrodach – zdo-
była nagrodą główną – wyjazd do 
Kanady. Miał on miejsce w dniach 
3-11 czerwca 2016 r., o czym pisa-
liśmy na naszych łamach.

Zlot  Szkół  ReymontowskichZlot  Szkół  Reymontowskich
21 delegacji ze szkół noszących imię Władysława Stanisława Reymonta z różnych 

stron Polski przyjechało w ostatni weekend września do Stróżewa w gminie Załuski 
(pow. płoński), aby uczestniczyć w jubileuszowym XX Ogólnopolskim Zlocie Szkół 
Reymontowskich oraz XII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Mówimy 
Reymontem”.

Przewodniczącą jury konkursu „Mówimy Reymontem” była aktorka Emilia Krakowska. 
Obok Kazimierz Chrapka –  prezes Fundacji W. S. Reymonta w Toronto

Dyrektor Małgorzata Środkowska z uczestnikami konkursu reymontowskiego 
ze szkoły w Koziebrodach: Wiktorią Wiśniewską, Marią Szczypą 

i Mateuszem Chęcińskim
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Delegacje przybyły na zlot ze szkolnymi sztandarami. 
Poczet sztandarowy z Koziebród – w środku

Gospodarze XX Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich przygotowali inscenizację 
szatkowania kapusty u Borynów

Delegacja z Kanady z wizytą u wójta gminy Raciąż Ryszarda Giszczaka

Podczas tegorocznego zlotu, 
który trwał dwa dni, jego uczest-
nicy mogli m.in. zaprezentować 
sztandar swojej szkoły oraz kil-
kuminutowy program artystyczny 
lub informację o szkole i miejsco-
wości. Uczniowie prezentowali 
skecze, etiudy, piosenki i tańce. 
Gospodarze przygotowali insce-
nizację szatkowania kapusty u 
Borynów wcielając się w role Ma-
cieja Boryny, Antka, Hanki, Jagny 
czy Jagustynki. Występ uczniów 
Szkoły Podstawowej w Stróże-
wie uatrakcyjniły piosenki ludowe 
w ich wykonaniu. Pokaz tańców 
ludowych zaprezentował zespół 
ludowy z Płońska działający przy 
Miejskim Centrum Kultury. Ko-
lejny XXI Zlot Szkół Reymon-
towskich odbędzie się w Zawidzu 
Kościelnym.

Za trzy lata gospodarzem zlotu 
reymontowskiego będzie Zespół 
Szkół w Koziebrodach. – Każdy 
zlot jest okazją do integracji i wy-
miany doświadczeń, kultywowa-
nia tradycji. Dopóki szkoły rey-
montowskie będą istnieć, na pew-
no nikt nie zapomni o Reymoncie 
– powiedziała dyrektorka tej pla-
cówki Małgorzata Środkowska.

Dodała, że przed tegorocznym 
zlotem w Stróżewie, Zespół Szkół 
w Koziebrodach gościł delega-
cję z Kanady. W skład delegacji 
wchodzili Kaz imierz Chrapka – 
prezes Fundacji W. S. Reymonta 
w Toronto oraz laureaci Konkursu 
Recytatorskiego im. Marii i Cze-
sława Sadowskich: Franciszek 
Bobiarski, Monika Łuksza i An-
tonina Nikolajew. Goście przeby-
wali w ośrodku wypoczynkowym 
w Cierszewie, zwiedzali Płock, 
byli z wizytą w szkole w Koziebro-
dach i w Urzędzie Gminy w Ra-
ciążu, gdzie spotkali się z wójtem 
gminy Ryszardem Giszczakiem.

r-r
Fot. archiwum ZS Koziebrody
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5 października w Zespole Szkół w Ko-
ziebrodach odbyło się Święto Pieczonego 
Ziemniaka. Celem imprezy było poznanie 
tradycji uprawy ziemniaków, ich walorów 
smakowych i dietetycznych, dobra zabawa, 
wdrażanie do kreatywnej pracy w zespole, ale 
przede wszystkim integracja dzieci. Święto 
rozpoczęła dyrektor Małgorzata Środkowska, 
która powitała wszystkich bardzo serdecznie 
i życzyła miłej zabawy. Imprezę prowadzili 
Królowa Bulwa i Król Kartofel.

Dzieci z oddziałów i punktów przedszkol-
nych oraz uczniowie klas I-III mieli okazję 
wziąć udział w wielu atrakcyjnych zabawach 

i konkurencjach sportowych, m.in. słuchali 
bajki o ziemniaku, poznali ciekawostki doty-
czące ziemniaka, szukali ukrytego ziemniaka, 
rzucali ziemniakiem do celu, biegali z ziem-
niakiem trzymanym na rakietce tenisowej, 
bawili się w sadzenie i zbieranie ziemniaków, 
rozwiązywali zagadki, brali udział w jesien-
nym quizie, a także mogli zrobić sobie zdję-
ciem z Obywatelem Krainy Pyrlandii.

Po tych fascynujących zmaganiach i kon-
kurencjach przyszedł czas na degustację. Dzie-
ci zajadały się potrawami ziemniaczanymi 
przygotowanymi przez rodziców.

ZSK

Ziemniaczane święto

Fot. archiwum szkoły

1. Zdjęcie z Obywatelem Krainy Pyrla ndii
2. Imprezę prowadzili Królowa Bulwa

i Król Kartofel
3. Dzieci zajadały się potrawami ziemnia-

czanymi przygotowanymi przez rodziców
4, 5. Impreza odbyła się w sali 

gimnastycznej
6. Pamiątkowe zdjęcie z „ziemniaczaną” 

parą królewską

5

6

4
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1
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16 września w Zespole Szkół im św. Stanisława Kostki 
w Starym Gralewie obchodzono dzień patrona szkoły.  
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. ku czci patrona oraz 
w intencji całej społeczności szkolnej.

Dzień ten wolny od zajęć dydaktycz-
nych stał się dla uczniów dniem zabawy 
i radości pod hasłem „Młody jak my, we-
soły jak my”. 

Pragnąc naśladować Stasia Kostkę, 
który był wesołym i lubiącym się bawić 
chłopcem, przygotowano program, w cza-
sie którego uczniowie ze starszych klas 
zaproponowali swoim młodszym kolegom 
różne zabawy i animacje. Klasa, która naj-
lepiej wywiązała się ze swojego zadania 
otrzymała puchar Stasia Kostki, a pozostałe 
klasy pamiątkowe dyplomy.

W tym samym dniu w Przasnyszu 
odbył się XVI Memoriał Szachowy im. św. Stanisława 
Kostki. Reprezentantem Zespołu Szkół w Starym Grale-
wie był uczeń klasy VI Szymon Borkowski, który zajął 
wysokie drugie miejsce. Uczestniczyło 38 młodych sza-
chistów.

Tym wydarzeniem zainaugurowano XXXIV Ogól-
nopolską Pielgrzymkę Dzieci i Młodzieży do Przasnysza 
i Rostkowa, która odbyła się 17 września. 

W pielgrzymce, jak co roku, 
uczestniczyli bardzo licznie ucz-
niowie ze szkoły w Starym Grale-
wie. Tegoroczne pielgrzymowanie 
odbywało się pod hasłem: „M jak 
Miłosierdzie”, które nawiązuje do 
trwającego Roku Miłosierdzia oraz 
zakończonych Światowych Dni 
Młodzieży. Przybliżył je w swo-
jej homilii bp Roman Marcinkow-
ski, który przewodniczył mszy św. 
w Rostkowie. 

Wyróżnieniem dla uczniów Ze-
społu Szkół w Starym Gralewie – 
Julii Małeckiej  i Szymona Borkow-

skiego z klasy VI, była szczególna rola – podczas uroczy-
stego nabożeństwa w Rostkowie przeczytali oni modlitwę 
wiernych.

ZSG
Fot. archiwum szkoły

Występy i zabawy uczniów

 Klasy z pucharem Stasia Kostki

Dzień patrona – św. Stanisława KostkiDzień patrona – św. Stanisława Kostki
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Grupa dzieci z oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół 
w Krajkowie miło i pożytecznie spędziła czas w lesie. Po okolicy 
oprowadzał najmłodszych doświadczony leśnik. Przedszkolaki 
dowiedziały się sporo o życiu lasu i gospodarce leśnej. 

zsk
Fot. archiwum szkoły

Wszystkie dzieci pożegnały już wakacje i nadszedł czas na 
wspólną zabawę w przedszkolu. Nowy rok szkolny 2016/2017 
rozpoczęliśmy 1 września. Niektóre dzieci z uśmiechem powró-
ciły do swojej grupy po wakacyjnej przerwie, dla innych dzień 
ten był jednym z najtrudniejszych. Po raz pierwszy przekroczy-
ły one próg przedszkola. Chociaż rozstanie było dla niektórych 
przedszkolaków i ich rodziców trudne, dzieci szybko zaaklima-
tyzowały się. Był czas na pierwsze wspólne zabawy, spacery 
czy prace plastyczne.

Życzymy wszystkim dzieciom radosnych chwil spędzonych 
w naszym przedszkolu. Aby ten  rok był okazją do zdobywania 

nowych doświadczeń i pierwszych kontaktów rówieśniczych. 
Rodzicom życzymy dużo cierpliwości, satysfakcji i zadowo-
lenia z dokonań swoich dzieci.  Zapraszamy jednocześnie do 
współpracy i aktywnego udziału w życiu placówki.

Marlena Wrońska
Wychowawca Punktu Przedszkolnego 

w Starym  Gralewie

Na zdjęciach dzieci z przedszkola w Starym Gralewie podczas pierw-
szych w tym roku szkolnym zajęć i zabaw.

Pierwsze zabawy, spacery, prace plastyczne...Pierwsze zabawy, spacery, prace plastyczne...

Krajkowo

Dzieci w lesie

Stare Gralewo



„Głos Raciąża” nr 10/2016 11INFORMACJE



„Głos Raciąża” nr 10/201612 WYDARZENIA

red. 
Fot. www.mazovia.pl
1. Gospodarzem uroczystości był marszałek województwa 

mazowieckiego Adam Struzik
2. Najbarwniejszym był konkurs na najładniejszy wieniec 

dożynkowy
3. Najpiękniejszy wieniec tegorocznych dożynek wojewódzkich i 

delegacja powiatu węgrowskiego 

Fot. 4. www.powiat-plonski.pl
W składzie płońskiej delegacji była sołtys z gminy Raciąż, 
dokładnie wsi Łempino – Bożena Król (z lewej)

Ulicami miasta przeszedł odświętny korowód złożo-
ny z pocztów sztandarowych oraz  delegacji wieńcowych 
z powiatów województwa mazowieckiego. W tym gronie nie 
zabrakło reprezentacji powiatu płońskiego z przewodniczą-
cym Rady Powiatu Janem Mączewskim na czele. W składzie 
płońskiej delegacji była sołtys z gminy Raciąż, dokładnie wsi 
Łempino – Bożena Król, która jako powiatowa starościna do-
żynek niosła chleb.

Dożynki rozpoczęła msza święta dziękczynna za plony. 
Potem zespół Kądziołeczka zaprezentował widowisko obrzę-
dowe, po którym nastąpiło wspólne dzielenie chlebem. Póź-

niej były krótkie przemówienia okolicznościowe, wręczanie 
odznaczeń branżowych i państwowych oraz zakończenie 
konkursów dla rolników i przedsiębiorców.

Najbarwniejszym był konkurs na najładniejszy wieniec 
dożynkowy. Ten tytuł i I miejsce komisja przyznała wieńco-
wi delegacji powiatu węgrowskiego. II miejsce zajął  powiat 
gostyniński, III – powiat zwoleński. Wyróżnienia otrzymały 
powiaty: nowodworski, ostrołęcki i ciechanowski.

Po południu scenę na otwockim stadionie opanowali 
artyści. Wystąpili m.in.  Zespół Pieśni i Tańca Politechniki 
Warszawskiej, Bayer Full i Sarsa.  

W tym roku dożynki województwa mazowieckiego odbyły się 4 września w Otwocku. 
Powiat otwocki to tegoroczna stolica kultury Mazowsza. 

Gospodarzem uroczystości był marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. 
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Wojewódzkie święto plonówWojewódzkie święto plonów




