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17 października, 
po wielu tygodniach 
przygotowań, ponad 
85 000 osób wzię-
ło udział w akcji 
bicia rekordu Guin-
ness World Records 
w jednoczesnej resus-
cytacji krążeniowo-odde-
chowej prowadzonej przez jak 
największą ilość osób. Akcję po 
raz czwarty zorganizowała Funda-
cja Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy, w ramach realizacji 

Programu Edukacyj-
nego „Ratujemy
i Uczymy Rato-
wać”.

Po raz czwarty 
uczestniczyli w 

niej uczniowie Ze-
społu Szkół w Kraj-

kowie. 17 października 
o godzinie 12.00 nauczyciele 

i wszyscy obecni w tym dniu 
uczniowie aktywnie uczestniczyli 
w trwającej 30 min. w akcji.

Od początku września na Mazow-
szu tlenkiem węgla zatruło się pięć-
dziesiąt osiem osób – dwóch nie udało 
się uratować. Ofi ar mogło być więcej, 
lecz w kilku przypadkach zareagowały 
czujki czadu. Jesień i zima to pory 
roku, w których ryzyko śmiertelnego 
zatrucia jest największe. W wojewódz-
twie mazowieckim w ciągu ostatnich 
pięciu lat zginęło 45 osób, a 742 uległy 
podtruciu.

15 scholi i zespołów (około 450 
uczestników) wzięło udział w szesna-
stym Konkursie Piosenki Religijnej, 
który 5 listopada odbył się w Gralewie. 
Gospodarzy reprezentowała schola 
parafi alna.

Ponad 400 tys. zł kosztował gminę 
Raciąż średni wóz strażacki przekazany 
uroczyście 6 listopada jednostce OSP 
w Dobrskiej Kolonii. Jest to pojazd po 
tzw. karosacji, podobny do tego, który 
niedawno otrzymała straż w Koziebro-
dach. Można na nim montować pług 
do odśnieżania dróg.

Gralewskie śpiewanie
po raz szesnasty

Czytaj na str. 3

Druhowie z Dobrskiej 
Kolonii mają nowy wóz

Czytaj na str. 2

KRAJKOWO W AKCJI
JURKA OWSIAKA
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18 października w płońskim szpitalu odbyła się prezentacja 
nowego aparatu rentgenowskiego, którego zakup sfi nansował 
samorząd powiatowy. Koszt urządzenia to ponad 200 tys. zł.

Jest to nowoczesny aparat kostno-płucny pracujący w sys-
temie analogowym, który dzięki wcześniejszemu ucyfrowieniu 
zakładu oraz całego szpitala może wykonywać zdjęcia cyfrowe 
w technologii ucyfrowienia pośredniego. 

Aparat składa się z nowoczesnych podzespołów takich jak 
lampa rentgenowska, „pływający stół” oraz cyfrowy generator 
wysokiej częstotliwości, wyprodukowanych przez wiodące na 
świecie fi rmy medyczne, gwarantujących bezpieczne użytko-
wanie w najwyższych światowych standardach. 

Jest także wysoce funkcjonalny, mniejszy gabarytowo niż 
jego poprzednik oraz znacznie prostszy w obsłudze co już 
odczuli pracujący na nim technicy elektroradiologii. 

Poprzedni aparat służył pacjentom płońskiego szpitala 
przez 14 lat i z uwagi na wyeksploatowanie oraz przestarzałą 
technologię, zaistniała konieczność wymiany na nowy. 

ED

Obsługa oświaty inaczej

INFORMACJE

Rada Gminy Raciąż podjęła uchwałę, zgodnie z którą od 
1 stycznia wspólną obsługę fi nansową, administracyjną i orga-
nizacyjną zespołów szkół w Koziebrodach, Krajkowie, Gra-
lewie i Uniecku będzie prowadził Urząd Gminy w Raciążu, 
a nie jak do tej pory wydzielona jednostka organizacyjna – 
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych.

Urząd będzie obsługiwał szkoły w zakresie fi nansowo-
-księgowym, sporządzał okresowe sprawozdania budżetowe 
i fi nansowe, sprawował kontrolę i analizował realizację bie-
żących planów fi nansowych, prowadził obsługę kadrowo-pła-
cową i prawną, a także organizacyjną polegającą na wspólnej 
organizacji zamówień publicznych.

O 1,2 mln zł zwiększyli radni dochody gminy Raciąż 
podczas sesji, która odbyła się 28 października. Wydatki 
zwiększone zaś zostały o blisko 1,4 mln zł. Jednocześnie 
zmniejszono o ok. 160 tys. zł wydatki za oświatę, co wynika 
z dotacji otrzymanej na wychowanie przedszkole oraz likwi-
dacji dwóch szkół.

Zwiększenie dochodów nastąpiło na skutek m.in. dota-
cji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego, wzrostu wpływów z podatku 
od osób fi zycznych i prawnych oraz od nieruchomości i od 
spadków i darowizn, odsetek od środków zgromadzonych na 
lokatach bankowych i zwrotu części wydatków z funduszu 
sołeckiego, dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
na pomoc społeczną.

W wydatkach uwzględnione zostały m.in. zadania inwe-
stycyjne. Dotyczą one głównie przebudowy dróg gminnych, 
w tym w miejscowościach Pólka Raciąż, Cieciersk, traktu 
Sierakowo – Draminek. Zapisano też kwoty na utwardzenie 
terenu przy garażu w Koziebrodach czy remont przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

Po tych zmianach tegoroczne dochody budżetu gminy 
Raciąż mają wynieść 33,3 mln zł, a wydatki – blisko 
37,2 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne prawie 8 mln zł.

Od początku września na Mazowszu tlenkiem węgla 
zatruło się pięćdziesiąt osiem osób – dwóch nie udało się 
uratować. Ofi ar mogło być więcej, lecz w kilku przypad-
kach zareagowały czujki czadu. 

Nie należy bagatelizować objawów takich jak bóle 
głowy, nudności, wymioty, przyspieszone tętno i oddech. 
Ich ignorowanie może doprowadzić do zaburzenia czynności 
serca, śpiączki, zatrzymania oddychania, a w końcu śmierci. 
Aby pomóc osobie, która zatruła się czadem należy przede 
wszystkim zapewnić jej dopływ świeżego powietrza, wynieść 
w bezpieczne miejsce oraz wezwać służby ratownicze. Jeśli 
nie oddycha lub ma zatrzymaną akcję serca, należy udzielić 
pierwszej pomocy.

Świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest 
niska. 41 proc. Polaków twierdzi, że potrafi  rozpoznać czad. 
Warto więc ciągle przypominać, że czad jest bezwonny i bez-
barwny. Dla własnego bezpieczeństwa możemy zainstalować 
czujniki czadu, które wykryją zagrożenie – powiedział st. bryg. 
Jarosław Kurek, mazowiecki komendant wojewódzki Państwo-
wej Straży Pożarnej. 

Jesień i zima to pory roku, w których ryzyko śmiertel-
nego zatrucia jest największe. W województwie mazowieckim 
w ciągu ostatnich pięciu lat zginęło 45 osób, a 742 uległy 
podtruciu.

WM

Rada Gminy Raciąż zadecydowała o udzieleniu pomocy 
fi nansowej w kwocie 10 tys. zł z przeznaczeniem na zakup 
sprzętu i aparatury medyczne na potrzeby Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Płońsku.

Rada Gminy Raciąż podjęła uchwały o sprzedaży w dro-
dze przetargu nieruchomości po byłych szkołach – w Kra-
szewie Gaczułtach i Kodłutowie – zlikwidowanych z dniem 
31 sierpnia 2016 r.

Nieruchomość w Kraszewie Gaczułtach ma powierzchnię 
0,62 ha. Na działce znajduje się budynek byłej szkoły pod-
stawowej i budynek gospodarczy. Powierzchnia użytkowa 
budynku wynosi 377 m kw.

Natomiast nieruchomość w Kodłutowie zajmuje powierzch-
nię 0,53 ha. Na działce znajduje się budynek byłej szkoły 
podstawowej i budynek gospodarczy. Powierzchnia użytkowa 
budynku wynosi 575 m kw.

Budżet gminy po zmianach

Uwaga na czad!

Nowy aparat rentgenowski

Obiekty po szkołach
na sprzedaż

Wsparcie dla szpitala
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Ponad 400 tys. zł kosztował gminę Raciąż średni wóz 
strażacki przekazany uroczyście 6 listopada jednostce OSP 
w Dobrskiej Kolonii. Jest to pojazd po tzw. karosacji, 
podobny do tego, który niedawno otrzymała straż w 
Koziebrodach. Można na nim montować pług do odśnie-
żania dróg.

Na to świąteczne wydarzenie do Dobrskiej Kolonii 
przybyli szefowie gminnego samorządu, radni, dowódcy 
straży w gminie i powiecie, no i przede wszystkim brać 
strażacka zrzeszona w miejscowej OSP. Honory gospoda-
rza pełnił prezes jednostki Janusz Marcinkowski.

Nie mogło zabraknąć księdza Jana Piotrowskiego, 
powiatowego kapelana strażaków, który pojazd poświęcił 
modląc się, aby bezpiecznie i skutecznie służył druhom 
podczas akcji ratowniczych.

Żeby tradycji stało się zadość, samochód skropiony 
też został szampanem przez druha Łukasza Grodkiewi-
cza. Było także symboliczne przecięcie wstęgi, którego 
dokonali: Antoni Czapski - były komendant powiatowy 
PSP, Jan Mączewski – prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 
OSP w Raciążu, Paweł Jakubowski – obecny komendant 

powiatowy PSP, Jarosław Jaworski – przewodniczący 
Rady Gminy Raciąż, Ryszard Giszczak – wójt gminy 
Raciąż i Janusz Marcinkowski – prezes miejscowej OSP 
(patrz zdjęcie – od prawej).

Uroczystość przekazania wozu odbyła się na placu 
przez remizą, która niedawno przeszła gruntowną 
modernizację.

r-r
Fot. z archiwum UG

W  OSP

DRUHOWIE Z DOBRSKIEJ KOLONII MAJĄ NOWY WÓZ

Uczestników uroczystości witał prezes OSP w Dobrskiej 
Kolonii Janusz Marcinkowski

Nowy wóz strażacki kosztował ponad 400 tys. zł Symboliczne przecięcie wstęgi

„Cywilni” uczestniczy uroczystościPrzekazanie kluczy do wozu
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15 scholi i zespołów (około 450 uczestników) 
wzięło udział w szesnastym Konkursie Piosenki 
Religijnej, który 5 listopada odbył się w Gralewie. 
Płock, Gostynin, Płońsk, Bogate, Żuromin, Prza-
snysz, Maków Maz. – z tych m.in. miejscowości 

przyjechali uczestnicy kolejnego gralewskiego śpie-
wania. Gospodarzy reprezentowała schola parafi alna 
i jej opiekun ksiądz proboszcz Jan Piotrowski, współ-
organizator, wraz z dyrektorem szkoły Krzysztofem 
Borkowskim, konkursu.

Laureat Grand Prix – schola z Bogatego 
w powiecie przasnyskim

Reprezentant gospodarzy – schola z Gralewa
Gospodarze konkursu:

 dyrektor Krzysztof Borkowski i ksiądz Jan Piotrowski

GRALEWSKIE ŚPIEWANIE 
PO RAZ SZESNASTY

Po kilkugodzinnej prezentacji jury ogłosiło wyniki:
Grand Prix – „Schola św. Anny” z parafi i pw. św. Jana Ewangelisty w Bogatem
I   miejsce – schola „Boży Uśmiech” z parafi i pw. św. Antoniego w Żurominie
II  miejsce – schola „Magnifi cat” z parafi i pw. św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku
II  miejsce – schola „Mocni w uchu” z parafi i pw. św. Marcina w Gostyninie
III miejsce – Schola „Dzieci Fatimskie ” z parafi i pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Płocku

Wyróżnienia: 
 *  zespół „Pasja” z Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu
 *  Patrycja Rogalska – solistka i gitarzystka scholi „Boże Iskierki” 
       z parafi i pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim

Zdjęcia z archiwum Zespołu Szkół w Gralewie



„Głos Raciąża” nr 11/2016 5WYDARZENIA

W tym szczególnym dniu poświęconym pamięci i 
nauczaniu św. Jana Pawła II, uczniowie przygotowali 
krótki montaż słowno-muzyczny o powołaniu i życiu 
św. siostry Faustyny. Przypomnieli wszystkim, że Boże 
miłosierdzie było jednym z podstawowych tematów 
nauczania Jana Pawła II. 

Na zakończenie zaśpiewano piosenkę pt. „Kochamy 
Cię Janie Pawle II”.

zsg

Fot. z archiwum szkoły

Dzień Papieski

Podczas tegorocznego konkursu często słychać było 
gitarowe brzmienie

Niezawodni jurorzy: Jolanta Tyszkiewicz-Sieniewicz 
i Stanisław Ciesielski

 Niektórym uczestnikom pomagały pluszowe maskotki Sala gimnastyczna w Gralewie wypełniła się niemal po brzegi

„Bądźcie świadkami miłosierdzia” – pod takim hasłem w Zespole Szkół w Starym Gralewie 
obchodzono tegoroczny XVI Dzień Papieski.

Nie mogło zabraknąć pieśniScena z przedstawienia o św. Siostrze Faustynie
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14 października odbyło się ślubowanie uczniów 
klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Chojnackiego w Krajkowie. W uroczystości wzięli 
udział pierwszoklasiści wraz z wychowawczynią Mał-
gorzata Szymborską, dyrektor szkoły Piotr Kasicki, 
grono pedagogiczne, uczniowie szkoły oraz licznie 
zgromadzeni rodzice.

Przygotowania do uroczystości trwały od początku 
roku szkolnego. Pani wychowawczyni klasy I wdrażała 
swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wyni-
kających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole. Uczniowie 
przygotowali na dzień ślubowania c zęść artystyczną, aby 
zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licz-
nie zgromadzoną publicznością.

Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu pań-
stwowego. Następnie dzieci pięknie recytowały wiersze 

i śpiewały piosenki. Później złożyły przysięgę na sztan-
dar szkoły i pan dyrektor pasował każde dziecko z klasy 
I na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużym 
ołówkiem. Dyrektor wręczył również każdemu dziecku 
okolicznościowy dyplom pasowania na ucznia. Życzył 
dzieciom wielu sukcesów w nauce oraz podarował im 
rzutnik multimedialny, który wychowawczyni wykorzy-
sta w pracy na lekcjach.

Na koniec uroczystości uczniowie stanęli do pamiąt-
kowego zdjęcia z dyrektorem i wychowawczynią. W kla-
sie uczniowie otrzymali słodkie upominki przygotowane 
przez ich rodziców. Z okazji Dnia Nauczyciela dzieci 
wręczyły swojej wychowawczyni róże: białe – dziew-
czynki, czerwone – chłopcy.

Małgorzata Szymborska
Fot. z archiwum Zespołu Szkół w Krajkowie

ŚLUBOWANIE i RÓŻE

Pasowanie na uczniów Pierwszaki z dyplomami

Pamiątkowe zdjęcie
Dziewczynki wręczyły 
pani wychowawczyni białe róże...  ...a chłopcy – czerwone
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14 października w Zespole Szkół w Uniecku odbyła się 
podwójna uroczystość: ślubowanie pierwszaków i akade-
mia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

„Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, 
uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swoim zachowaniem 
i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” 
– ślubowało 8-ro uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Styczniowych w Uniecku. 

Wychowawczyni Barbara Rutynowska powitała dyrekcję 
szkoły, nauczycieli, rodziców, uczniów i przybyłych gości na 
uroczystym ślubowaniu i pasowaniu dzieci klasy I na uczniów 
szkoły. Uroczystość rozpoczęto od programu artystycznego w 
wykonaniu dzieci klasy I, które zaprezentowały swoje umie-
jętności wokalne i recytatorskie. Publiczność nagrodziła ich 
gromkimi brawami. Pierwszaki wykazali się również wiedzą 
dotyczącą naszej ojczyzny i znajomością zasad, które uła-
twiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. W 
tym pierwszym egzaminie na pełnoprawnego ucznia dzielnie 
pomagali im starsi koledzy i koleżanki z klas III. Zapewnili 
pierwszoklasistów o swojej pomocy i życzyli wielu sukcesów 
w dalszym zdobywaniu wiedzy. 

Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślu-
bowanie. Następnie pasowania na ucznia szkoły dokonała 
dyrektor Anna Ossowska. Dzieci otrzymały dyplomy, książki 
ufundowane przez Radę Rodziców oraz upominki od uczniów 
klasy III a i klasy III b. Po ceremonii pasowania głos zabrała 
pani dyrektor gratulując pierwszakom przyjęcia do braci 
uczniowskiej i życząc sukcesów w nauce.

Do ślubowania i pasowania przystąpiło również 21 uczniów 
klasy I gimnazjum.

Tego samego dnia swoje święto obchodzili nauczyciele 
i pracownicy administracji i obsługi. Uczennice klas V – VI 
zaprezentowały wiersze odpowiednio dobrane i skierowane 
do każdego nauczyciela. W słowach wyraziły wdzięczność za 
codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wycho-
wanków. Podziękowania skierowały również w stronę pracow-
ników szkoły. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły, która 
złożyła życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i wręczyła 
nagrody wyróżniającym się w pracy nauczycielom oraz pra-
cownikom administracji i obsługi. Końcowym akcentem uro-
czystości były życzenia wielu sił i wytrwałości w kształceniu 
i wychowaniu młodego pokolenia przekazane przez przewod-
niczącą Rady Rodziców Marzenę Antoszewską oraz kwiaty 
wręczane przez dzieci.

Później wychowawcy ze swoimi uczniami oglądali przed-
stawienia profi laktyczne w wykonaniu zespołu teatralnego 
„Maska” z Krakowa. 

Barbara Rutynowska

Fot. z archiwum Zespołu Szkół w Uniecku

PASOWANIE i ŻYCZENIA

Pamiątkowe zdjęcie

Ślubowanie

Pasowanie
na ucznia

PoczęstunekCzęść artystyczna
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17 października, po wielu tygo-
dniach przygotowań, ponad 85 000 
osób wzięło udział w akcji bicia 
rekordu Guinness World Records w 
jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej prowadzonej przez jak 
największą ilość osób. 

Akcję po raz czwarty zorganizowała 
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, w ramach realizacji Programu 
Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy 
Ratować”. Data akcji nie była przy-
padkowa, bowiem w jej przededniu (16 
października) obchodziliśmy Europejski 
Dzień Przywracania Czynności Serca. 

– Dziękuję wszystkim osobom i 
instytucjom, które dołączyły do naszego 
przedsięwzięcia – mówił Jurek Owsiak, 
prezes zarządu Fundacji WOŚP. Szcze-
gólne podziękowania kierujemy do szkół 
podstawowych, które posiadając przeka-
zany przez Orkiestrę sprzęt oraz prze-
szkolonych nauczycieli, włączyły się do 

akcji i razem z nami promowały naukę 
pierwszej pomocy. Dziękujemy nauczy-
cielom za całoroczną pracę, za każdą 
godzinę lekcyjną, która poświęcona jest 
nauce podstawowych czynności ratują-
cych życie – dodał Jurek Owsiak.

Po raz czwarty w akcji wzięli udział 
uczniowie Zespołu Szkół w Krajko-
wie 17 października o godzinie 12.00 
nauczyciele i wszyscy obecni w tym 
dniu uczniowie aktywnie uczestniczyli 
w trwającej 30 min. w akcji. 

Na udekorowanej sali gimnastycz-
nej (pomysłodawczynią i autorką deko-
racji była pani Joanna Żebrowska), przy 
dźwiękach muzyki zespołu Bee Gees 
102 uczniów prowadziło resuscytację na 
pięciu fantomach ufundowanych przez 
WOŚP.

– Uczniowie z Krajkowa bardzo 
chętnie uczestniczą w tym fantastycz-
nym wydarzeniu. Oswajają się z tak 
ważnymi zagadnieniami, kształtują wła-

ściwe nawyki – pierwsza pomoc staje 
się dla nich czymś naturalnym – prze-
konuje Anita Wochnowicz, nauczycielka 
ze szkoły w Krajkowie.

r-r
Fot. Sławomir Trojanowski

AKCJA  WOŚP

KRAJKOWO W AKCJI
JURKA OWSIAKA

Ratują i uczą ratować

Uczniowie prowadzili resuscytację na 
fantomach otrzymanych z WOŚP

W akcji uczestniczyło ponad 100 uczniów ZS w Krajkowie
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16 października przypadał Światowy Dzień Chleba. 
Z tej okazji 18 października, w Zespole Szkół w Sta-
rym Gralewie, uczniowie klasy szóstej przedstawili 
program artystyczny pt. „Szacunek dla chleba”. Dzień 
wcześniej w szkole unosił się zapach pieczonego 
chleba, to uczniowie klas IV, V, VI wraz z wycho-

wawcami wyrabiali i wypiekali piękne bochenki. 
W uroczystość włączyła się cała społeczność szkolna. 
Dzieci przynosiły różne smakołyki. Po apelu odbyła 
się wspólna degustacja.

zsg
Fot. z archiwum szkoły

Tradycyjnie, jak co roku wzięliśmy z dziećmi udział 
w akcji „Sprzątanie świata”, by od najmłodszych lat 
uczyć zasad dbania o środowisko. Co prawda maluszki 
sprzątały tylko nasz ogród szkolny, ale robiły to z chę-
cią i radością. Starsi uczniowie zbierali śmieci w oko-
licy naszej szkoły. Akcja była tym ciekawsza, bo odbyła 
się w formie zabawy. Dzieci dowiedziały się, że należy 
dbać o przyrodę, chronić ją, aby jak najdłużej korzystać 

z jej uroków. Jeśli świat będzie czysty – zdrowa będzie 
żywność, powietrze i woda.

Takie zasady wpajamy naszym wychowankom od 
najmłodszych lat.

E. Jakubiak
ZS Unieck

Fot. z archiwum szkoły

Aby  świat  był  czysty
Program artystyczny Degustacja

CHLEB  NASZ  POWSZEDNICHLEB  NASZ  POWSZEDNI

Uczestnicy akcji
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14 października w Zespole Szkół w Koziebrodach pierw-
szoklasiści zostali ofi cjalnie włączeni do społeczności szkol-
nej. Dyrektor Małgorzata Środkowska dokonała ofi cjalnego 
pasowania na ucznia, do którego dopuszczeni zostali wszyscy 
uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Pani dyrektor gratulowała uczniom wspaniałych występów, 
licznych talentów i odwagi, a nauczycielom zaangażowania 
w przygotowanie uroczystości. Uczniowie złożyli uroczy-
ste ślubowanie na sztandar szkoły. Zobowiązali się sumienie 
wykonywać swoje obowiązki i dbać o dobre imię szkoły. 
Z okazji ślubowania Rada Rodziców zakupiła dla uczniów 
pamiątkowe książki.

Uczniowie szkoły przygotowali również część artystyczną 
z okazji Dnia Nauczyciela chcąc słowem, śpiewem i tańcem 
wyrazić swoje podziękowanie i uznania dla dyrekcji szkoły,
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Po ofi cjalnej 

części zaproszono wszystkich do obejrzenia prezentacji pod-
sumowującej poprzedni rok szkolny.

zsk
Fot. z archiwum szkoły

Z  ŻYCIA  SZKOŁY 

26 października w Punkcie Przedszkolnym Zespołu Szkół w 
Koziebrodach odbyła się uroczystość pasowania na przedszko-
laka. Bohaterami spotkania były dzieci. W uroczystości wzięli 
udział rodzice oraz dyrektor szkoły Małgorzata Środkowska. 

Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny, który 
przygotowały pod kierunkiem nauczycielki. Maluszki śpie-
wały piosenki, tańczyły i recytowały wierszyki, dzielnie zma-
gały się z zagadkami, które przygotowała dla nich Pani Jesień. 
Występując przed tak liczną publicznością wykazały się nie 
tylko swoimi umiejętnościami, ale również wielką odwagą. 
Punktem kulminacyjnym spotkania było ślubowanie. Po jego 
złożeniu pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania uży-
wając magicznego ołówka. 

Na pamiątkę tego ważnego dnia maluchy otrzymały 
dyplomy oraz upominki zakupione przez rodziców. 

Po zakończeniu części ofi cjalnej zrobiono pamiątkowe 
zdjęcie, następnie dzieci zostały zaproszone na słodki poczę-
stunek przygotowany przez rodziców.

Beata Rogowska 

27 października uczniowie Zespołu Szkół w Koziebrodach 
uczestniczyli w wycieczce do Olsztyna. 

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Mauzo-
leum Żołnierzy Września w Uniszkach Zawadzkich upamięt-
niającego bitwę pod Mławą w 1939 roku.

Następnie dotarliśmy do Nidzicy, gdzie zwiedzaliśmy 
zamek krzyżacki – potężną gotycką warownię, wybudowaną 
około 1370 roku.

Grunwald – pole bitwy z 1410 roku – to kolejny punkt 
programu naszej wycieczki. Przewodnik przypomniał nam 
przebieg bitwy, usytuowanie wojsk polskich i krzyżackich. 
Wywarło to na nas ogromne wrażenie.

Skansen w Olsztynku także nas zaciekawił. Po terenie 
oprowadzała nas pani przewodnik, która ciekawie opowiadała 
o obiektach architektury wiejskiej Warmii, Mazur, Powiśla i 
Małej Litwy. 

Uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych. Pod okiem 
instruktora poznaliśmy historię ludowego malarstwa na szkle 
oraz niezwykłą technikę jego wykonania. Samodzielnie wyko-
naliśmy obrazki, wykorzystując zdobyta wiedzę w czasie zajęć.

Druga grupa uczestniczyła w warsztatach pod nazwą „Nie 
święci garnki lepią”- zapoznaliśmy się z podstawowymi tech-
nikami garncarstwa ręcznego, poznaliśmy właściwości gliny 

Dbać o dobre imię szkoły

Uroczystość ślubowania pierwszoklasistów

Przedszkolaki  z dyplomami

Pamiątkowa 
fotografi a

Fot. z archiwum szkoły

Do Olsztyna przez  Nidzicę

i możliwości twórcze, jakie stwarza. Pod okiem instruktora 
lepiliśmy własne naczynia, które zabraliśmy do domu.

W Olsztynie zobaczyliśmy Stare Miasto i dotarliśmy do 
Planetarium. Uczestniczyliśmy w seansie, obejrzeliśmy gwieź-
dziste niebo i zachodzące na nim zjawiska widziane w dowol-
nej chwili na Ziemi lub w kosmosie. Mieliśmy wszechświat 
na wyciągniecie reki. Dodatkową atrakcją było obejrzenie 
bliźniaczej kopii Sputnika 1 – pierwszego sztucznego satelity 
Ziemi.

Potem udaliśmy się na zasłużony posiłek i wróciliśmy do 
autokaru. 

Anna Kurkiewicz
Fot. z archiwum szkoły

Uczestnicy wycieczki 
na dziedzińcu zamku w Nidzicy
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13 października ucznio-
wie klasy III a i III b Zespołu 
Szkół w Uniecku odwiedzili 
siedzibę miejscowej Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Celem 
wizyty było spotkanie ze 
strażakami i poznanie specy-
fi ki ich pracy. Dzięki życzli-

wości druhów dzieci mogły 
obejrzeć sprzęt pożarniczy 
stanowiący wyposażenie jed-
nostki, a także wóz strażacki, 
do którego mogli wejść. 
Z wielkim zaciekawieniem 
uczniowie wysłuchali poga-
danki o akcjach ratowniczo-

-gaśniczych. Potem strażacy 
włączyli syrenę w wozie 
strażackim oraz zaprezen-
towali inny sprzęt: wielką 
drabinę, maski tlenowe oraz 
deskę ratowniczą. Mogliśmy 
również obejrzeć remizę stra-
żacką, w której odbywają się 

zebrania strażaków i lokalne 
imprezy, a także „wielki 
skarb” tutejszej straży – głaz, 
na którym widoczny jest 
krzyż. 

E. Jakubiak 
ZS Unieck

Fot. z archiwum szkoły

28 września uczniowie klasy III a i III b Zespołu Szkół w 
Uniecku wybrali się na wycieczkę do lasu.

Jak na prawdziwych przyrodników przystało za pomocą 
lup i lornetek obserwowali rośliny i zwierzęta żyjące w lesie. 
Podczas spaceru zbierali dary lasu, z których później ułożyli 
piękne kompozycje. Na wycieczce był też czas na zabawę. 
Uczniowie brali udział w zabawach z chustą animacyjną. 

Po kilku godzinach obserwacji i zabawy wszyscy wrócili 
zadowoleni do szkoły.

E. Jakubiak
ZS UnieckFot. z archiwum szkoły

MŁODZI  PRZYRODNICY

Z wizytą u strażaków
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14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, w 
Zespole Szkół w Gralewie odbyło się ślubowanie i 
otrzęsiny pierwszoklasiści. Ślubowali uczniowie klasy I 
szkoły podstawowej, zaś gimnazjalni debiutanci musieli 
wykazać się podczas wykonywania zadań, przygotowa-
nych przez klasę II PG pod kierownictwem Łukasza 
Jankowskiego. 

Chłopcy z klasy I SP (pierwszy raz w historii 
szkoły w klasie nie ma dziewczynek) oraz uczniowie 

Z  ŻYCIA  SZKOŁY 

Święto Niepodległości to szczególny dzień, który 
skłania do refl eksji na temat patriotyzmu. Aby w sposób 
godny i uroczysty przeżyć to święto, dzieci z naszego 
przedszkola uczestniczyły w akademii, która odbyła 
się 10 listopada pod hasłem „Patriotyczne śpiewanie”. 
W tym dniu dzieci ubrane w galowe stroje ozdobione 
kotylionami w barwach narodowych – wyglądały 
odświętnie i uroczyście. Podziękowania pragnę skie-
rować do rodziców, którzy z chęcią włączyli się w 
przygotowanie swoich pociech na ten ważny dzień.

Marlena Wrońska
Wychowawca Punktu Przedszkolnego 

w Starym Gralewie

Z  kotylionami  w  barwach  narodowychZ  kotylionami  w  barwach  narodowych

ŚLUBOWANIE i OTRZĘSINY
klasy czwartej pod opieką Izabeli Graczyk przygotowali 
program artystyczny, w którym mogli zaprezentować 
swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Następnie 
pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, a dyrektor szkoły 
Krzysztof Borkowski wielkim ołówkiem pasował ich 
na uczniów Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzy-
mały dyplomy i drobne prezenty. Potem była chwila na 
pamiątkowe zdjęcie.

zsg

Pasowanie pierwszaków

Otrzęsiny w gimnazjum
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