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Od 14 stycznia do 19 lutego 
2019 r. w gminie Raciąż odby-
wały się zebrania wiejskie, na 
których mieszkańcy wybrali soł-
tysów i rady sołeckie na kolejną 
kadencję. W gminie Raciąż wy-
brano 53 sołtysów: 21 pań i 32 
panów. Wielu sołtysów ponow-
nie zostało obdarzonych zaufa-
niem. Ale są też i nowe twarze. 
Wewnątrz numeru prezentuje-
my wszystkich nowo wybranych 
sołtysów.

Czytaj na str. 5-8

Wewnętrzne wprowadzenie nowego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego, na podwoziu Scania P360 z napędem 4x4, do OSP 
w Uniecku odbyło się podczas zebrania sprawozdawczego. Cał-
kowity koszt samochodu to 918.810,00 zł. Samochód obecnie 
jest garażowany w KP PSP w Płońsku, ponieważ jednostka OSP 
Unieck nie posiada garażu na auto o takich gabarytach.

Czytaj na str. 9

OSP w Uniecku ma nowy wózOSP w Uniecku ma nowy wóz
Z okazji Dnia Myśli Braterskiej Hufi ec Płońsk Związku 

Harcerstwa Polskiego zorganizował kilkudniowy zlot druhów 
w szkole Raciążu. Zlot zakończył się w niedzielę, 24 lutego, 
uroczystym apelem, podczas którego podsumowano grę tereno-
wą, wręczono puchary i nagrody najlepszym drużynom i gro-
madom.

Czytaj na str. 10

okazji Dnia Myśli Braterskiej Hufiec Płońsk Zwią
Zlot harcerzy w RaciążuZlot harcerzy w Raciążu

Sołtysi wybraniSołtysi wybrani

Podczas sesji, która odbyła się 21 lutego, radni przyję-
li m.in. uchwały o zmianach w budżecie gminy Raciąż na 
2019 rok oraz o udzieleniu powiatowi płońskiemu dotacji 
w wysokości 60 tys. zł na dofi nansowanie zakupu sprzę-
tu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publiczne-
go Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

Czytaj na str. 2-3

 W dniach 26-27 stycznia 2019 r. Jed-
nostka Strzelecka 1863 im. Powstańców 
Styczniowych w Uniecku wraz z delegacją 
uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Po-
wstańców Styczniowych w Uniecku była 
na wycieczce w Szydłowie, woj. świę-
tokrzyskie, gdzie odbywały się obchody 
rocznicowe poświęcone pamięci powstań-
ców styczniowych.

Czytaj na str. 10

W Urzędzie Gminy 
Raciąż miała miejsce 
miła uroczystość z oka-
zji jubileuszu państwa 
Wandy i Jana Grzej-
dów z Nowego Komu-
nina, którzy świętowali 
półwiecze małżeństwa.

Patrz str. 4

d i G i

Z łoty Z łoty 
jub i leuszjub i leusz

Styczniowy marszStyczniowy marszIV sesja Rady Gminy Raciąż
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Zmiany w budżecie, Zmiany w budżecie, 
darowizna dla szpitaladarowizna dla szpitala
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I sesja nowej Rady Gminy Raciąż

Dochody budżetu gminy zwiększo-
ne zostały do kwoty blisko 34,6 mln zł. 
Uwzględniona została w nich m.in. dota-
cja ze środków unijnych w kwocie pra-
wie 681,5 tys. zł, przeznaczona na dofi -
nansowanie przebudowy drogi gminnej 
Unieck – Maryśka. 

Wydatki zwiększone zostały do kwo-
ty 36 mln 450 tys. zł. Defi cyt budżetowy 
ma być pokryty z nadwyżki budżetowej.

W wydatkach w części działów doko-
nano zwiększenia, a w części – zmniej-
szenia kwot o 60 tys. zł zwiększone zo-
stały wydatki na poprawę infrastruktury 
wodno-ściekowej poprzez budowę przy-
domowych oczyszczalni ścieków i sieci 
wodociągowych. Na realizację tego pro-
jektu gmina planuje złożyć wniosek o do-
fi nansowanie. Wspomniane 60 tys. zł jest 
przeznaczone na opracowanie dokumen-
tacji na rozbudowę sieci wodociągowej 
w miejscowościach Kocięcin Brodowy, 
Krajkowo i Witkowo oraz dokumentacji 

na budowę kolejnych przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

O ponad 2 mln zł zwiększone zosta-
ły wydatki „drogowe”. Blisko 1,1 mln z 
tej kwoty jest przeznaczone na przebu-
dowę drogi gminnej Unieck – Maryśka. 
Jak wcześniej wspomnieliśmy, gmina 
otrzymała na to zadanie dofi nansowanie 
unijne, zaś z własnych środków dołoży 
398,5 tys. zł. Dodatkowe kwoty zapisano 
na przebudowę dróg gminnych w Siera-
kowie i Łempinie. Przewidziane też zosta-
ły pieniądze na wykonanie dokumentacji 
na drogi w miejscowościach: Druchowo, 
Koziebrody, Kraszewo Falki i Pólka Ra-
ciąż, na odcinek Krajkowo – Kruszenica, 
a także na rozbudowę mostów na rzece 
Raciążnicy w miejscowościach Bielany 
i Kraszewo Czubaki wraz z dojazdem do 
mostów w ciągu drogi gminnej relacji 
Kraszewo Gaczułty – Bielany. Planowa-
ne wcześniej pół miliona złotych na prze-
budowę drogi Charzyny – Bożymy po-
dzielono na dwa zadania: na przebudowę 

drogi relacji Jeżewo Wesel – Charzyny – 
Unieck (180 tys. zł) i przebudowę drogi 
Charzyny (320 tys. zł). Ponad 134 tys. zł 
przeznaczono na utrzymanie dróg.

W dziale administracja publiczna 
zapisano m.in. 25 tys. zł na zakup i in-
stalację urządzeń rejestrujących obrady 
Rady Gminy Raciąż, 80 tys. zł na za-
kup samochodu osobowego na potrzeby 
Urzędu Gminy, 60 tys. zł – na na pro-
mocję gminy, konkretnie na organizację 
w Szkole Podstawowej w Koziebrodach 
XXIII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół 
Reymontowskich i XV Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego „Mówimy 
Reymontem”.

W dziale bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa znalazł się 
zapis dotyczący przeznaczenia 200 tys. zł
na budowę garażu dla samochodu ratow-
niczo-gaśniczego OSP Unieck. Z kolei 
20 tys. zł zapisano na zakup motopompy 
dla OSP Kaczorowy i 25 tys. zł na Fun-
dusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem 
na dofi nansowanie zakupu radiowo-
zu osobowego dla Komisariatu Policji 
w Raciążu.

W dziale oświata i wychowanie 800 
tys. zł zaplanowano na pokrycie kosztów 
rozbudowy szkoły w Krajkowie.

W dziale gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska dopisano 140 tys. zł, 
z czego m.in. 40 tys. na oświetlenie dróg 
gminnych i konserwację oświetlenia, 
oraz 80 tys. zł na usuwanie wyrobów za-
wierających azbest.

Kolejna znacząca kwota pojawiła się 
w dziale kultura fi zyczna. Wydatki w tym 
dziale zwiększone zostały o 290 tys. zł 
z przeznaczeniem na budowę otwartych 
stref aktywności w Kraszewie Czuba-
kach, Starym Gralewie, Uniecku, Kozie-
brodach. Strefy te będą budowane, o ile 
gmina otrzyma dofi nansowanie, o które 
składa wniosek.

Podczas sesji, która odbyła się 21 lutego, radni przyjęli m.in. uchwały o zmianach 
w budżecie gminy Raciąż na 2019 rok oraz o udzieleniu powiatowi płońskiemu 
dotacji w wysokości 60 tys. zł na dofi nansowanie zakupu sprzętu i aparatury 
medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Płońsku.

IV sesja Rady Gminy Raciąż

Zmiany w budżecie, darowizna dla szpitalaZmiany w budżecie, darowizna dla szpitala
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Diety dla radnych
Według ustaleń dietę w formie mie-

sięcznego ryczałtu będą otrzymywać:
1) przewodnicząca rady w wysokości 

50% półtorakrotności kwoty bazowej 
określonej w ustawie budżetowej dla 
osób zajmujących kierownicze stano-
wiska państwowe, czyli 1342,07 zł;

2) wiceprzewodniczący rady i przewod-
niczący stałych komisji w wysokości 
50% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, czyli 1125,00 zł;

3) wiceprzewodniczący komisji w wy-
sokości 45%, czyli 1012,50 zł;

4) radni w wysokości 35% minimal-
nego wynagrodzenia za pracę, czyli 
787,50 zł.
Od 2019 r. minimalne wynagrodzenie 

za pracę wynosi 2250 zł brutto.

Źródło: Urząd Gminy Raciąż

Świadczenia dla
sołtysów

Za wykonywanie obowiązków sołty-
sa ustalono zryczałtowaną dietę w wyso-
kości 15% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, czyli 337,50 zł, wypłacaną raz 
na kwartał.

Dieta sołtysa  za udział w sesji Rady 
Gminy wynosi 130 zł.

Źródło: Urząd Gminy Raciąż

Zmniejszenia wydatków dotyczą bu-
dowy drogi w miejscowości Łempinek 
(o 455 tys. zł), przebudowy dróg w Zdu-
nówku (o 150 tys. zł), Nowym Gralewie 
(o 270 tys. zł) i relacji Jeżewo Wesel – 
Kolonia Unieck (o 150 tys. zł). Zadania 
te zostały przeniesione do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Raciąż. 
Natomiast w budżecie na 2019 rok pozo-
stały środki przeznaczone na sporządze-
nie dokumentacji.

(Na podstawie uzasadnienia do 
uchwały Rady Gminy Raciąż z 21 lutego 
br. w sprawie zmian uchwały budżeto-
wej gminy Raciąż na 2019 r.)

Na zdjęciach 
obrady Rady Gminy Raciąż 

21 lutego br.
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Wszystkim Paniom i Panom Sołtysom Gminy Raciąż wybra-
nym na nową kadencję składamy najserdeczniejsze gratulacje. 

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów 
w życiu zawodowym i osobistym, a przede wszystkim skutecznej 
i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności.

 Z wyrazami uznania

Wszystkim Państwu, którzy uzyskali zaufanie wspólnoty 
mieszkaniowej Sołectwa i zostali wybrani na funkcję Sołtysa 
serdecznie gratuluję.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów 
w reprezentowaniu Sołectwa na zewnątrz i inicjowaniu działań 
społecznych dla dobra mieszkańców.

Z wyrazami szacunku

Wójt
Gminy Raciąż

Zbigniew Sadowski

Przewodnicząca
Rady Gminy Raciąż

Teresa Muchyńska

Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Płońskiego

Elżbieta Kuźniewska

Złoty
jubileusz
W Urzędzie Gminy Raciąż miała miejsce miła uro-

czystość z okazji jubileuszu państwa Wandy i Jana Grzej-
dów z Nowego Komunina, którzy świętowali półwiecze 
małżeństwa. Wójt Zbigniew Sadowski wręczył jubilatom 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które nada-
je Prezydent RP. Były życzenia i wzruszenia. Nie mogło 
też zabraknąć pamiątkowej fotografi i z jubilatami w jej 
centralnym punkcie, otoczonymi rodziną i organizatorami 
uroczystości.
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Sołectwo Bielany
JACEK PRZYBYSZEWSKI

Sołectwo Bogucin
KAZIMIERZ WERNER

Sołectwo Budy Kraszewskie
ANDRZEJ CIARCZYŃSKI

Sołectwo Charzyny
WŁODZIMIERZ KUSKOWSKI

Sołectwo Chyczewo
WOJCIECH KOWALSKI

Sołectwo Cieciersk
TERESA MUCHYŃSKA

Sołectwo Ćwiersk
GRZEGORZ BOGACKI

Od 14 stycznia do 19 lutego 2019 r. w gminie Raciąż 
odbywały się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy 
wybrali sołtysów i rady sołeckie na kolejną kadencję. 
W gminie Raciąż wybrano 53 sołtysów: 21 pań i 32 pa-
nów. Wielu sołtysów ponownie zostało obdarzonych za-
ufaniem. Ale są też i nowe twarze. W czterech przypad-
kach sołtysi są także radnymi gminy Raciąż.

Najdłuższym stażem sołeckim, ok. 45-letnim, legity-
muje się Andrzej Ciarczyński (Budy Kraszewskie).

Sołtys spełnia trzy podstawowe funkcje: łącznika, or-
ganizatora i administratora. Sołtys jest łącznikiem między 
mieszkańcami a organami gminy – wójtem oraz Radą 
Gminy. Oznacza to, że powinien sygnalizować organom 
gminy potrzeby i problemy mieszkańców swojej wsi, 
a także przekazywać treści uchwał Rady Gminy, decyzji 
i zarządzeń wójta do mieszkańców swojego sołectwa. 
Sołtys jest organizatorem zebrań wiejskich, na których 
omawiane są wspólne sprawy dotyczące sołectwa. To on 
przygotowuje program zebrania, zbiera pomysły i pilnu-
je porządku obrad. Sołtys organizuje też wspólne prace 
mieszkańców sołectwa, uzgodnione na zebraniu wiejskim 
i stara się je koordynować. Sołtys to też administrator, 
który pilnuje, aby rozporządzenia, zarządzenia i uchwały 
organów gminy, powiatu, województwa były znane w so-
łectwie i wykonywane. Do powszechnych zadań sołtysa 
należy też zbieranie podatków czy zawiadamianie o obo-
wiązkowych szczepieniach zwierząt. 

Ale sołtys to nie tylko administrator. To także lider 
społeczności wiejskiej, który integruje mieszkańców, 
aktywizuje ich do działalności na rzecz sołectwa. 

Prezentujemy sołtysów
gminy Raciąż,

wybranych 
na kolejną kadencję.

SOŁTYSI 
GMINY RACIĄŻ
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Sołectwo Dobrska Kolonia
BOGUMIŁA GRODKIEWICZ

Sołectwo Dobrska Włościany
MARZENA KOPCZYŃSKA

Sołectwo Drozdowo
PAWEŁ KOWALSKI

Sołectwo Druchowo
ROBERT JĘDRZEJEWSKI

Sołectwo Folwark Raciąż
ELŻBIETA DŁUGOSZEWSKA

Sołectwo Grzybowo
ANDRZEJ LEŚNIEWSKI

Sołectwo Jeżewo Wesel
RYSZARD NOWAKOWSKI

Sołectwo Kaczorowy
BOGUSŁAW MAŁECKI

Sołectwo Kiełbowo 
JERZY POMIRSKI

Sołectwo Kiniki 
KRZYSZTOF KONIECKIEWICZ

Sołectwo Kocięcin Brodowy 
ZBIGNIEW MICHALSKI

Sołectwo Kodłutowo 
AGNIESZKA RYZIŃSKA

Sołectwo Kossobudy 
ANETA RYCHLIŃSKA

Sołectwo Koziebrody 
MAŁGORZATA KOPACZ

Sołectwo Kozolin 
MONIKA KONCZEWSKA

Sołectwo Krajkowo
JERZY PAJĄK
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Sołectwo Kraszewo Czubaki
GABRIEL KALKOWSKI

Sołectwo Kraszewo Falki
STANISŁAW KARPIŃSKI

Sołectwo Kraszewo Gaczułty
BOŻENA KARWOWSKA

Sołectwo Kraszewo Podborne
KRYSTYNA PIONTEK

Sołectwo Kraśniewo
TERESA ZJADEWICZ

Sołectwo Kruszenica
 JERZY MAĆKIEWICZ

Sołectwo Lipa 
BARBARA KRUCZYŃSKA

Sołectwo Łempinek 
EUGENIA SZLAK

Sołectwo Łempiono 
BOŻENA KRÓL

Sołectwo Mała Wieś
MAŁGORZATA BREŃSKA

Sołectwo Malewo 
 JACEK SZCZYPA

Sołectwo Młody Niedróż
ANDRZEJ STRUBIŃSKI

Sołectwo Nowe Gralewo
SŁAWOMIR JARKOWSKI

Sołectwo Nowy Komunin
BEATA RUTKOWSKA

SOŁTYSI 
GMINY 
RACIĄŻ
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NOWY SOŁTYS 
ZREZYGNOWAŁ. 

ODBĘDĄ SIĘ 
PONOWNE 
WYBORY

Sołectwo Nowe Młodochowo  Sołectwo Pęsy 
ZBIGNIEW BRUDZYŃSKI

Sołectwo Pólka Raciąż 
WOJCIECH ŻMIJEWSKI

Sołectwo Sierakowo 
ELŻBIETA KLAN

Sołectwo Stare Gralewo 
MARCIN LEWICKI

Sołectwo Stary Komunin 
MARIANNA RUTKOWSKA

Sołectwo Strożęcin
BARBARA KRAKOWSKA

Sołectwo Szapsk
MARLENA RAJEWSKA

Sołectwo Szczepkowo
MARCIN WIŚNIEWSKI

Sołectwo Unieck
HENRYK TABARKIEWICZ

Sołectwo Wępiły
PIOTR OBIDOWSKI

Sołectwo Witkowo 
HENRYKA CICHACZEWSKA

Sołectwo Zdunówek
SZYMON SIENNICKI

Sołectwo Złotopole 
TOMASZ SADOWSKI

Sołectwo Żukowo Strusie 
ANTONI MARSZAŁEK

Sołectwo Żychowo
PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI
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Wewnętrzne wprowadzenie nowego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego, na 
podwoziu Scania P360 z napędem 4x4, 
do OSP w Uniecku odbyło się podczas 
zebrania sprawozdawczego.

Na zebranie przybyli zaproszeni go-
ście: minister Maciej Wąsik, radny Sej-
miku Samorządowego Województwa 
Mazowieckiego Artur Czapliński, wójt 
gminy Raciąż Zbigniew Sadowski, ko-
mendant powiatowy PSP w Płońsku str. 
bryg. Paweł Jakubowski, ksiądz Piotr 
Orliński z parafi i w Uniecku, pani radna 
Małgorzata Ziółkowska oraz pani radna 
Grażyna Szczepańska.

Na jednym ze zdjęć widać jak druho-
wie z kwiatami dziękują prezesowi OSP 
Zbigniewowi Gralewiczowi za trud, jaki 
podjął w wystaranie się samochodu.

Środki pieniężne jakie udało nam się 
otrzymać z dofi nansowań to:
–  440.000,00 zł z WFOŚiGW w War-

szawie,
–  200.000,00 zł z Komendy Głównej 

PSP ze środków ubezpieczeniowych,
–  148.810,00 zł z Gminy Raciąż,
–  130.000,00 zł z Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie.

Całkowity koszt samochodu to 
918.810,00 zł

Samochód obecnie jest garażowany 
w KP PSP w Płońsku, ponieważ jednost-
ka OSP Unieck nie posiada garażu na 
auto o takich gabarytach. Garaż jest na 
etapie projektu. Gmina Raciąż zabezpie-
czyła środki w kwocie 200.000,00 zł na 
budowę i rozpocznie się ona najszybciej 
jak to jest możliwe.

OSP Unieck

OSP W UNIECKUOSP W UNIECKU MA NOWY WÓZ MA NOWY WÓZ

ZIMOWA INTEGRACJAZIMOWA INTEGRACJA
6 lutego 2019 r. Koło Gospodyń Wiejskich 

w Szczepkowie gościło młodzież z Jednostki 
Strzeleckiej 1863. Strzelcy już z samego rana 
przemaszerowali z Uniecka do Szczepkowa. Pod 
okiem opiekunów młodzież uczyła się sztuki ku-
linarnej – smażyć placki ziemniaczane, gotować 
zupę, rozpalać ognisko.

Odwiedzili nas rodzice Strzelców oraz wójt 
gminy Raciąż Zbigniew Sadowski. Przewodni-
cząca Koła Gospodyń Wiejskich Beata Herman 
wraz z młodzieżą, specjalnie na tą okazję upiekli 
szarlotki, co miało osłodzić to spotkanie. Było wy-
znaczone miejsce do strzelania (mini strzelnica) – 
by wraz z lokalnymi dziećmi, umilić wszystkim to 
późne popołudnie. Po przespanej nocy zaprawa, 
śniadanie i przygotowania do obiadu. Po południu 
nadszedł czas powrotu do domu.

bh
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 W dniach 26-27 stycznia 
2019 r. Jednostka Strzelecka 1863 
im. Powstańców Styczniowych 
w Uniecku wraz z delegacją 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Styczniowych 
w Uniecku była na wycieczce 
w Szydłowie, woj. świętokrzyskie, 
gdzie odbywały się obchody rocz-
nicowe poświęcone pamięci po-
wstańców styczniowych.

Pierwszego dnia uczestnicy wy-
cieczki, w tym uczniowie w stro-
jach historycznych ze sztandarem 
szkoły odbyli marsz powstańczy. 
Po 2 godzinach zameldowali się 
przed mogiłą powstańców, gdzie 
złożyli kwiaty i zapalili znicze. Kolejnym 
punktem programu było uczestnictwo 
w modlitwie p rzed tablicą wmurowaną 
w ścianie kurozwęckiego kościoła upa-
miętniającą 58 powstańców poległych 
w bitwach lub zmarłych z ran w przy-
kościelnym szpitalu. Po części ofi cjalnej 
z udziałem starosty powiatu staszowskie-
go zwiedzano Zespół Pałacowy Kuro-
zwęki, gdzie urodził się i wychował Jan 
Popiel – jeden z dowodzących krwawą 
bitwą powstańczą pod Komorowem oraz 
podjęto uczestników gorącym posiłkiem.

Wieczorem po zasłużonym odpo-
czynku i kolacji strzelcy wzięli udział 
w zajęciach profi laktycznych, podczas 

których przekazane zostały wiadomości 
o zagrożeniach związanych z używaniem 
powszechnych i nowych substancji psy-
choaktywnych. Następnie młodzież pod 
okiem instruktorów z Orląt Armii Krajo-
wej ćwiczyła umiejętność posługiwania 
się bronią.

Kolejny dzień rozpoczęło „ostre” 
strzelanie, podczas którego najlepsi okaza-
li się Wiktor z Plutonu Unieck oraz Patry-
cja z SP w Uniecku. Następnie uczestnicy 
wycieczki zwiedzali prywatne muzeum 
komendanta głównego Szydłowskiego 
Towarzystwa Strzeleckiego, gdzie mogli 
podziwiać artefakty sprzed kilku dekad 
w postaci broni, nakryć głowy oraz pa-
miątek związanych z Józefem Piłsudskim.

Kolejnym punktem wyjazdu była 
zbiórka wszystkich jednostek strzelec-
kich, podczas której komendant główny 
uhonorował odznaką Szydłowskiego 
Towarzystwa Strzeleckiego czterech 
strzelców, w tym dwóch z JS Unieck. 
Ponadto rozkazem specjalnym dotych-
czasowy Pluton Strzelecki Unieck został 
podniesiony do rangi Jednostki Strze-
leckiej i otrzymał numer 1863, a jego 
dotychczasowy komendant został miano-
wany do stopnia młodszego inspektora.

Pobyt zakończono udziałem we mszy 
św., po której uczestnicy ruszyli w drogę 
powrotną.

SP Unieck

WYDARZENIA

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej Hufi ec Płońsk Związku 
Harcerstwa Polskiego zorganizował kilkudniowy zlot dru-
hów w szkole Raciążu. Pomoc harcerzom przy organiza-
cji zlotu okazały samorządy gminy Raciąż, miasta Raciąża 
i powiatu płońskiego, no i oczywiście dyrekcja i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej w Raciążu.

Podczas złotu odbyła się m.in. gra terenowa. Uczestniczący 
w niej harcerze poznawali historię miasta.

Zlot zakończył się w niedzielę, 24 lutego, uroczystym ape-
lem, podczas którego podsumowano grę terenową, wręczono 
puchary i nagrody najlepszym drużynom i gromadom. Wśród 
zaproszonych gości obecni byli m.in. wójt gminy Raciąż Zbi-
gniew Sadowski, burmistrz Raciąża Mariusz Godlewski i czło-
nek Zarządu Powiatu Płońskiego Artur Adamski.

ZLOT HARCERZY W RACIĄŻU ZLOT HARCERZY W RACIĄŻU 

Czuwaj

STYCZNIOWY MARSZSTYCZNIOWY MARSZ

D elegacja z Uniecka i inni uczestnicy obchodów przed tablicą w ścianie kurozwęckiego kościoła 
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Potrafi ą znaleźć słodkie i pyszne roz-
wiązanie naszych problemów, znajdą 
radę na każde zmartwienie, to nasze ko-
chane babcie i dziadkowie. 21 i 22 stycz-
nia to szczególne dni w roku, w których 
możemy wyrazić naszą wdzięczność za 
ich trud i oddanie oraz wszystko to, co 
od nich otrzymujemy. To Dzień Babci 
i Dzień Dziadka. Maluchy w tych dniach 
okazują dziadkom szacunek i pragną to 
jak najcudowniej wyrazić. 

21 stycznia 2019 r. w punkcie przed-
szkolnym przy Szkole Podstawowej 
w Krajkowie,  zorganizowana została 
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka. Oprócz licznie przybyłych babć i 

dziadków, swoją obecnością zaszczyciła 
nas jedna prababcia. Pod czujnym okiem 
nauczycielki, dzieci zaprezentowały 
swoje umiejętności wokalne, recytator-
skie oraz taneczne. Trzy, cztero i pię-
ciolatki tańczyły rock and roll dla babci 
i dziadka, śpiewem opowiedziały jak 
to babcia i dziadek byli mali oraz pełną 
humoru parodię piosenki „Babuszki  sta-
ruszki” – dzieci przebrały się za bardzo 
energiczne babcie.

Dziadkowie ze wzruszeniem przypa-
trywali się występom swoich „skarbów”, 
nagradzając ich gromkimi brawami. Na 
uroczystości obecny był również dyrektor 
szkoły Piotr Kasicki, który pogratulował 

wspaniałego występu dzieciom. Miłym 
zakończeniem spotkania był wspólny 
słodki poczęstunek okraszony upomin-
kami zrobionymi własnoręcznie przez 
przedszkolaków, w wykonanie których 
włożyły wiele serca i starań. Goście byli 
bardzo wzruszeni występami wnucząt 
i w niejednym oku zakręciła się łezka. 
To była naprawdę wyjątkowa uroczy-
stość, pełna uśmiechu, radości i dumy.

Przygotowała: Nauczycielka 
w punkcie przedszkolnym 

przy SP w  Krajkowie 
Danuta Szprengel

 Autor zdjęć: Sławomir Trojanowski

SP w Uniecku

27 stycznia 2019 r., uczennice Szkoły Podstawowej 
im. W. S. Reymonta w Koziebrodach, razem z dyrektorem 
szkoły Małgorzata Środkowską oraz nauczycielami Beatą 
Domańską, Wiolettą Stępińską i Arturem Jankowskim, uczest-
niczyły w śpiewaniu kolęd i pastorałek, zorganizowanym przez 
ks. proboszcza Stanisława Zarosę, kapelana Stowarzyszenia 
Nasz Reymont. Spotkanie odbyło się w  kościele pw. Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie.

Ze szkoły w Koziebrodach zaprezentowały się 22 uczennice 
w strojach łowickich, które wykonały 3 kolędy i pastorałki. 

SPK

Dzień Babci i Dziadka w punkcie przedszkolnym Dzień Babci i Dziadka w punkcie przedszkolnym 
SP w Krajkowie

25. stycznia 2019 roku odbyły się szóste obchody Dnia 
Patrona w Szkole Podstawowej w Uniecku. Uroczystą akade-
mię, pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Bożeny 
Wesołowskiej, przygotowali uczniowie klas IV, VII i III gim-
nazjum. Młodzież recytowała patriotyczne wiersze A. Asnyka, 
M. Romanowskiego oraz śpiewała pieśni powstańcze upamięt-
niające patrona Szkoły Podstawowej – Powstańców Stycznio-
wych. Pani dyrektor Anna Ossowska podziękowała wszystkim 
zaangażowanym osobom za przygotowanie części artystycznej.

Na zakończenie uroczystości wystąpił st. instr. ZS Artur 
Zybała, który odczytał rozkaz o przyjęciu za patrona „Powstań-
ców Styczniowych z roku 1863” przez Pluton Strzelecki Unieck 
oraz zatwierdzeniu odznaki pamiątkowej.

Monika Rutynowska  

Pastorałki po łowickuPastorałki po łowicku

Dzień PatronaDzień Patrona
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