
BEZPŁATNY BIULETYN GMINY RACIĄŻ Nr 3/122 2017 r.

Nr 3
(286)

Tradycyjnie w tzw. dzień wagarowicza, czyli pierwszy dzień 
wiosny do szkoły w Krajkowie zjechali uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjów w gminie Raciąż, aby rywalizować przy 
stołach tenisowych o puchar wójta gminy Raciąż. Gospodarze 

okazali się mało gościnni. Wygrali bowiem drużynowo zarów-
no w kategorii podstawówek, jak i gimnazjów.

Czytaj na str. 8-9

Gmina Raciąż złożyła wniosek o dofi nansowanie z fundu-
szy Lokalnej Grupy Działania rekonstrukcji części okopów 
z I wojny światowej, znajdujących się w lesie na terenie wsi 
Strożęcin, niedaleko zlokalizowanej tam strzelnicy. To m.in. 
pokłosie działań na tym obszarze zbieraczy militariów, a także 
rajdów historycznych Szlakiem Wielkiej Wojny organizowa-
nych w gminie Raciąż.

Czytaj na str. 2

Silny wiatr sprawił, że organizatorzy III Rajdu Historycz-
nego Szklakiem Wielkiej Wojny, który odbył się w sobotę 
22 kwietnia, zrezygnowali z punktów na trasie między Racią-
żem a Gralewem, a wszystkich uczestników, którzy mimo nie-
sprzyjającej aury stanęli do rywalizacji, kierowali od razu na 
strzelnicę w Strożęcinie. Rajdowa rywalizacja odbywała się 
nieopodal okopów z I wojny światowej, które gmina Raciąż 
zamierza zrekonstruować.

Czytaj na str. 6-7

XV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Raciąż
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Szlakiem Wielkiej Wojny po raz trzeci
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Konkurs adresowany jest do liderek społeczności wiejskiej 
(m.in. działaczek kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządo-
wych, lokalnych grup działania, stowarzyszeń itp.), które aktyw-
nie działają na rzecz lokalnej społeczności, a także stale zamiesz-
kują na terenie województwa mazowieckiego. Do formularza 
zgłoszeniowego należy dodać udokumentowane osiągnięcia np. 
różnego rodzaju kroniki, sprawozdania lub relacje medialne. 

– Jestem przekonana, że na Mazowszu jest wiele liderek, 
mogących pochwalić się działaniami, które pozytywnie wpłynę-
ły m.in. na rozwój turystyki wiejskiej, promocję produktów eko-
logicznych czy aktywizację społeczności lokalnej. Serdecznie 
zapraszam do udziału w konkursie wszystkie mieszkanki mazo-
wieckiej wsi, które nie boją się nowych wyzwań i aktywnie dzia-
łają na rzecz swoich małych ojczyzn – podkreśla wicemarszałek 
Janina Ewa Orzełowska.

Formularze zgłoszeniowe z dodatkowymi dokumentami na-
leży wysyłać lub dostarczać osobiście do 1 września (decyduje 
data stempla pocztowego) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

z dopiskiem na kopercie
 konkurs „Najaktywniejsza Liderka Wiejska”

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie 
KSOW Województwa Mazowieckiego w zakładce „Konkursy”: 
http://mazowieckie.ksow.pl/konkursy.html 

OKOPY Z I WOJNY ŚWIATOWEJOKOPY Z I WOJNY ŚWIATOWEJ  „„OŻYJĄOŻYJĄ””
Gmina Raciąż złożyła wniosek o do-

fi nansowanie z funduszy Lokalnej Grupy 
Działania rekonstrukcji części okopów 
z I wojny światowej, znajdujących się w 
lesie na terenie wsi Strożęcin, niedaleko 
zlokalizowanej tam strzelnicy. To niewąt-
pliwie pokłosie działań na tym obszarze 
zbieraczy militariów, a także rajdów hi-
storycznych Szlakiem Wielkiej Wojny or-
ganizowanych w gminie Raciąż.

Nadleśnictwo Płońsk przekazało gmi-
nie Raciąż w dzierżawę niespełna hektar 
lasu, na terenie którego znajdują się po-
zostałości po wojennych okopach, otwie-
rając tym samym drogę do rozpoczęcia 
starań o dofi nansowanie przedsięwzięcia.

Obecnie planowane do odbudowy 
okopy znajdują się w złym stanie. Na 
pierwszy rzut oka dla osoby nieposia-
dającej wiedzy na temat historii danego 
obszaru, pozostałości okopów stanowią 
prędzej kanały melioracyjne lub twory 
pochodzenia naturalnego

Przedsięwzięcie polega na odbudowie 
oraz wyposażeniu sieci okopów wojsko-
wych z 1915 roku ze stworzeniem prze-
strzeni turystycznej dla mieszkańców 
oraz turystów gminy Raciąż. Ma koszto-
wać około 180 tys. zł.

Na początku 1915 roku przebiegała w 
tym miejscu linia frontu biegnąca od Dro-
bina przez Raciąż. W dniach 14-17 lutego 
stoczono w tym miejscu ciężkie walki 
pomiędzy siłami Imperium Rosyjskiego 
a Prusami. 15 lipca wojska pruskie wy-
cofały się z tej linii w kierunku Płońska, 
Zakroczymia i Nowego Dworu.

W okopie objętym planowaną in-
westycją stacjonował 64 Grenadierski 

Rezerwowy Pułk Piechoty wchodzący 
w skład I Dywizji Rezerwowej Gwardii 
Pruskiej. Stroną nacierającą był 5 Ka-
łużyński Pułk Piechoty, który wchodził 
w skład II Dywizji Piechoty Imperium 
Rosyjskiego I Armii. W czasie pokoju 
stacjonował on w Modlinie i był częścią 
sił zlokalizowanych na linii Warszawa – 
Płock – Mława.

Żołnierze 64 pułku stacjonowali 
w tych okopach około 5 miesięcy, mieli 
dobre stosunki z miejscową ludnością. Na 
lokalnych cmentarzach znajduje się wiele 
grobów z polskimi nazwiskami żołnierzy, 
służących w 64 pułku.

Celem przedsięwzięcia jest nie tylko 
pokazanie militarnego charakteru obiek-
tu, ale także między innymi pokazanie 
życia w okopie, losów wielu ludzi, któ-
rzy tam stacjonowali. Przedsięwzięcie 

obejmie odbudowę niektórych odcinków 
sieci okopów oraz zakup ich wyposażenia 
(replik) czyli umundurowania, uzbro-
jenia i wyposażenia żołnierzy obu stron 
konfl iktu – oddziału wojsk pruskich oraz 
dwóch przedstawicieli wojsk carskich. 
Zamieszczone zostaną również specjalne 
tablice informacyjne zawierające dane hi-
storyczne i opisy odnoszące się do odbu-
dowywanego obiektu – zarówno ogólny 
zarys historyczny, jak i opisy poszczegól-
nych stanowisk i elementów wyposaże-
nia/uzbrojenia w okopie.

Projekt realizowany będzie przez gmi-
nę Raciąż przy udziale 4 partnerów: Jed-
nostki Strzeleckiej 1006 Płońsk, Zespołu 
Szkół w Starym Gralewie, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kaczorowach i so-
łectwa Strożęcin.

r-r

Pełne energii, pracowite, zaangażowane w życie lokalnej społeczności, członkinie kół gospodyń wiejskich czy dzia-
łaczki lokalne – do nich właśnie skierowany jest konkurs organizowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich 
Województwa Mazowieckiego. Już po raz czwarty mieszkanki Mazowsza mogą zawalczyć o tytuł Najaktywniejszej 
Liderki Wiejskiej. Nabór wniosków potrwa do 1 września.

Nadleśniczy Tomasz Józwiak i wójt Ryszard Giszczak podpisują umowę o przekaza-
niu gminie w dzierżawę niespełna hektara lasu, gdzie znajdują się okopy.

Marta Milewska – Rzecznik Prasowy 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ZOSTAŃ NAJAKTYWNIEJSZĄ LIDERKĄ WIEJSKĄZOSTAŃ NAJAKTYWNIEJSZĄ LIDERKĄ WIEJSKĄ
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Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 

wiadomość o śmierci

śp.

STANISŁAWA MAZURKA
naszego wieloletniego współpracownika, serdecznego kolegi, 

zawsze służącego pomocą dobrego człowieka.

Najbliższym przekazujemy wyrazy serdecznego współczucia.

Wójt Gminy Raciąż, Przewodniczący Rady Gminy Raciąż z radnymi, 

współpracownicy, koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy Raciąż.

Na odejście bliskich nie można się przygotować. 
Śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie w porę 
– za szybko i za nagle. Przychodzi i zostawia ból, 
który ukoić mogą tylko wspomnienia.

Stanisław Mazurek urodził się 5 maja 1939 r.
w Siennicy Różanej, powiat krasnostawski, 
województwo lubelskie.

Pracę zawodową rozpoczął 1 września 1956 r. 
w Zakładach Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ 
w Ciechanowie, gdzie pracował do 31 lipca 1976 r. 
jako główny technolog, a następnie jako kierownik 
zakładu Młyn w Raciążu. Od 1 sierpnia 1976 r. 
do 14 marca 1992 r. był kierownikiem referatu 
rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Raciąż. 
Od 15 marca 1992 r. do 4 maja 2004 r., czyli do 
przejścia na emeryturę kierował referatem rolnictwa 
i rozwoju gospodarczego w Urzędzie Gminy Raciąż.

Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie i zdobył tytuł inżyniera 
rolnika.

Był odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.
Życzliwy i optymistycznie nastawiony do świata 

i ludzi dał się poznać jako osoba o pogodnym 
usposobieniu, otwarta na innych, służąca pomocą 
bliskim i dalszym znajomym. 

Wspomnien i e
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Rada Gminy Raciąż przyjęła 
uchwałę w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego, wprowa-
dzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Zgodnie z tą uchwałą, od 1 września 
2017 r.:

* Zespół Szkół w Koziebrodach w 
skład którego wchodzi Publiczne Gim-
nazjum im. Władysława Stanisława Rey-
monta i Szkoła Podstawowa im. Wła-
dysława Stanisława Reymonta, staje się 
ośmioletnią szkołą podstawową;

* Zespół Szkół w Krajkowie, w skład 
którego wchodzi Publiczne Gimnazjum 
i Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Chojnackiego staje się ośmioletnią szkołą 
podstawową;

* Zespół Szkół w Starym Gralewie, w 
skład którego wchodzi Publiczne Gimna-
zjum im. Św. Stanisława Kostki i Szkoła 
Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki, 
staje się ośmioletnią szkołą podstawową;

* Zespół Szkół w Uniecku, w skład 
którego wchodzi Publiczne Gimnazjum 
im. Powstańców Styczniowych i Szkoła 
Podstawowa im. Powstańców Stycznio-
wych, staje się ośmioletnią szkołą podsta-
wową.

W latach szkolnych 2017/2018 i 
2018/2019 w wyżej wymienionych 
szkołach podstawowych prowadzi się 
klasy II i III dotychczasowych gimna-
zjów aż do likwidacji tych klas, czyli do 
31 sierpnia 2019 Zachowuje się obwo-
dy szkolne ustalone dla klas II i III do-
tychczasowych gimnazjów do czasu ich 
likwidacji. 

W ośmioletnich szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez gminę Raciąż, 
będą funkcjonować na dotychczasowych 
zasadach oddziały przedszkolne i punkty 
przedszkolne. Granice obwodów oddzia-
łów przedszkolnych pokrywają się z gra-
nicami obwodów szkół podstawowych.

Podziękowanie 
Wszystkim uczestnikom 
pogrzebu mojego męża

 śp. Stanisława Mazurka
składam

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 
za pamięć i życzliwość. 

Anna Mazurek z dziećmi

Rada Gminy Raciąż przyjęła plan 
pracy na 2017 r. W II kwartale będzie 
m.in. zajmować się stanem bezpieczeń-
stwa obiektów sportowych i placów za-
baw, rozpatrzy sprawozdanie z wykona-
nia budżetu gminy w 2016 w połączeniu 
z projektem uchwały o udzieleniu wój-
towi absolutorium, zatwierdzi plan re-
montów i modernizacji dróg gminnych. 
W III kwartale m.in. oceni stan ochrony 

środowiska w gminie i gospodarkę od-
padami, zapozna się z realizacja zadań 
oświatowych z uwzględnieniem wyni-
ków egzaminów gimnazjalnych. W IV 
kwartale radni zajmą się przygotowanie 
budżetu gminy na rok 2018 i ustaleniem 
priorytetowych zadań inwestycyjnych 
w przyszłym roku, ocenia stan bezpie-
czeństwa publicznego w gminie Raciąż.

r-r

SIEĆ  SZKÓŁ  PO  REFORMIE

O czym będą radzićO czym będą radzić

Plan sieci publicznych szk podstawowych prowadzonych przez Gmin  Rac , a tak  granice obwodów publicznych szk
podstawowych prowadzonych przez Gmin  Rac  na okres od dnia 1 wrze nia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Lp. Nazwa szko  

Adres siedzib szk ,  
adres  ewent ch in ch 

lokalizacji prowadzenia 
zaj  d dakt cz ch, 

w chowawcz ch i 
opieku cz ch 

Granice obwodu szk na: 

rok szkol  2017/2018 rok szkol  2018/2019 

1. a Podstawowa  im. 
ady awa Stanis awa 

Reymonta w Koziebrodach. 

Koziebrody 5 
09-140 Raci  

Bielany, Druchowo, Malewo, Ma a Wie
M ody Niedró , Stary Niedr
Koziebrody, ukowo-Strusie, ukowo-
Wawrzonki, Kraszewo-Gaczu y, 
Kraszewo-Podborne, Kraszewo-Falki, 
Kraszewo-Rory, Kraszewo-Czubaki, 
Kraszewo-S aw cin. 

Bielany, Druchowo, Malewo, Ma a Wie
M ody Niedró , Stary Niedr
Koziebrody, ukowo-Strusie, ukowo-
Wawrzonki, Kraszewo-Gaczu y, 
Kraszewo-Podborne, Kraszewo-Falki, 
Kraszewo-Rory, Kraszewo-Czubaki, 
Kraszewo-S aw cin. 

2. a Podstawowa   im. 
Stanis awa Chojnackiego w 
Krajkowie. 

Krajkowo 8 
09-140 Raci  

Krajkowo, Krajkowo-Budki, Kruszenica, 
Kossobudy, Zdunówek, Lipa, Grzybowo, 
ychowo (od nr 1 do nr 18), Draminek. 

Krajkowo, Krajkowo-Budki, Kruszenica, 
Kossobudy, Zdunówek, Lipa,Grzybowo, 
ychowo (od nr 1 do nr 18), Draminek. 

3. a Podstawowa   im.
Stanis awa Kostki w Starym 
Gralewie 

Stare Gralewo 13 
09-166 Stare Gralewo 

Stare Gralewo, Nowe Gralewo, Stare 
M odochowo, Szapsk, Kra niewo, 
Z otopole, Dobrska-Kolonia, Dobrska-
W ciany, Kozolin, cin, W pi y, 
Kaczorowy wiersk, Bogucin, Nowe 
M odochowo, Chyczewo, Kie bowo, 
empino (od nr 1 do nr 25), Drozdowo. 

Stare Gralewo, Nowe Gralewo, Stare 
M odochowo, Szapsk, Kra niewo, 
Z otopole, Dobrska-Kolonia, Dobrska-
W ciany, Kozolin, cin, W pi y, 
Kaczorowy wiersk, Bogucin, Nowe 
M odochowo, Chyczewo, Kie bowo, 
empino (od nr 1 do nr 25), Drozdowo. 

4. a Podstawowa  im. 
Powsta ców Styczniowych w 
Uniecku 

Unieck 80 
09-140 Raci  

Unieck, Koci cin-Brodowy, in-
Tworki, Charzyny, Szczepkowo, Stary 
Komunin, Nowy Komunin, Je ewo-
Wesel, Kod utowo, Sikory, ychowo (od 
nr 19 do nr 31). 

Unieck, Koci cin-Brodowy, in-
Tworki, Charzyny, Szczepkowo, Stary 
Komunin, Nowy Komunin, Je ewo-
Wesel, Kod utowo, Sikory, ychowo (od 
nr 19 do nr 31). 
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Program opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści na terenie gminy w 2017 roku przyjęła 
w marca Rada Gminy Raciąż.

Zgodnie z nim opieka nad bezdomny-
mi zwierzętami obejmować będzie przede 
wszystkim współdziałanie z wybranym 
schroniskiem, wyłapywanie bezdomnych 
zwierząt i ich transport do schroniska oraz 
poszukiwanie dla nich nowych właścicieli. 
W ramach prowadzonych działań na rzecz 
ochrony bezdomnych zwierząt konieczna 
będzie także współpraca gminy z organi-
zacjami społecznymi, których statutowym 
celem jest ochrona zwierząt, oraz innymi 
osobami prawnymi i fi zycznymi. 

Odławianie bezdomnych zwierząt bę-
dzie miało charakter stały w odniesieniu 
do pojedynczych zgłoszeń dotyczących 
błąkających się i pozostawionych bez 
opieki zwierząt, w szczególności chorych 
lub powodujących zagrożenie dla bezpie-
czeństwa.

Zgłoszenia o zwierzętach przebywa-
jących na terenach ogólnie dostępnych 

w obrębie gminy, co do których istnieje 
przypuszczenie, że są bezdomne, przyj-
mować będzie Urząd Gminy w Raciążu, 
który podejmie działania zmierzające do 
ustalenia właściciela bądź opiekuna zwie-
rząt. 

W przypadku nieustalenia właściciela 
bądź opiekuna zwierzęcia, Urząd Gmi-
ny podejmuje działania zmierzające do 
odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w 
schronisku dla zwierząt.

Odławianie bezdomnych zwierząt z 
terenu gminy realizuje uprawniony lekarz 
weterynarii spełniający wymagania okre-
ślone w obowiązujących przepisach, na 
podstawie umowy zawartej z gminą. 

Odławianiem bezdomnych zwierząt z 
terenu Gminy Raciąż zajmuje się lekarz 
weterynarii Stanisław Szymczyk – Lecz-
nica Weterynaryjna Małych Zwierząt w 
Płońsku. Odłowione zwierzęta zostaną 
niezwłocznie przewiezione i umieszczone 
w schronisku dla zwierząt w miejscowo-
ści Chrcynno, prowadzone przez Fundację 
Centrum Ochrony Środowiska z siedzibą 
w Nasielsku, zgodnie z umową zawartą 
pomiędzy fundacją a gminą Raciąż, bądź 
oddane do adopcji. 



Ustawa o ochronie zwierząt stanowi, 
że „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do 
odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. 
Człowiek jest mu winien poszanowanie, 
ochronę i opiekę”. Każde zwierzę wyma-
ga humanitarnego traktowania. Nieuza-
sadnione lub niehumanitarne zabijanie 
zwierząt oraz znęcanie się nad nimi jest 
zabronione. Przez 
znęcanie się nad 
zwierzętami należy 
rozumieć zadawa-
nie albo świadome 

dopuszczanie do zadawania bólu lub cier-
pień, m.in.:

* umyślne zranienie lub okaleczenie 
zwierzęcia, nie stanowiące dozwolonego 
prawem zabiegu lub doświadczenia na 
zwierzęciu;

* bicie zwierząt przedmiotami twar-
dymi i ostrymi lub zaopatrzonymi w urzą-
dzenia obliczone na sprawianie specjal-
nego bólu, bicie po głowie, dolnej części 
brzucha, dolnych częściach kończyn;

* używanie uprzęży, pęt, stelaży, wię-
zów lub innych urządzeń zmuszających 
zwierzę do przebywania w nienatural-
nej pozycji, powodujących zbędny ból, 
uszkodzenia ciała albo śmierć;

* utrzymywanie zwierząt w niewła-
ściwych warunkach bytowania, w tym 
utrzymywanie ich w stanie rażącego nie-
chlujstwa oraz w pomieszczeniach albo 
klatkach uniemożliwiających im zacho-
wanie naturalnej pozycji;

* porzucanie zwierzęcia, a w szcze-
gólności psa lub kota, przez właściciela 
bądź przez inną osobę, pod której opieką 
zwierzę pozostaje;

* trzymanie zwierząt na uwięzi, która 
powoduje u nich uszkodzenie ciała lub 
cierpienie oraz nie zapewnia możliwości 
niezbędnego ruchu.

Kto zabija, uśmierca zwierzę albo 
dokonuje uboju zwierzęcia z narusze-
niem przepisów ustawy albo znęca się 
nad nim, podlega karze pozbawienia 
wolności do 2 lat, ograniczenia wolności 
albo grzywnie.

r-r

INFORMACJE

Zwierzę to istota żyjąca, człowiek winien mu poszanowanie

Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt, ten nie może być 
dobrym człowiekiem.

Arthur Schopenhauer 
W cierpieniu zwierzęta są nam równe. 

Peter Singer 
Wszystko to, co człowiek zwierzęciu wyrządził, spadnie z 
powrotem na człowieka. 

Pitagoras 
Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta.

Immanuel Kant
Psy patrzą na nas z szacunkiem, koty z pogardą, a świnie 
jak na równych sobie. 

Winston Churchill
Im bardziej poznaję ludzi, tym bardziej kocham zwierzęta.

George Bernard Shaw
Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że 
zacznie mu się dobrze powodzić – nie ugryzie cię. Na tym 
polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem.

Mark Twain 

Biblioteka Publiczna w Raciążu
zaprasza

do korzystania z księgozbioru, 
wzbogaconego o nowe tytuły.

Z radością powitamy 
każdego nowego czytelnika – dzieci i dorosłych.

Biblioteka jest czynna
od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 16.00,

w piątek w godz. 8.00 – 18.00,
w sobotę w godz. 9.00 – 14.00.

Oferujemy telefoniczną rezerwację książek:
tel. 23/679 91 10
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Silny wiatr sprawił, że organizatorzy III Rajdu Historycz-
nego Szklakiem Wielkiej Wojny, który odbył się w sobotę 
22 kwietnia, zrezygnowali z punktów na trasie między Racią-
żem a Gralewem, a wszystkich uczestników, którzy mimo nie-
sprzyjającej aury stanęli do rywalizacji, kierowali od razu na 
strzelnicę w Strożęcinie.

Reprezentacje Miejskiego Zespołu Szkół i Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego w Raciążu, a także ekipa Zespołu 
Szkół w Krajkowie oraz dwie drużyny Zespołu Szkół w Gra-
lewie dotarły na miejsce na rowerach. Drużyna Zespołu Szkół 
w Koziebrodach – samochodem osobowym.

Na strzelnicy organizatorzy przygotowali dla uczestników 
kilka konkurencji, przede wszystkim strzelanie z broni sporto-
wej. Ale też tor przeszkód z rzutem granatem i transportowa-

Szlakiem Wielkiej Wojny po raz trzeciSzlakiem Wielkiej Wojny 

R AJ DR AJ D
Z  PR ZES ZKO DA MIZ  PR ZES ZKO DA MI

Strzelanie z broni sportowej

Udzielanie pierwszej pomocy Transport rannego na noszach

Szukanie „skarbów” ukrytych w ziemi
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Szlakiem Wielkiej Wojny po raz trzeci po raz trzeci

R AJ D
Z  PR ZES ZKO DA MI

niem rannego w maskach przeciwgazowych, czy poszukiwanie 
wykrywaczem metali „skarbów” ukrytych w ziemi (na stanowi-
sku w pobliżu strzelnicy). Warto dodać, rajdowa rywalizacja od-
bywała się nieopodal okopów z I wojny światowej, które gmina 
Raciąż zamierza zrekonstruować – o tym przedsięwzięciu pisze-
my w innej części tego numeru „Głosu”.

Po mocnej dawce świeżego powietrza rajdowy przenieśli się 
do szkoły w Gralewie. Tu odbyły się dwie konkurencje: udziela-
nie pierwszej pomocy oraz nauka śpiewu pieśni patriotycznych. 
W międzyczasie można było obejrzeć szkolną izbę pamięci oraz 
wystawę broni, przygotowaną specjalnie na tę okazję, a także 
wzmocnić nadwątlone siły grochówką.

W szkole nastąpiło też podsumowanie zmagań. Pierwsze 
miejsce zajęła ekipa Krzysztofa Langiewicza, czyli Miejski 
Zespół Szkół w Raciążu. Na drugim uplasowali się rowerowi 

historycy z Krajkowa, a na trzecim – druga drużyna Zespołu 
Szkół w Gralewie.

A w poniedziałek w internecie można już było oglądać zdję-
cia z tego wydarzenia m.in. na stronach krajkowskiej szkoły czy 
raciąskich motocyklistów. Na tej drugiej obok zdjęcia wszyst-
kich uczestników znaleźliśmy wpis następującej treści: Ser-
deczne podziękowania dla uczestników za wytrwałość i wspa-
niałą zabawę. Gratulacje dla Pana Krzysztofa Langiewicza 
i jego drużyny za optymizm i zwycięstwo.

Organizatorami rajdu, który odbył się pod patronatem wójta 
gminy Raciąż, była Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk, Pluton 
Strzelecki w Raciążu, Klub Motocyklowy Cavalcade z Raciąża, 
Zespół Szkół w Gralewie i gmina Raciąż.

r-r
Zdjęcia: Klub Motocyklowy Cavalcade Raciąż

i Sławomir Trojanowski

Uczestnicy i organizatorzyUczestnicy i organizatorzy

Ekipa Krzysztofa Langiewicza
zajęła I miejsce w rajdzie

Drużyna Krzysztofa Nowackiego
 z Krajkowa – II miejsce

i
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WYNIKI
SZKOŁY PODSTAWOWE

kl. IV

dziewczęta: 
1. Monika Gutkowska (SP Krajkowo), 
2. Maja Żłobecka (SP Unieck), 
3. Sandra Majewska (SP Gralewo)

chłopcy: 
1. Radosław Fonderski (SP Gralewo), 
2. Karol Banaszewski (SP Unieck), 
3. Bartłomiej Bloch (SP Krajkowo)

kl. V

dziewczęta: 
1. Oliwia Milewska (SP Krajkowo), 
2. Julia Krysiak (SP Unieck), 
3. Milena Błaśkiewicz (SP Gralewo)

chłopcy: 
1. Sebastian Wagner (SP Unieck), 
2. Adam Pokorski (SP Krajkowo), 
3. Jakub Dobosz (SP Gralewo)

kl. VI

dziewczęta: 
1. Aleksandra Kurek (SP Unieck), 
2. Karolina Żebrowska (SP Krajkowo), 
3. Zuzanna Gadomska (SP Gralewo)

chłopcy: 
1. Jan Maron (SP Krajkowo), 2. Szymon 
Borkowski (SP Gralewo), 3. Bartosz 
Lewandowski (SP Unieck)
Drużynowo: 1. SP Krajkowo, 2. SP 
Unieck, 3. SP Gralewo

GIMNAZJA

kl. I 

dziewczęta: 
1. Sylwia Nowakowska (PG Krajkowo), 
2. Justyna Liberadzka (PG Gralewo) , 
3. Karolina Kępska (PG Unieck)

chłopcy: 
1. Krystian Bucholtz (PG Unieck), 
2. Eryk Janiszewski (PG Krajkowo), 
3. Konrad Rajewski (PG Gralewo)

kl. II 

dziewczęta: 
1. Zuzanna Jackowska (PG Krajkowo), 
2. Weronika Drozdowska (PG Gralewo), 
3. Dominika Kurek (PG Unieck)

chłopcy: 
1. Wiktor Stasiak (PG Krajkowo), 
2. Jakub Kowalski (PG Unieck), 
3. Dawid Pawlak (PG Gralewo)

kl. III 

dziewczęta: 
1. Anna Rychlińska (PG Krajkowo), 
2. Karolina Kacprzak (PG Unieck), 
3. Julia Geller (PG Gralewo)

chłopcy: 
1. Sebastian Pająk (PG Krajkowo), 
2. Damian Krysiak (PG Unieck), 
3. Emil Supiński (PG Gralewo)

Drużynowo: 
1. PG Krajkowo, 2. PG Unieck, 3. PG 
Gralewo

Fot. Sławomir Trojanowski

XV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Raciąż

„Pudło” było tylko dla najlepszych

KRAJKOWO BEZKONKURENCYJNEKRAJKOWO BEZKONKURENCYJNE
Triumfatorzy indywidualni z gimnazjów

Tradycyjnie w tzw. dzień wagarowicza, czyli pierwszy dzień wiosny do szkoły w Krajkowie zjechali uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Raciąż, aby rywalizować przy stolach tenisowych o puchar wójta 
gminy Raciąż. Był to już 15. turniej. Tym razem gospodarze okazali się mało gościnni. Wygrali bowiem drużyno-
wo zarówno w kategorii podstawówek, jak i gimnazjów, a indywidualnie triumfowali aż siedmiokrotnie.
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21 marca uczniowie kl. I-III Szkoły Podstawowej w Kraj-
kowie powitali wiosnę. W radosnym orszaku, z kolorową ma-
rzanną powędrowali przez wioskę. Pożegnali złą zimę, paląc 
słomianą kukłę. Powitali wiosnę, recytując wiersze i śpiewa-
jąc piosenki o tej cudownej porze roku. Zadowoleni i szczęśli-
wi wrócili do szkoły. 

Fot. archiwum szkoły

Zwycięzcom gratulował wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak...

… i przyjaciel szkoły Jan Miklewski

Nie obyło się bez szampana, oczywiście bezalkoholowego

POWITALIPOWITALI
WIOSNĘWIOSNĘ
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Zdawalność na poszczególnych 
kierunkach kształcenia

Technik turystyki wiejskiej – pro-
wadzenie działalności turystycznej 
na obszarach wiejskich – zdawalność 
100 proc.

Najwyższy średni wynik z części 
pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifi kacje 
zawodowe osiągnęli: 1. Tomasz Zgliczyński: część praktycz-
na – 98 proc., część teoretyczna – 98 proc., średnia – 98 proc; 
2. Damian Wierzchowski, część praktyczna – 82 proc., część 
teoretyczna – 78 proc., średnia – 80 proc.

Część praktyczna: 1. Tomasz Zgliczyński – 98 proc., 2. Ro-
bert Paweł Koziczyński – 97 proc., 3. Paulina Magdalena Kru-
szewska – 94 proc.

Technik turystyki wiejskiej – prowadzenie gospodarstwa 
agroturystycznego – zdawalność 100 proc.

Najwyższe średni wynik z części pisemnej i praktycznej 
egzaminu potwierdzającego kwalifi kacje zawodowe osiągnął 
Tomasz Zgliczyński: część praktyczna – 76 proc., część teore-
tyczna – 95 proc., średnia – 85,5 proc.

Część teoretyczna: 1. Cezary Sajewski – 95,2 proc.; 2. Ka-
rolina Machnacka – 95 proc.; 3. Tomasz Zgliczyński – 95 proc.

Część praktyczna: 1. Małgorzata Krysińska Małgorzata – 
100 proc.; 2. Mariusz Mączewski – 97 proc.; 3. Damian Czar-
necki – 94 proc.

Technik usług kosmetycznych – wykonywanie zabiegów ko-
smetycznych ciała, dłoni i stóp – zdawalność 100 proc. 

Wszystkie słuchaczki uzyskały średni wynik z części teore-
tycznej i praktycznej powyżej 90 proc. Na szczególne uznania 
zasługuje osiem kosmetyczek, które osiągnęły maksymalny wy-
nik z egzaminu praktycznego – zdobywając 100 proc.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej 
egzaminu potwierdzającego kwalifi kacje zawodowe osiągnęły: 
1. Anna Kalinowska: część praktyczna – 100 proc., część teore-
tyczna – 98 proc., średnia – 99 proc; 2. Małgorzata Kędzierska: 
100 proc., 98 proc., 99 proc.; 3. Jolanta Markiewicz – Urba-
nowska: 100 proc., 95 proc., 97,5 proc.; 4. Monika Mroczek: 
100 proc., 95 proc., 97,5 proc.; 5. Natalia Adamska:100 proc., 
95 proc., 97,5 proc.; 6. Ewelina Kołecka: 100 proc, 95 proc., 
97,5 proc.; 7. Anna Kordalska: 100 proc., 93 proc., 96,5 proc.; 
8. Marlena Kucińska: 100 proc; 90 proc., 96 proc.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – zarządzanie bezpie-
czeństwem w środowisku pracy – zdawalność 100 proc.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej 
egzaminu potwierdzającego kwa-
lifi kacje zawodowe osiągnęli:

Część teoretyczna: 1. Anna Ka-
linowska – 98 proc.; 2. Małgorzata 
Kędzierska – 98 proc.; 3. Jolanta 
Markiewicz – Urbanowska – 95 
proc.; 4. Monika Mroczek – 95 
proc.; 5. Natalia Adamska – 95 
proc.; 6. Ewelina Kołecka – 95 proc.

Część praktyczna: Jolanta 
Markiewicz – Urbanowska, Na-
talia Adamska, Anna Kalinowska, 
Małgorzata Kędzierska, Ewelina 
Kołecka, Marlena Kucińska, Anna 
Kordalska, Monika Mroczek – 
wszystkie po 100 proc. punktów.

Technik pojazdów samochodo-
wych – organizowanie i prowadze-
nie procesu obsługi pojazdów samo-
chodowych – zdawalność 72 proc.

Najwyższe średnie wyniki z czę-
ści pisemnej i praktycznej egzami-
nu potwierdzającego kwalifi kacje 
zawodowe osiągnęli: 1. Michał 

Skierkowski: część praktyczna – 100 proc., część teoretyczna – 
93 proc., średnia: 96,5 proc.; 2. Jacek Topolewski: część 
praktyczna – 91 proc., część teoretyczna – 95 proc., średnia – 
93 proc.; 3. Artur Jacek Gilewski: część praktyczna – 97 proc., 
część teoretyczna – 85 proc., średnia – 91 proc.

Technik pojazdów samochodowych – diagnozowanie oraz na-
prawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów sa-
mochodowych – zdawalność 80 proc.

Najlepszy wynik osiągnął Mateusz Jankowski – 63 proc. 

Duże znaczenie w osiągnięciu tak wspaniałych wyników 
edukacyjnych mają nowoczesne formy kształcenia oraz inno-
wacyjne zajęcia dydaktyczne. Kompetentna kadra pedagogicz-
na wykorzystuje w swojej pracy technologię informacyjną, no-
woczesne urządzenia multimedialne oraz różnorodne pomoce 
dydaktyczne

W Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu stworzono wir-
tualną e-bibliotekę, która jest dużym udogodnieniem dla słucha-
czy w procesie kształcenia. Na lekcjach przygotowujących do 
egzaminu zawodowego wykorzystywana jest platforma e-lear-
ningowa, stanowiąca zbiór egzaminów z różnych kwalifi kacji. 

Różnorodne formy kształcenia praktycznego w zawodzie, to 
kolejny czynnik wzbogacający edukację w naszej szkole . I tak 
np. słuchacze Technikum Turystyki Wiejskiej mają możliwość 
korzystania z wyjazdów dydaktycznych, szkoleniowo-eduka-
cyjnych do gospodarstw agroturystycznych w okolicy i kra-
ju, zwiedzają najatrakcyjniejsze regiony turystyczne w Polsce 
i za granicą, przemierzają sieć pieszych i rowerowych szlaków, 
oglądają interesujące zabytki architektoniczne, poznając folk-
lor odwiedzanych miejsc. Corocznie organizowany jest wyjazd 
szkoleniowo-edukacyjny do Szwecji.

W ramach współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradz-
twa Rolniczego w Poświętnym słuchacze biorą udział w szko-
leniach z zakresu prowadzenia działalności agroturystycznej 
i turystycznej.

W ramach realizacji podstawy programowej szkoła współ-
pracuje z takimi fi rmami jak: Biuro Turystyczne Ebike Travel 
w Warszawie, Biuro Podróży Karo w Płońsku oraz gospodar-

stwami agroturystycznymi, wśród 
których jest Gospodarstwo Agro-
turystyczne ,,Sielanka” położone 
w miejscowości Pólka Raciąż.

Powodem dla którego war-
to pobierać naukę na kierunku 
technik usług kosmetycznych 
jest możliwość uczestniczenia 
w warsztatach prowadzonych 
przez konsultantki fi rmy Mary 
Kay i Ziaja, a także pobyt w SPA 
na Mazurach.

Andrzej Nizielski
Krzysztof Kuskowski

PUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA W RACIĄŻU
Rewelacyjne wyniki egzaminów zawodowych
31 marca poznaliśmy wyniki zewnętrznych egza-
minów państwowych, potwierdzające kwalifi ka-
cje zawodowe słuchaczy naszej szkoły. Nasi ab-
solwenci uzyskali ponadprzeciętne noty zarówno 
z egzaminów teoretycznych, jak i praktycznych. 

W Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu można zdobyć 
m.in. zawód technika usług kosmetycznych
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zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną

na rok szkolny 2017/2018

Nasza placówka wyróżnia się:

 wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych

 bardzo dobrym wynikiem w zakresie EWD

 znaczącymi osiągnięciami uczniów w konkursach i olimpiadach

 realizacją programów unijnych i atrakcyjnych warsztatów dla uczniów

 profesjonalną kadrą pedagogiczną

 nowoczesną bazą dydaktyczną i sportową

 certyfi katem „Wiarygodnej szkoły”

 tytułem „Srebrnej Szkoły 2015” dla Techników i „Brązowej Szkoły 2015” dla Liceum 
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015

Oferujemy kontynuację nauki

w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym
(od klasy drugiej możliwe rozszerzenia z każdego przedmiotu)

w 4-letnim Technikum

(technik ekonomista, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych)

w 3-letniej Branżowej Szkole pierwszego stopnia (dotychczas w 
Zasadniczej Szkole Zawodowej)

(kucharz, ślusarz, sprzedawca, fryzjer, piekarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, 
wędliniarz i inne)

w 3-letnim, bezpłatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
– 2 lata nauki dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej

– 3 lata nauki dla absolwentów gimnazjum i ośmioklasowej szkoły podstawowej

Adres szkoły
Zespół Szkół w Raciążu

ul. Kilińskiego 64
tel./fax.: (23) 679-10-31

zsraciaz.pl
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Przedszkolaki poznały tradycje związane ze świętami wiel-
kanocnymi. Rozwiązywały zagadki, śpiewały piosenki, recy-
towały wiersze oraz uczestniczyły w zabawach ruchowych ze 
śpiewem. Przygotowały także wiele prac plastycznych o tema-
tyce Świąt Wielkanocnych.

10 marca dzieci miały okazję obejrzeć spektakl „Konik 
Garbusek” w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniaw-
skiego w Płocku. Przedszkolaki przeniosły się do magicznego 
świata baśni, w którym poznały Iwana, ognistą klacz, cara i… 
Konika Garbuska.

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Gralewie przy-
gotowywały się do nadejścia wiosny. 21 marca przywitały ją 
kolorowo i wesoło. Szukały oznak i zwiastunów wiosny pod-
czas spacerów i pieszych wycieczek. Wykonały plakat „Wio-
sna”  oraz inne prace plastyczne związane z tematem wiosen-
nym. Poznały wiersze i piosenki o wiośnie. 

Wykonały również plakat, który jest zaproszeniem na pik-
nik rodzinny, który odbędzie się 27 maja. 

Marlena Wrońska – wychowawczyni

W PRZEDSZKOLU W GRALEWIEW PRZEDSZKOLU W GRALEWIE

Przed teatrem w Płocku

Na przyszkolnym placu zabaw

Na wiosennym spacerze

Prezentacja prac
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