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Styczniowe Êniegi
i mrozy

Dawno ju˝ zima
nie mrozi∏a i Ênie˝y∏a
tak mocno, jak tego-
roczna. Przedostatni
weekend stycznia na-
le˝a∏ na Mazowszu
do najch∏odniejszych
od kilku lat. Tempe-
ratura przy gruncie
spad∏a miejscami na-
wet do minus 25
stopni.

Czytaj na str. 2

W sprawie przejÊcia dla
pieszych na wiaduktach

Reakcja Generalnej Dyrekcji
Czytaj na str. 3

Trudne
dyktando

Hordy rozhisteryzowa-
nych fanek w ˝or˝eto-
wych koszulach z sutymi
˝abotami straszy∏y uczest-
ników Rejonowego Kon-
kursu Ortograficznego,
który odby∏ si´ 20 stycz-
nia 2010 roku w Miejskim
Domu Kultury w Racià˝u. Na zdj´ciu laureaci dyktanda: Igor
Kopczyƒski, Kuba Patryk CieÊlak i Micha∏ Markowicz.

Wi´cej na str. 4

Poznaj swego
dzielnicowego

Czytaj na str. 10

A˝ 11 mln z∏
na inwestycje

Jednog∏oÊnie radni gminy Racià˝ uchwalili na sesji 30 grud-
nia bud˝et gminy na 2010 rok. Dochody majà wynieÊç ponad
24,5 mln z∏, wydatki blisko 27,3 mln z∏. Deficyt ma byç pokry-
ty kredytem oraz nadwy˝kà bud˝etowà z 2009r. Na inwestycje
zaplanowano oko∏o 11 mln z∏.

Czytaj na str. 3

Uwaga na akwizytorów
Wójt gminy Racià˝ informuje, ˝e nie ma nic wspólnego

z akwizytorami krà˝àcymi w ostatnich tygodniach po wsiach
w gminie Racià˝. – Dosz∏y do mnie wiadomoÊci, ˝e ludzie ci
proponujà ró˝ne us∏ugi czy towary – niedawno s∏ysza∏em o fil-
trach do wody i numerach na domy – twierdzàc, ˝e dzia∏ajà
w porozumieniu, a nawet na zlecenie Urz´du Gminy w Racià-
˝u – mówi Ryszard Giszczak. – OÊwiadczam, ˝e to nieprawda.
Urzàd Gminy w Racià˝u, jeÊli przekazuje mieszkaƒcom jakieÊ
informacje czy oferty, czyni to w oparciu o sprawdzone i zna-
ne wszystkim metody. A wi´c poprzez wysy∏anie SMS–ów,
komunikaty w „G∏osie Racià˝a”, informacje wywieszane na
tablicy w Urz´dzie Gminy, poprzez so∏tysów czy te˝ podajàc
wiadomoÊç na zebraniach wiejskich bàdê sesjach Rady Gminy
oraz innych oficjalnych spotkaniach z mieszkaƒcami.



SAMORZÑD „G∏os Racià˝a” nr 1/20102

Styczniowe
Êniegi i mrozy

Dawno ju˝ zima nie mrozi∏a i Ênie˝y∏a tak moc-
no, jak tegoroczna. Przedostatni weekend stycznia
nale˝a∏ na Mazowszu do najch∏odniejszych od kilku
lat. Temperatura przy gruncie spad∏a miejscami na-
wet do minus 25 stopni.

WczeÊniej aura obdarzy∏a nas sporà porcjà Ênie-
gu. Najwi´cej spad∏o go w sobot´ i niedziel´ 9 i 10
stycznia. Wtedy te˝ na drogach wystàpi∏y najtrud-
niejsze warunki do jazdy. DoÊwiadczyli tego rów-
nie˝ mieszkaƒcy gminy Racià˝. Wprawdzie gmina
Racià˝ jest do opadów Êniegu przygotowana, dyspo-
nuje przecie˝ trzema p∏ugami Ênie˝nymi, zamonto-
wanymi na wozach stra˝ackich, i jednà równiarkà,
mimo to podczas udra˝niania gminnych szlaków nie
oby∏o si´ bez nerwów. Ka˝dy chcia∏ bowiem, co jest
zrozumia∏e, aby gminny sprz´t przetar∏ najpierw
drog´ w jego wsi czy do jego posesji. Najbardziej
nerwowo by∏o, zdaniem wójta Ryszarda Giszczaka,
w niedziel´, 10 stycznia. Jego komórka dzwoni∏a
niemal bez przerwy. Wójt odebra∏ tego dnia kilka-
dziesiàt telefonów w wiadomej sprawie. Na dodatek
zaczà∏ szwankowaç sprz´t, dwa p∏ugi mia∏y przestój
na skutek awarii.

Nerwowo by∏o te˝ nast´pnego dnia, w poniedzia-
∏ek, 11 stycznia, rano, gdy na tras´ ruszy∏y szkolne
autobusy. Jeden z nich utknà∏ w Je˝ewie Wesel w ro-
wie zasypanym Êniegiem i wywróci∏ si´ na bok. Dru-
gi wylàdowa∏ w w zaspie w Drozdowie. Na szcz´-
Êcie nikomu nic si´ nie sta∏o.

R–r

Podatki prawie
bez zmian

Uchwalone przez Rad´ Gminy Racià˝ tegorocz-
ne stawki podatku od nieruchomoÊci sà takie same,
jak w 2009 roku. Mniejsza ni˝ w roku ubieg∏ym jest
cena jednego kwintala ˝yta, która stanowi podstaw´
do obliczania podatku rolnego. Radni przyj´li jà
w wysokoÊci 33 z∏ (Ministerstwo Finansów propo-
nowa∏o 34, 10 z∏). W 2009r. cena ta wynosi∏a 36 z∏.
Prawie bez zmian pozosta∏y podatki od Êrodków
transportowych. Jedynie w pi´ciu przypadkach rad-
ni podnieÊli stawki, ale nieznacznie, bo o oko∏o 1
procent. By∏o to spowodowane stawkami ustalony-
mi przez Ministerstwo Finansów. Prawo daje gmi-
nie mo˝liwoÊç obni˝enia stawek podatkowych pro-
ponowanych przez Ministerstwo Finansów, ale nie
wi´cej ni˝ o po∏ow´. Stàd podwy˝ka, w stosunku do
ubieg∏orocznych stawek, wspomnianych kilku sta-
wek podatku od Êrodków transportowych.

R–r

Asfaltownia
jeszcze raz

Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze w Ciechanowie
uchyli∏o decyzj´ wójta gminy Racià˝ z 16 wrzeÊnia 2009r.
o Êrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na budow´
wytwórni mas asfaltowych w miejscowoÊci Kraszewo–Ga-
czu∏ty i zaleci∏o ponowne rozpatrzenie sprawy z uwzgl´d-
nieniem uwag Kolegium.

Nie b´dzie wspólnej
biblioteki?

Rada Gminy Racià˝ nie zgodzi∏a si´ na dofinansowanie
biblioteki w Racià˝u kwotà 50 tys. z∏ rocznie w zamian za
wype∏nianie przez t´ placówk´ tak˝e funkcji biblioteki pu-
blicznej gminy Racià˝. Tyle pieni´dzy za˝àda∏a strona
miejska. Gmina proponowa∏a 30 tys. z∏. – Utrzymanie bi-
blioteki gminnej kosztowa∏o nas w 2009 roku 19 tysi´cy,
wi´c nasza propozycja by∏a i tak na wyrost – uwa˝a wójt
Ryszard Giszczak. Twierdzi, ˝e kwota zaproponowana
przez miasto ma charakter „zaporowy”, czyli z góry skaza-
na jest na odrzucenie. Uwa˝a, ˝e tak naprawd´ miasto nie
chce przyjàç propozycji gminy w sprawie wspólnej biblio-
teki publicznej.

R–r

Urzàd Gminy
Racià˝ informuje

Z dniem 1 stycznia 2010 roku o 7% wzrastajà op∏aty za
us∏ugi komunalne z zakresu opró˝niania pojemników do
gromadzenia odpadów komunalnych, Êwiadczonych przez
Przedsi´biorstwo Gospodarki Komunalnej w P∏oƒsku.

Wzrost cen Przedsi´biorstwo Gospodarki Komunalnej
w P∏oƒsku uzasadnia zrealizowaniem niezb´dnych inwe-
stycji, które pozwolà prowadziç gospodark´ odpadami do-
stosowanà do wymagaƒ okreÊlonych w przepisach Unii Eu-
ropejskiej, przepisach ustawy o odpadach, ustawy o utrzy-
maniu czystoÊci i porzàdku w gminach oraz ustawy prawo
ochrony Êrodowiska.

INFORMACJA
Wydzia∏ Komunikacji i Drogownictwa Starostwa

Powiatowego w P∏oƒsku w celu skrócenia czasu ocze-
kiwania na rejestracj´ pojazdu wprowadza mo˝liwoÊç
telefonicznego uzgodnienia daty i godziny przybycia
do w/w wydzia∏u.

Zainteresowani rejestracjà zakupionego pojazdu,
wymianà blankietu dowodu rejestracyjnego, wyda-
niem wtórnika dowodu rejestracyjnego winni dzwo-
niç na numer telefonu ((2233))  666633  2244  0011 od poniedzia∏ku
do piàtku w godzinach 880000 ––  11553300.



iloÊcià zadaƒ inwestycyjnych i ich z∏o˝o-
nym finansowaniem zapowiada si´ trud-
ny i nerwowy.

R–r
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Jednog∏oÊnie radni gminy
Racià˝ uchwalili na sesji 30
grudnia bud˝et gminy na 2010
rok. Dochody majà wynieÊç
ponad 24,5 mln z∏, wydatki
blisko 27,3 mln z∏. Deficyt ma
byç pokryty kredytem oraz
nadwy˝kà bud˝etowà z 2009r.
Na inwestycje zaplanowano
oko∏o 11 mln z∏.

– To rekordowa kwota –
komentowa∏ wójt Ryszard
Giszczak. – Jeszcze nigdy
w historii naszej gminy nie
planowaliÊmy takiej sumy pie-

ni´dzy na inwestycje. To efekt skumulo-
wania si´ w tym roku inwestycji dofinan-
sowywanych ze Êrodków unijnych – ko-
mentowa∏. I doda∏, ˝e ze Êrodkami unij-
nymi jest pewien szkopu∏. Otó˝ najpierw
trzeba wydaç w∏asne pieniàdze na inwe-
stycj´, a zwrot z unijnej kasy nastàpi do-
piero po kilku miesiàcach od zakoƒcze-

nia danego przedsi´wzi´cia.
Dlatego niezb´dne b´dzie za-
ciàganie krótkoterminowych
kredytów na sp∏at´ inwesty-
cji z dofinansowaniem unij-
nym. Takà inwestycjà jest na
przyk∏ad bu-
dowa szlaku
drogowego
od dro- gi nr
60      do
traktu Ra-
cià˝ –
P ∏ o ƒ s k .

– W styczniu og∏osimy
przetarg na wykonanie
tej drogi. B´dziemy
chcieli unijne pieniàdze
przeznaczone na ten cel
obróciç w tym roku
jeszcze raz. Mo˝e zdà-
˝ymy – t∏umaczy∏ wójt.
Nie ukrywa∏, ˝e rok
2010 w zwiàzku z du˝à

wodnicy przez pieszych
i rowerzystów. Pozosta-
wienie tej inwestycji bez
postulowanych rozwià-
zaƒ spowoduje, ˝e nowo

wybudowana droga b´dzie stwarza∏a po-
wa˝ne zagro˝enie dla wszystkich uczest-
ników ruchu z niej korzystajàcych”.

W grudniu do Urz´du Gminy w Ra-
cià˝u z Zarzàdu Powiatowego Dróg
w P∏oƒsku faksem dotar∏a informacja,
z której wynika, i˝ Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad zwróci∏a si´
do projektodawcy obwodnicy z proÊbà
o „wskazanie i ewentualne doprojekto-
wanie lub zaproponowanie innego roz-
wiàzania komunikacji pieszej na wiaduk-
cie lub w jego najbli˝szej okolicy”.

R–r

Jak informo-
waliÊmy, wójt
gminy Racià˝
Ryszard Gisz-
czak zwróci∏ si´
do starosty p∏oƒskiego z proÊbà o infor-
macj´ na temat rozwiàzania problemu
poruszania si´ pieszych po wiaduktach
powsta∏ych przy budowie obwodnicy
Racià˝a. „Mieszkaƒcy gminy Racià˝
z miejscowoÊci po∏o˝onych przy obwod-
nicy sà zaniepokojeni brakiem mo˝liwo-
Êci poruszania si´ pieszo do i z Racià˝a
po drogach powiatowych, co dotychczas
by∏o mo˝liwe” – pisa∏ wójt.

Starosta p∏oƒski Jan Màczewski
zwróci∏ si´ w tej sprawie do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddzia∏ w Warszawie, za∏àczajàc pisma

wójta gminy Racià˝ oraz mieszkaƒców
Witkowa. Napisa∏ m.in. „Ruch pieszych
z okolicznych wsi do Racià˝a by∏ zapew-
niony w ciàgu dróg powiatowych pobo-
czami. Z chwilà wybudowania wiaduk-
tów, bez wytyczenia miejsc dla porusza-
nia si´ pieszych i rowerzystów wszyscy
niezmotoryzowani zostali pozbawieni ja-
kiejkolwiek mo˝liwoÊci bezpiecznego
przekroczenia obwodnicy i dotarcia do
miasta nie ∏amiàc prawa o ruchu drogo-
wym. Starostwo Powiatowe w P∏oƒsku
zwraca si´ z proÊbà o zapewnienie mo˝-
liwoÊci bezpiecznego przekraczania ob-

Radni uchwalili bud˝et gminy na 2010 rok

W sprawie przejÊcia dla pieszych na wiaduktach

A˝ 11 mln z∏ na inwestycje

Reakcja Generalnej Dyrekcji

To b´dzie trudny i nerwowy rok 
– mówi∏ wójt Ryszard Giszczak

Radni jednog∏oÊnie przyj´li bud˝et gminy Racià˝

Radni podczas sesji

Obrady rady



WYDARZENIA „G∏os Racià˝a” nr 1/20104

laureatów wr´czali i ufundowali wójt
gminy Racià˝, burmistrz Racià˝a, dyrek-
tor Miejskiego Centrum Kultury i dyrek-
tor Zespo∏u Szkó∏ STO. I sà to bardzo
sensownie wydane pieniàdze. Za pomocà
j´zyka myÊlimy, a myÊli sà bazà naszego
dzia∏ania. Warto wi´c dbaç o kultur´ j´-
zyka.

Organizatorzy serdecznie dzi´kujà
pani mgr Aleksandrze Maludy, nauczy-
cielce Spo∏ecznego Liceum Ogólno-
kszta∏càcego STO w Racià˝u, która by∏a
inicjatorkà konkursu i przewodniczàcà
komisji sprawdzajàcej prace.

Zespó∏ Szkó∏ STO w Racià˝u
Fot. archiwum szko∏y

Hordy rozhisteryzowanych fanek
w ˝or˝etowych koszulach z sutymi ˝abo-
tami straszy∏y uczestników Rejonowego
Konkursu Ortograficznego, który odby∏
si´ 20 stycznia 2010 roku w Miejskim
Domu Kultury w Racià˝u. Konkurs zo-
sta∏ zorganizowany przez Zespó∏ Szkó∏
Spo∏ecznego Towarzystwa OÊwiatowego
i Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji, a honorowy patronat nad nim ob-
j´li wójt gminy Racià˝ Ryszard Giszczak
i burmistrz Racià˝a Janusz Sadowski. W
szranki z bykami ortograficznymi stan´li
uczniowie gimnazjów w Racià˝u, Grale-
wie, Krajkowie, Koziebrodach i Uniec-
ku. Najlepsi okazali si´ gimnazjaliÊci
z Racià˝a. Zaj´li pierwsze dwa miejsca –
Igor Kopczyƒski pierwsze, a Kuba Pa-
tryk CieÊlak drugie. Trzecie miejsce zajà∏
uczeƒ Gimnazjum w Krajkowie – Micha∏
Markowicz. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiàtkowe dyplomy, a zdobywcy
pierwszych trzech miejsc cenne nagrody
rzeczowe. Oprócz tego zdobywcy pierw-
szych szeÊciu miejsc zostali obdarowani
ksià˝kami. 

Dyktando by∏o trudne. Zawiera∏o
wiele wyrazów z h i ch, które od zawsze
sprawia∏y najwi´cej problemów
uczniom. Obok rozhisteryzowanych hord
pojawia∏y si´ tak˝e bohomazy, cierpiàcy
na chandr´ chimeryczni osobnicy, wata-
hy i ha∏astry. Oprócz tego wiele proble-
mów sprawia∏y takie wyra˝enia jak wte
i wewte, niezad∏ugo, nicnierobienie, któ-
rych mo˝e cz´Êciej u˝ywamy w j´zyku
mówionym ni˝ pisanym. Z takich pu∏a-

pek ortograficznych laureaci naszego
konkursu wychodzili zwyci´sko, co bar-
dzo cieszy w czasach, kiedy coraz po-
wszechniejsze staje si´ niechlujstwo j´-
zykowe królujàce w pisanych na szybko
tekstach sms–ów czy krótkich wypowie-
dziach w internetowych komunikatorach.

A przecie˝ –jak s∏usznie zauwa˝y∏ prze-
wodniczàcy Rady Gminy Jaros∏aw Ja-
worski – poprawnoÊç ortograficzna jest
elementem kultury j´zyka, a ta z kolei
cz´Êcià kultury osobistej ka˝dego z nas.

Na zakoƒczenie s∏owo o ortografii
i kulturze j´zyka wyg∏osi∏ przewodniczà-
cy Rady Programowej Miejskiego Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ra-
cià˝u Stefan Modrzejewski. Nagrody dla

Trudne dyktando

Gminni mistrzowie
ortografii

W Szkole Podstawowej w Starym Gralewie po raz siódmy
odby∏ si´ Gminny Konkurs Ortograficzny o tytu∏ „Mistrza orto-
grafii”.

Uczestniczy∏o w nim 17 uczniów z 6 szkó∏ podstawowych
z terenu gminy Racià˝.

I miejsce i tytu∏ „Mistrza ortografii” zdoby∏a Natalia Deptu-

∏a ze Szko∏y Podstawowej w Starym Gralewie. II miejsce zaj´-
∏a Paulina Grzegorzewska – SP Kraszewo–Gaczu∏ty, a III miej-
sce – Marcin Markowicz – SP Krajkowo oraz Emilia Kuskow-
ska – SP Unieck

Wr´czenia nagród dokona∏a dyrektor szko∏y Danuta Wró-
blewska. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
i drobne upominki, a zwyci´zcy nagrody ksià˝kowe.

SP Gralewo Stare

W konkursie uczestniczy∏o 17 uczniów

Nagrody wr´czali m.in. wójt Ryszard
Giszczak i przewodniczàcy rady 
Jaros∏aw Jaworski

Laureaci Gminnego Konkursu Ortograficznego
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w Koziebrodach;
* wyjazd na II Biesiad´ Seniorów

w Mochowie;
* spotkanie z piosenkà u∏aƒskà i ˝o∏-

nierskà w zwiàzku z obchodami
Êwi´ta 15 sierpnia;

* wycieczka do Nieborowa;
* wycieczka do Muzeum Wsi Mazo-

wieckiej w Sierpcu;
* Êwi´to pieczonego ziemniaka
* udzia∏ w Dniach Seniora w Zawi-

dzu i Bielsku;
* wycieczki do Teatru Dramatycz-

nego w P∏ocku;
* uroczyste spotkanie z okazji Êwi´-

ta 11 Listopada;
* Dzieƒ Seniora po∏àczony z an-

drzejkami;
* udzia∏ w XIV Przeglàdzie Twór-

czoÊci Klubów Seniora z Pó∏noc-
nego Mazowsza w Bie˝uniu;

* wycieczka do Warszawy;
* spotkanie wigilijne.

Teraz koziebrodzcy seniorzy spo-
sobià si´ do udzia∏u w kolejnych Ma-
zowieckich Zapustach, które w tym
roku odb´dà si´ 14 lutego w Idziko-
wicach (gm. Sochocin, pow. p∏oƒ-
ski). Ju˝ rozpocz´li próby nowego
przedstawienia, do którego teksty na-
pisa∏a jak zwykle pani Barbara Ka-
miƒska.

R–r

Seniorzy z Koziebród nie lubià
si´ nudziç. Ich receptà na udany wiek
dojrza∏y jest aktywnoÊç. Dali temu
dowód w minionym roku, w którym
o koziebrodzkich seniorach by∏o g∏o-
Êno w gminie Racià˝ i poza jej grani-
cami.

Zacznijmy od koƒca. W grudniu
pojechali do Bie˝unia, gdzie z powo-
dzeniem prezentowali si´ podczas
XIV Przeglàdu Amatorskiej Twór-
czoÊci Klubów Seniora Pó∏nocnego
Mazowsza. To, co pokazali, spodo-
ba∏o si´ jurorom. Nic wi´c dziwnego,
˝e z Bie˝unia do Koziebród wrócili
z nagrodami. Zespó∏ „Bandoska”
uhonorowany zosta∏ II nagrodà.
Pierwszà otrzymali seniorzy z Bie˝u-
nia. Wiadomo bowiem nie od dziÊ,
˝e gospodarzom nawet Êciany poma-
gajà. Nast´pnà nagrod´ – III – przy-
znano seniorom z Koziebród w kon-
kursie kulinarnym. Z kolei z prac za-
prezentowanych na zorganizowanej
w ramach przeglàdu wystawie r´ko-
dzie∏a ludowego wyró˝niono hafty
Kazimiery St´piƒskiej. ˚e sà pi´kne,
mogliÊmy przekonaç si´ podczas
Êwi´ta pieczonego ziemniaka, zorga-
nizowanego przez seniorów w Ko-
ziebrodach w paêdzierniku ubieg∏e-
go roku. Zresztà nie tylko pani Kazi-
miery. Tak˝e prace innych paƒ z ko-
ziebrodzkiego klubu mog∏y zachwy-
ciç. Na wystawie w remizie OSP po-
kazano te˝ te wykonanie przez Zofi´
Kaczorowskà, Teres´ Piotrowskà,
Jadwig´ Petrykowskà, Jadwig´ Bie-
lickà i Zanobi´ Rudziƒskà.

Prze∏omowym wydarzeniem
w dzia∏alnoÊci koziebrodzkich senio-
rów by∏o powo∏anie do ˝ycia,
z dniem 1 kwietnia 2009r., Centrum
Aktywizacji Osób Starszych, które
powsta∏o w ramach Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów Wiej-
skich. W Êlad za tym posz∏o uroczy-
ste otwarcie i przekazanie seniorom
lokalu. MieÊci si´ on w zmodernizo-
wanym przez Urzàd Gminy w Racià-
˝u budynku, w którym znajdujà si´
te˝ oÊrodek zdrowia i placówka ban-
kowa.

Powstanie Klubu Seniora w Ko-
ziebrodach przyczyni∏o si´ do uak-
tywnienia osób starszych – uwa˝a
Anna Walczewska, kierownik Gmin-

nego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
w Racià˝u, który to oÊrodek pilotuje
dzia∏alnoÊç Centrum Aktywizacji
Osób Starszych w gminie Racià˝. –
Wielu osobom uczestnictwo w zaj´-
ciach oferowanym przez Centrum
i Klub pomaga w pokonywaniu sa-
motnoÊci, sprzyja rozwijaniu ich pa-
sji i podtrzymaniu sprawnoÊci inte-
lektualnej – kontynuuje Anna Wal-
czewska. – Starsi ludzie bardzo ch´t-
nie uczestniczà w spotkaniach i szyb-
ko integrujà si´ z grupà. Klub Senio-
ra jest dla nich miejscem, gdzie mo-
gà oderwaç si´ od ˝ycia codzienne-
go, zapomnieç o k∏opotach i zmar-
twieniach. Zaj´cia organizowane
w ramach Klubu Seniora cieszà si´
coraz wi´kszà popularnoÊcià i przy-
ciàgajà coraz wi´cej osób. Nie tylko
cz∏onków klubu, tak˝e niezrzeszo-
nych mieszkaƒców.

W 2009 r. w ramach koziebrodz-
kiego Klubu Seniora mia∏y m.in. na-
st´pujàce wydarzenia:
* wieczornica z okazji rocznicy

uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
* wieczornica ku czci papie˝a Jana

Paw∏a II;
* wycieczki do sanktuarium maryj-

nego w Licheniu;
* udzia∏ seniorów w obchodach

Dnia Patrona Szko∏y Podstawowej

Sposób na nud´ i udany wiek dojrza∏y

Klub Seniora z Koziebród na wycieczce w Warszawie
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Konkursowe szopki
i miko∏aje

Wyró˝nienia w konkursie pn. „Âwi´ty
Miko∏aj w tradycji bo˝onarodzeniowej”:

1. Dominika ˚mijewska SP Kraszewo
2. Wiktoria Rybia∏ek  „0” Racià˝
3. Maja Turowska  SP Unieck
4. Ewa St´piƒska  SP Koziebrody
5. Bartosz Derbin SP Stare Gralewo
6. Piotr Pankowski SP Stare Gralewo
7. Sylwia Majewska SP Stare Gralewo
8. Bartosz Dymowski SP Stare Gralewo
9. Alicja Majewska SP Stare Gralewo
10.Wiktoria Szumska SP Stare Gralewo
11.Ewelina Gontarska SP Stare Gralewo
12.Weronika Kucharska SP Stare Gralewo
13.Adam Drozdowski SP Stare Gralewo

SP Stare Gralewo

W Szkole Podstawowej w Starym
Gralewie od kilku lat organizowane sà
konkursy bo˝onarodzeniowie. Przed mi-
nionymi Êwi´tami szko∏a zorganizowa∏a
konkurs na naj∏adniejszà szopk´ bo˝ona-
rodzeniowà, skierowany do uczniów klas
IV–VI szkó∏ podstawowych oraz gimna-
zjów z terenu gminy Racià˝. A tak˝e
konkurs pod nazwà „Âwi´ty Miko∏aj
w tradycji bo˝onarodzeniowej” dla
uczniów klas 0–III.

Na konkursy wp∏yn´∏o 39 szopek i 33
miko∏aje. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez wójta gminy Racià˝.

Organizatorzy konkursu
sk∏adajà serdeczne podzi´ko-
wanie dyrektorom i nauczy-
cielom za przekaz i populary-
zacj´ tradycji Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia wÊród dzieci
i m∏odzie˝y.

Szczególne wyró˝nienia
w konkursie pn. „Naj∏adniej-
sza szopka bo˝onarodzeniowa”

W kategorii szkó∏ podstawo-
wych:

1. Mariusz Piech 
SP Koziebrody

2. Angelika Krysiak
SP Stare Gralewo

3. Martyna Ma∏ecka
SP Stare Gralewo

4. Rafa∏ Bàk 
SP Stare Gralewo

5. Emilia Kuskowska  
SP Unieck

6. Kamil Derkus 
SP Stare Gralewo

W kategorii gimnazjów:
1. Damian Bartczakowski 

PG Stare Gralewo
2. Mariusz Machciƒski 

PG Stare Gralewo
3. Milena Dymowska 

PG Stare Gralewo
4. Kamil Bàk 

PG Stare Gralewo
5. Pawe∏ Graczyk 

PG Stare Gralewo
6. Paulina Boƒkowska 

PG Koziebrody
7. Dominik Gapiƒski 

PG Koziebrody

Na zdj´ciach prace wykonane na konkursy

Dosz∏y mnie s∏uchy, ˝e cz´Êç Êrodo-
wiska nauczycielskiego Szko∏y Podsta-
wowej w Gralewie jest niezadowolona
z faktu, i˝ w Êwiàtecznym numerze „G∏o-
su Racià˝a” zamieÊci∏em na pierwszej
stronie wraz z ˝yczeniami fotografi´
szopki niewiadomego pochodzenia, za-
miast zdj´cia szopek czy którejÊ z tych
wykonanych przez uczniów na konkurs
bo˝onarodzeniowy, organizowany przez
t´ placówk´. Âpiesz´ z wyjaÊnieniami.
Informacj´ o wynikach konkursu wraz
ze zdj´ciami szopek otrzyma∏em ze Szko-
∏y Podstawowej w Gralewie pocztà elek-
tronicznà we wtorek lub Êrod´, 15 bàdê
16 grudnia, gdy Êwiàteczne wydanie

„G∏osu Racià˝a” by∏o w obróbce dru-
karskiej. Pewnie ˝e mo˝na by∏o wstrzy-
maç prace drukarni, do∏àczyç otrzyma-
ny materia∏, ale wówczas bo˝onarodze-
niowy „G∏os” ukaza∏by si´...po Bo˝ym
Narodzeniu. WyjaÊni∏em to pani dyrek-
tor w telefonicznej rozmowie i poinfor-
mowa∏em, i˝ artyku∏ uka˝e si´ w nast´p-
nym, czyli styczniowym numerze „G∏o-
su”, co te˝ si´ sta∏o. Pani dyrektor przy-
j´∏a to ze zrozumieniem. Gwoli Êcis∏oÊci
dodam, ˝e wczeÊniej nikt ze Êrodowiska
nauczycielskiego Szko∏y Podstawowej
w Gralewie nie informowa∏ mnie o ter-
minie zakoƒczenia konkursu.

A co do szopki niewiadomego pocho-
dzenia na pierwszej stronie „G∏osu Ra-
cià˝a”... Mój b∏àd. Powinienem od razu
napisaç, co to za jedna. A jest to szopka

autorstwa czeskiego twórcy ludowego,
która znalaz∏a si´ na wystawie bo˝onaro-
dzeniowej w Muzeum Instrumentów Lu-
dowych w Szyd∏owcu. Ka˝dy chyba przy-
zna, ˝e jest pi´kna. Z tego te˝ wzgl´du
wybra∏em jà, aby zdobi∏a Êwiàteczne wy-
danie „G∏osu Racià˝a”. A tak˝e dlatego,
˝e byç mo˝e stanie si´ inspiracjà dla
twórców szopek w kolejnym konkursie
bo˝onarodzeniowym, organizowanym
przez Szko∏´ Podstawowà w Gralewie
w 2010 r., który to rok oby dla ca∏ego
Êrodowiska nauczycielskiego tej placów-
ki by∏ pomyÊlny, obfitowa∏ w same dobre
wydarzenia, nie szcz´dzi∏ szcz´Êcia, po-
gody ducha... A i odrobina dystansu do
w∏asnej pracy te˝ by si´ przyda∏a.

Z noworocznymi pozdrowieniami
W∏odzimierz D˝bik

A to ci szopka
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Grudniowe szkolne tradycje

równie˝ czas pami´ci o in-
nych, dlatego te˝ ze Êwià-
tecznym przes∏aniem wy-
braliÊmy si´ do pensjona-
riuszy OÊrodka Opiekuƒ-
czo–Leczniczego w Kra-
szewie Czubakach. Braw
i ∏ez wzruszenia nie da si´
opisaç.

Ma∏gorzata Matczak

7 grudnia do Szko∏y Podstawowej w Kraszewie Ga-
czu∏tach zawita∏ Miko∏aj z workiem prezentów. Najbar-
dziej zaskoczone jego przybyciem by∏y dzieci z oddzia∏u
przedszkolnego, gdy˝ nie wierzy∏y, ˝e pisane i rysowane
przez nie listy naprawd´ dotar∏y do Miko∏aja.

Potem rozpocz´∏a si´ dekoracja sal w∏asnor´cznie wyko-
nanymi ozdobami i strojenie choinki. Przy tej okazji rozstrzy-
gni´ty zosta∏ konkurs pod nazwà „Choinka”, adresowany do
uczniów klas 0–III oraz dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych
gminy Racià˝. Wszystkie dostarczone
prace by∏y Êliczne, a uczestnicy kon-
kursu zostali nagrodzeni drobnymi
upominkami.

I przyszed∏ czas na jase∏ka. Wigilia
szkolna jest jednym z wa˝niejszych
wydarzeƒ. Przygotowujemy si´ do niej
przez ca∏y grudzieƒ. Wspólnie z zapro-
szonymi goÊçmi i rodzicami oglàdamy

jase∏ka w wykonaniu naj-
m∏odszych uczniów, dzieli-
my si´ op∏atkiem, sk∏ada-
my ˝yczenia i Êpiewamy
kol´dy – atmosfera jest na-
prawd´ rodzinna.

Okres Êwiàteczny to

Prace dostarczone na konkurs pn. „Choinka”

Jase∏ka w wykonaniu najm∏odszych uczniów
szko∏y w Kraszewie Gaczu∏tach

Dzieciom dzi´kowa∏ i ˝yczenia sk∏ada∏ m.in. ksiàdz 
proboszcz Stanis∏aw Czy˝
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Gmina Racià˝ jest organem prowa-
dzàcym dla pi´ciu szkó∏ podstawowych
i czterech gimnazjów. W ramach podsta-
wówek funkcjonuje w sumie 13 oddzia-
∏ów przedszkolnych. W obu typach szkó∏
nauk´ pobiera blisko 900 uczniów (542
w szko∏ach podstawowych i 331 w gim-
nazjach), a do oddzia∏ów przedszkolnych
ucz´szcza 188 dzieci. Kszta∏ceniem zaj-
muje si´ 112–osobowa kadra
pedagogiczna (85 nauczycieli
uczy w podstawówkach, 27 –
w gimnazjach). Tak wynika
z raportu o stanie oÊwiaty
w gminie Racià˝ w roku
szkolnym 2008/2009, przygo-
towanego przez Biuro Obs∏u-
gi Szkó∏ Samorzàdowych.

Raport zawiera analiz´
wydatków na oÊwiat´ w la-
tach 2008/2009, wyników ze-
wn´trznych sprawdzianów
i egzaminów uczniów w po-
szczególnych szko∏ach. Pre-
zentuje osiàgni´cia dzieci
i m∏odzie˝y w konkursach,
turniejach i olimpiadach.
Wskazuje na sposoby i efekty
pozyskiwania Êrodków na
wspomaganie procesów dy-
daktycznych, wychowaw-
czych i opiekuƒczych. Opisu-
je dzia∏ania podejmowane dla
wyrównywania szans eduka-
cyjnych. Zawiera ocen´ stanu
bezpieczeƒstwa w szko∏ach
prowadzonych przez gmin´
Racià˝, a tak˝e wnioski koƒ-
cowe dotyczàce pracy szkó∏ i organu pro-
wadzàcego.

Wyniki nauczania

Na koniec roku uczniowie szóstych
klas szkó∏ podstawowych i gimnazjaliÊci
klas trzecich poddawani sà sprawdzia-
nom wiedzy. Ich wyniki sà miernikiem
poziomu nauczania w danej szkole, choç
coraz cz´Êciej s∏uchaç opinie, ˝e nie sà
one miarodajne. Mimo to stanowià pod-
staw´ do porównywania poziomu szkó∏
tak˝e w gminie Racià˝. Zacznijmy od
szóstoklasistów. W 2009 roku Êrednia
liczba punktów uzyskanych ze spraw-
dzianów przez uczniów ostatnich klas
poszczególnych szkó∏ podstawowych
w gminie Racià˝ przedstawia∏a si´ nast´-

pujàco (w nawiasie punkty uzyskane
w 2008r.):
SF w Kraszewie Gaczu∏tach 18,18 (28,0)
SP w Koziebrodach 19,35 (22,57)
SP w Uniecku 19,39 (26,44)
SP w Starym Gralewie 22,90 (20,03)
SP w Krajkowie 19,12 (27,90)
SP w Kod∏utowie 26,20 (27,62)
Ârednia gminna 20,47 (24,38)

Zestawienie pokazuje, ˝e wyniki ze
sprawdzianu szóstoklasistów sà w 2009r.
niemal we wszystkich szko∏ach gorsze
ni˝ w 2008r. Wyjàtkiem jest SP w Sta-
rym Gralewie. Tak˝e Êrednia gminna jest
ni˝sza o blisko 4 pkt. Zdaniem autorów
raportu „podobna tendencja utrzyma∏a
si´ w powiecie, województwie i kraju”,
co „Êwiadczy o podwy˝szonym stopniu
trudnoÊci zadaƒ”.

Dla uczniów koƒczàcych gimnazja
sprawdzianem ich wiedzy jest egzamin
sk∏adajàcy si´ z cz´Êci humanistycznej,
matematyczno–przyrodniczej oraz ze
znajomoÊci j´zyka obcego. W 2009r. wy-
niki egzaminu gimnazjalnego (cz´Êç hu-
manistyczna i matematyczno–przyrodni-
cza razem) w poszczególnych szko∏ach
w gminie Racià˝ przedstawia∏y si´ nast´-
pujàco:

PG w Koziebrodach 29,82 pkt
PG w Krajkowie 32,78 pkt
PG w Uniecku 37,64 pkt
PG w Starym Gralewie 19,88 pkt
Ârednia gminna 28,71 pkt

Wyniki egzaminu gimnazjalnego
z j´zyka obcego:
PG w Koziebrodach 25,14 pkt
PG w Krajkowie 25,96 pkt
PG w Uniecku 27,68 pkt
PG w Starym Gralewie 24,42 pkt
Ârednia gminna 25,68 pkt

Zdaniem autorów raportu, „analiza
wyników sprawdzianów i egzaminów
w poszczególnych szko∏ach oraz kom-
pleksowo w samorzàdzie winna podle-
gaç monitorowaniu przez gmin´ funkcjo-

nowania systemu egzaminacyjnego”.
Uwa˝ajà oni za celowe opracowanie ana-
lizy wyników kszta∏cenia w szko∏ach
podstawowych i gimnazjach na podsta-
wie sprawdzianu i egzaminu, a nast´pnie
omówienie jej na posiedzeniu komisji
oÊwiaty Rady Gminy Racià˝. Uwa˝ajà,
˝e „dzi´ki temu b´dzie mo˝na uniknàç
tworzenia nieodpowiedzialnego rankin-
gu szkó∏ przybli˝ajàc rzeczywiste potrze-
by w interpretacji wyników zewn´trzne-
go oceniania”.

Osiàgni´cia szkó∏

„Uczniowie szkó∏ gminy Racià˝
uczestniczà w licznych konkursach, tur-
niejach i olimpiadach oraz zawodach
sportowych na szczeblu szko∏y, gminy,

Stan oÊwiaty
w gminie Racià˝
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powiatu, a czasami województwa i kraju,
odnoszàc w nich równie˝ znaczàce suk-
cesy” – czytamy w „Ocenie stanu oÊwia-
ty w gminie Racià˝ w roku szkolnym
2008/2009”. Za najwa˝niejsze osiàgni´-
cia szkó∏ autorzy raportu uznali:
1. Udzia∏ reprezentacji Publicznego

Gimnazjum w Starym Gralewie
w ogólnopolskim finale Turnieje Bez-
pieczeƒstwa w Ruchu Drogowym.

2. Trzecie miejsce orkiestry Zespo∏u
Szkó∏ w Krajkowie na XIII Przeglà-
dzie Zespo∏ów Instrumentalnych, zor-
ganizowanym przez Mazowieckie
Kuratorium OÊwiaty.

3. Pierwsze i drugie miejsce uczniów ze
szko∏y w Koziebrodach w ogólnopol-
skim konkursie recytatorskim „Mówi-
my Reymontem”.

4. Udzia∏ uczniów Zespo∏u Szkó∏
w Uniecku w wojewódzkim konkur-
sie ekologicznym.

5. Wyró˝nienia i bardzo dobre wyniki
uczniów szkó∏ gminy Racià˝ w ogól-
nopolskich konkursach matematycz-
nych, j´zyka polskiego, j´zyka angiel-
skiego i plastycznym.

6. Udzia∏ i sukcesy szczególnie uczniów
ZS w Krajkowie i SP oraz PG w Sta-
rym Gralewie w konkursach diece-
zjalnych i dekanalnych, m.in. w Kon-
kursie Piosenki Religijnej w Starym
Gralewie.

7. Osiàgni´cia w konkursach powiato-
wych, takich jak „Bezpieczna droga
do szko∏y”, „Piosenki o zdrowi 2009”,
konkursy plastyczne i recytatorskie.

8. Konkursy gminne organizowane
przez poszczególne szko∏y, m.in.
„Wiem wszystko o gminie Racià˝”,
konkursy bo˝onarodzeniowe i wielka-
nocne i in.
Niepokoi ostatnie zdanie w tej cz´Êci

raportu, które brzmi: „Konkursy przed-
miotowe – niestety, nie odnotowano
wi´kszych sukcesów poza nielicznymi
przypadkami kwalifikowania si´ poje-
dynczych uczniów do etapu rejonowego
w Ciechanowie”.

Wspomaganie 
procesów dydaktycz-

nych, wychowawczych
i opiekuƒczych

W omawianym okresie placówki
oÊwiatowe gminy Racià˝ korzysta∏y
z programów wpierajàcych ich dzia∏ania
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuƒ-
cze.

W 2008 roku cztery placówki: SP
w Kod∏utowie, SP w Koziebrodach, SP
w Starym Gralewie i SP w Uniecku sko-
rzysta∏y z rzàdowego programu wyrów-
nywania szans edukacyjnych dzieci
i m∏odzie˝y. Mazowieckie Kuratorium

OÊwiaty przekaza∏o na ten cel ponad 64
tys. z∏.

Z kolei w 2009r. szko∏y gminy Ra-
cià˝ skorzysta∏y z Poakcesyjnego Progra-
mu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Ze-
spó∏ Szkó∏ w Uniecku realizowa∏ dla
wszystkich placówek oÊwiatowych gmi-
ny program integracji spo∏ecznej pod na-
zwà „Prowadzenie zaj´ç z zakresu kultu-
ry i tradycji dla uczniów szkó∏ podstawo-
wych i gimnazjów”. Ârodki przeznaczo-
ne an ten cel to 200 tys. z∏. W ramach
programu powsta∏o szeÊç grup teatral-
nych, które zosta∏y wyposa˝one w ko-
stiumy i rekwizyty teatralne. Odby∏y si´
warsztaty teatralne dla opiekunów grup
i dla gimnazjalistów, wycieczki do teatru,
a tak˝e dwa spotkania integracyjne
uczniów szkó∏ gminnych – festyn „Ma-
jówka w Uniecku” i gminny piknik
„Âwi´to pieczonego ziemniaka” w Kra-
szewie Gaczu∏tach.

Natomiast Szko∏a Podstawowa
w Kod∏utowie by∏a koordynatorem zaj´ç
z j´zyka angielskiego w oddzia∏ach
przedszkolnych i organizatorem spotkaƒ
integracyjnych dzieci. Na ten cel przewi-
dziano ponad 68 tys. z∏ z PPWOW.

„OÊwiata na wsi” to program poma-
gajàcy osobom niepe∏nosprawnym
w zdobyciu wykszta∏cenia. W roku
szkolnym 2008/2009 dofinansowanie
otrzyma∏o 7 uczniów szkó∏ podstawo-
wych, 6 – gimnazjalnych i 3 – ponadgim-
nazjalnych w ∏àcznej kwocie przesz∏o 14
tys. z∏.

W 2009r. wszystkie szko∏y gminy
Racià˝ realizowa∏y program pod nazwà
„Umiem p∏ywaç” na p∏ywalniach w Cie-
chanowie i P∏oƒsku. 15 tys. z∏ wy∏o˝y∏a
na ten cel gmina Racià˝ i tyle samo Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki.

„Radosna szko∏a” to rzàdowy pro-
gram majàcy wesprzeç dzia∏ania samo-
rzàdów w celu zapewnienia bezpiecz-
nych warunków nauki, wychowania
i opieki w szko∏ach podstawowych. Do-
finansowani otrzyma∏y cztery placówki
gminy Racià˝ na ∏àcznà kwot´ 24 tys. z∏.

W gminie Racià˝ by∏o ok. 300 dzieci
w wieku 3–5 lat bez dost´pu do edukacji
przedszkolnej. 1 wrzeÊnia 2009r. to si´
zmieni∏o. Przy ka˝dej szkole podstawo-
wej powo∏ano bowiem oddzia∏y przed-
szkolne dla tych dzieci.

Wyrównywanie
szans edukacyjnych

Oprócz dzia∏aƒ polegajàcych na po-
zyskiwaniu Êrodków umo˝liwiajàcych
poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edu-
kacyjnej, gmina Racià˝ finansuje przed-
si´wzi´cia s∏u˝àce wyrównywaniu szans
edukacyjnych dzieci i m∏odzie˝y. Sà ni-
mi zaj´cia dydaktyczno–wyrównawcze,
ko∏a zainteresowaƒ, ko∏a przedmiotowe,

zaj´cia sportowe. Ponadto gmina udziela
uczniom pomocy materialnej w postaci
stypendium szkolnego, dotowanego
przez Mazowiecki Urzàd Wojewódzki.

W kwietniu Rada Gminy Racià˝
przyj´∏a uchwa∏´ w sprawie regulaminu
udzielania stypendiów uzdolnionym
dzieciom. Skorzysta∏o z nich dwóch
uczniów (PG Krajkowo i PG Unieck)
uzdolnionych artystycznie. Gmina op∏a-
ci∏a im pobyt an obozie artystycznym
„¸ucznica 2009”.

W ramach programu „Wioska inter-
netowa – kszta∏cenie na odleg∏oÊç na te-
renach wiejskich” w Zespole Szkó∏
w Uniecku zlokalizowane jest gminne
centrum kszta∏cenia, wyposa˝one w 11
komputerów z oprogramowaniem umo˝-
liwiajàcym m.in. kszta∏cenie na odle-
g∏oÊç. Natomiast w budynku Urz´du
Gminy w Racià˝u dzia∏a Gminne Cen-
trum Informacji Internetowej. Mieszkaƒ-
cy gminy Racià˝ mogà tu bezp∏atnie ko-
rzystaç z internetu, programów biuro-
wych i in.

Bezpieczeƒstwo
w szko∏ach

Diagnoz´ poziomu bezpieczeƒstwa
w szko∏ach gminy Racià˝ przeprowa-
dzono przy pomocy ankiet w ramach
Grupy Wymiany DoÊwiadczeƒ –
OÊwiata w Gminach Wiejskich., sk∏ada-
jàcej si´ z przedstawicieli szeÊciu gmin
wiejskich i miejsko–wiejskich: D∏ugo-
siod∏a, Klembowa, Leoncina, Opinogó-
ry, Racià˝a i Wyszogrodu. W ankiecie
wzi´li udzia∏ wszyscy uczniowie ostatni
klas szkó∏ podstawowych i gimnazjów
oraz ich rodzice, a tak˝e rodzice dzieci
z oddzia∏ów zerowych.

Uczniowie szkó∏ podstawowych sy-
gnalizujà wyst´powanie przypadków bi-
cia, szturchania, kopania, u˝ywania
wulgarnych s∏ów, obra˝ania innych. Ro-
dzice tych uczniów równie˝ sygnalizujà
wspomniane wczeÊniej zjawiska. Z ko-
lei uczniowie gimnazjów sygnalizujà
znacznie wi´cej wspomnianych wcze-
Êniej zjawisk negatywnych, ni˝ ucznio-
wie szkó∏ podstawowych. Ponadto gim-
nazjaliÊci sygnalizujà sporadyczne przy-
padki kradzie˝y, picia alkoholu, za˝y-
wania narkotyków (4 uczniów), wymu-
szania pieni´dzy (17 uczniów). Ucznio-
wie gimnazjów w du˝o wi´kszym stop-
niu ni˝ uczniowie szkó∏ podstawowych
krytycznie wyra˝ajà si´ o pracy nauczy-
cieli. Uwa˝ajà, ˝e lekcje sà nieciekawe.
Twierdzà te˝, ˝e samorzàd uczniowski
nie uczestniczy w pracy szko∏y. Tym-
czasem rodzice gimnazjalistów lepiej
oceniajà szko∏´ ni˝ oni sami.

Opracowano na podstawie 
„Stanu oÊwiaty w gminie Racià˝ 

w roku szkolnym 2008/2009



8 stycznia odby∏ si´ tur-
niej uczniów szkó∏ Êrednich
o tytu∏ powiatowego mistrza
w tenisie sto∏owym. W mi-
strzostwach, które rozgry-
wane by∏y w sali Zespo∏u
Szkó∏ nr 2 w P∏oƒsku, wy-
stàpi∏o 17 zawodniczek i za-
wodników. WÊród dziew-
czàt o medale i awans na za-
wody rejonowe rywalizowa-
∏o szeÊç tenisistek. Pierwsze
miejsce – tak jak przed ro-
kiem – zdoby∏a reprezen-
tantka STO Racià˝ Elwira
Gutowska.

Mistrzyni powiatu

Sier˝ant 
Robert K´dzierski
tel. 023 662 15 66

Rejon 2: Bielany, Budy Kraszewskie,
Charzyny, Cieciersk, Druchowo, Grzy-
bowo, Je˝ewo Wesel, Koci´cin Brodo-
wy, Koci´cin Tworki, Kod∏utowo, Ko-
munin Nowy, Komunin Stary, Koziebro-
dy, Kraszewo Czubaki, Kraszewo Falki,
Kraszewo Gaczu∏ty, Kraszewo Podbor-
ne, Kraszewo Rory, Kraszewo S∏aw´cin,
Malewo, Ma∏a WieÊ, Niedró˝ M∏ody,
Niedró˝ Stary, Pólka Racià˝, Sikory,
Szczepkowo, Unieck, ˚ukowo Strusie,
˚ukowo Wawrzonki, ˚ychowo.

M∏odszy aspirant
Daniel Matuszyƒski

tel. 023 662 15 68
Rejon 3: Bogucin, Chyczewo, åwier-

sk, Dobrska Kolonia, Dobrska W∏oÊcia-
ny, Draminek, Drozdowo, Folwark Ra-
cià˝, Gralewo Nowe, Gralewo Stare, Ka-
czorowy, Kiniki, Kie∏bowo, Kossobudy,
Kozolin, Krajkowo, Krajkowo Budki,
KraÊniewo, Kruszenica, Lipa, ¸empino,
¸empinek, M∏odochowo, P´sy, Sa∏kowo,
Sierakowo, Stro˝´cin, W´pi∏y, Witkowo,
Zaborowo, Zdunówek, Z∏otopole.

M∏odszy aspirant 
Bogdan Kalman
tel. 023 662 15 62

Rejon 1 – miasto Racià˝.
Fot. Wojciech Biesiekierski

Komisariat Policji w Racià˝u

INFORMACJE „G∏os Racià˝a” nr 1/201010

Telefony do dy˝urnego
023 679 10 07; 023 662 15 70

Dzielnicowi i ich rejony

OÂWIADCZENIE
Ja ni˝ej podpisany/a 

................................................................

zam. ........................................................
legitymujàcy/a si´ dowodem osobistym 

o nr .................................................
wyra˝am zgod´ na otrzymywanie
sms-ów z serwisu gminy na tel. kom. 

................................................................

.................................
/podpis/

Stwierdzam w∏asnor´cznoÊç podpisu.

................................
/podpis/

SMS z gminy
Poniewa˝ istnieje du˝e zaintere-

sowanie otrzymywaniem SMS-owych
wiadomoÊci urz´dowych z gminy,
zamieszczamy wzór oÊwiadczenia, które
trzeba wype∏niç, aby takie SMS-y
otrzymywaç, i dostarczyç je do Urz´du
Gminy w Racià˝u.
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HARMONOGRAM OPRÓ˚NIANIA POJEMNIKÓW
sm-120l i 240l z terenu Gminy Racià˝

w I pó∏roczu 2010 roku

I II III IV V VIMiejscowoÊci

Stare Gralewo
Nowe Gralewo
Dobrska – W∏oÊciany
Dobrska – Kolonia

W´pi∏y
Z∏otopole
KraÊniewo
Szapsk

Kozolin
Kaczorowy
Stro˝´cin
Stro˝´cin – Sa∏kowo

Witkowo
Kiniki
Folwark - Racià˝

M∏odochowo
Chyczewo
Kie∏bowo
Bogucin
¸empinek

¸empino
˚ukowo – Wawrzonki
˚ukowo – Strusie

Cieciersk
Kraszewo – Falki
M∏ody Niedró˝
Stary Niedró˝

Druchowo
Malewo
Koziebrody

Kraszewo – Gaczu∏ty
Kraszewo – Rory
Kraszewo – Czubaki
Bielany

Ma∏a WieÊ
Kraszewo – Podborne
Kraszewo – S∏aw´cin

åwiersk
Drozdowo
P´sy
Draminek
Sierakowo

Zdunówek
Kruszenica
Kossobudy

Budy Kraszewskie
Pólka – Racià˝
˚ychowo

Lipa
Kod∏utowo

Szczepkowo
Grzybowo
Nowy Komunin
Stary Komunin
Koci´cin Brodowy

Koci´cin Tworki
Krajkowo
Krajkowo – Budki

Unieck
Je˝ewo – Wesel
Charzyny

Charzyny Rogale
Sikory

18 15 15 19 17 14

19 16 16 20 18 15

20 17 17 21 19 16

21 18 18 22 20 17

22 19 19 23 21 18

25 22 22 26 24 21

26 23 23 27 25 22

27 24 24 28 26 23

28 25 25 29 27 24
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Uczniowie ostatnich klas Spo∏eczne-
go Liceum Ogólnokszta∏càcego i Spo-
∏ecznego Uzupe∏niajàcego Liceum Ogól-
nokszta∏càcego, do którego ucz´szcza
wielu m∏odych mieszkaƒców gminy Ra-
cià˝, bawili si´ w sobot´, 16 stycznia, na
tradycyjnej studniówce. Zabawa odby∏a
si´ w sali remizy OSP w Racià˝u.

Nim zabawa rozkr´ci∏a si´ na dobre,
abiturienci Spo∏ecznego Liceum wodzili
tradycyjnego poloneza. W pierwszej pa-
rze dyrektor szko∏y Andrzej Nizielski
taƒczy∏ z najlepszà uczennicà w klasie –
Ma∏gorzatà Kowalkowskà z åwierska.
W drugiej parze taƒczy∏a wychowawczy-
ni klas – Janina Pieczura ze stypendystà
Prezesa Rady Ministrów – Tomaszem
Kwasiborskim z ¸empina. Dziewcz´ta
w pi´knych sukniach, ch∏opcy w niena-
gannie skrojonych garniturach dwoili si´
i troili, aby ten najwa˝niejszy na stud-
niówce taniec wypad∏ dobrze. I tak te˝
by∏o, za co m∏odzie˝ zebra∏a zas∏u˝one
brawa od nauczycieli, rodziców i zapro-
szonych goÊci. WÊród tych ostatnich by∏
starosta p∏oƒski Jan Màczewski.

Przy tej okazji nie mog∏o zabraknàç
podzi´kowaƒ i ˝yczeƒ. Anna Budka re-
prezentujàca rodziców, mieszkanka wsi
Kaczorowy, dzi´kowa∏o pedagogom za
trud w∏o˝ony w edukacj´ ich pociech.
M∏odzie˝ tak˝e dzi´kowa∏a swoim na-
uczycielom, do∏àczajàc do podzi´kowaƒ
bukiety kwiatów.

˚yczenia m∏odzie˝y z∏o˝y∏ m.in. sta-
rosta p∏oƒski Jan Màczewski. Powiedzia∏
m.in.: „Przed wami
wasz pierwszy, wy-
jàtkowy bal – wie-
czór, który b´dzie-
cie wspominaç
przez wiele lat. To-
warzyszà wam dziÊ
beztroska, radoÊç
i zabawa. I taka w∏a-
Ênie powinna byç
d∏ugo wyczekiwana,
po prawie trzylet-
nim okresie nauki –
studniówka. Nieba-
wem czeka was ma-
tura – egzamin, któ-

ry nie tylko da wam szans´ dostania si´
na wymarzone studia, ale tak˝e jest
pierwszym krokiem w doros∏oÊç. Przy-
sz∏oÊç otwiera przed wami wszystkie
drzwi, daje nieograniczone mo˝liwoÊci
osobistego spe∏nienia, n´ci swym nieod-
partym urokiem nieprzewidywalnoÊci.
Wiele razy b´dziecie musieli podejmo-
waç te˝ trudne decyzje i wybory. Wierz´
jednak, ˝e w ka˝dym momencie ˝ycia
pomo˝e wam wiedza i wychowanie, któ-
re zdobyliÊcie w∏aÊnie w tej szkole”.

LO STO
Fot. archiwum szko∏y

Studniówka w „Spo∏ecznej”

Dyrektor szko∏y Andrzej Nizielski taƒczy∏ z najlepszà uczennicà
w klasie – Ma∏gorzatà Kowalkowskà z åwierska, a wychowaw-
czyni klas – Janina Pieczura ze stypendystà Prezesa Rady 
Ministrów – Tomaszem Kwasiborskim z ¸empina

Za poloneza m∏odzie˝ zebra∏a zas∏u˝one brawa 
od nauczycieli, rodziców i zaproszonych goÊci

WÊród goÊci obecny by∏ starosta p∏oƒski 
Jan Màczewski (pierwszy z lewej)


