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Wybraliśmy nowy parlament

W szkol nych mu rach za pach nia ło
swoj skim pie czy wem

Gdzie płyną ścieki z ZOL-u

19 paź dzier ni ka w Szko le Pod sta wo wej w Sta rym
Gra le wie za pach nia ło świe żym swoj skim pie czy wem.
Nie za bra kło rów nież ma sła, smal cu, po wi deł oraz ki szo -
nych ogór ków. Każ dy mógł spró bo wać i do ce nić ten nie -
po wta rzal ny smak. Wszyst ko to zwią za ne by ło z ob cho -
da mi Świa to we go Dnia Chle ba.

Czytaj na str. 8

Na 8 li sto pa da pre -
zy dent Bro ni sław Ko mo -
row ski wy zna czył da tę
pierw sze go po sie dze nia
no wo wy bra nych izb par -
la men tu – Sej mu i Se na -
tu, pod czas któ re go po -
sło wie i se na to ro wie wy -
bra ni w wy bo rach 9 paź -
dzier ni ka zło żą ślu bo wa -
nie. We wnątrz pu bli ku je -
my da ne do ty czą ce wy -
ni ków wy bo rów w gmi -
nie Ra ciąż, mie ście Ra -
ciąż, po wie cie płoń skim
i w ca łym na szym okrę -
gu oraz przed sta wia my
par la men ta rzy stów wy -
bra nych w na szych okrę -
gach.

Fot. Krzysz tof
Bia ∏o skór ski

Czy taj na str. 2-3

11 wrze śnia miesz kań cy wsi Kra sze wo Czu ba ki za wia do mi -
li wój ta gmi ny Ra ciąż o tym, że ście ki z Za kła du Opie kuń czo -
-Lecz ni cze go, znaj du ją ce go się w tej wsi, tra fia ją na łą ki, do la su
i do po bli skiej rze ki Ra ciąż ni cy. O nie le gal nym wy le wa niu nie -
czy sto ści przez ZOL wójt po in for mo wa ny też zo stał przez funk -
cjo na riu szy Ko mi sa ria tu Po li cji w Ra cią żu.

- Na tych miast za wia do mi łem o tym fak cie cie cha now ską de -
le ga tu rę Ma zo wiec kie go Wo je wódz kie go In spek to ra Ochro ny
Śro do wi ska, pro sząc o in ter wen cję – mó wi Ry szard Gisz czak.

Czy taj na str. 5
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Na 8 li sto pa da pre zy dent Bro ni sław Ko mo row ski
wy zna czył da tę pierw sze go po sie dze nia no wo wy bra -
nych izb par la men tu – Sej mu i Se na tu, pod czas któ re go
po sło wie i se na to ro wie wy bra ni w wy bo rach 9 paź dzier -
ni ka zło żą ślu bo wa nie. Pu bli ku je my da ne do ty czą ce wy -
ni ków wy bo rów w gmi nie Ra ciąż, mie ście Ra ciąż, po -
wie cie płoń skim i w ca łym na szym okrę gu (źró dło: pkw.
gov.pl). A na stro nie obok przed sta wia my par la men ta rzy -
stów wy bra nych w na szych okrę gach.

GMI NA RA CIĄŻ
W gmi nie Ra ciąż upraw nio nych do udzia łu w gło so -

wa niu w wy bo rach do Sej mu i Se na tu by ły 7094 oso by.
Fre kwen cja w gmi nie w wy bo rach do Sej mu wy nio -
sła 33,72%. W po szcze gól nych ob wo dach gło so wa nia
wy glą da ła na stę pu ją co: Sta re Gra le wo – 34,63%,
Unieck – 35, 82%, Ko zie bro dy – 31,28%, Ze spół Szkół
w Ra cią żu – 28,43%, Kraj ko wo – 39,71%, ZOL Kra sze -
wo Czu ba ki – 46,07%.

W gmi nie Ra ciąż po szcze gól ne li sty otrzy ma ły na -
stę pu ją cy pro cent gło sów: PiS – 43,67%, PJN – 1,58%,
SLD – 4,7%, Ruch Pa li ko ta – 6,6%, PSL – 30,92%,
PPP – 0,86%, PO – 11,66%.

W ob wo dzie nr 1 – Sta re Gra le wo: PiS – 37,36%,
PJN – 0,97%, SLD – 4,19%, Ruch Pa li ko ta – 6,12%,
PSL – 38,97%, PPP – 0,9%, PO – 11,43%.

W ob wo dzie nr 2 – Unieck: PiS – 47,06%,
PJN – 2,71%, SLD – 6,56%, Ruch Pa li ko ta – 7,01%,
PSL – 25,11%, PPP – 1,13%, PO – 10,41%.

W ob wo dzie nr 3 – Ko zie bro dy: PiS – 45,24%,
PJN – 1,98%, SLD – 3,57%, Ruch Pa li ko ta – 6,75%,
PSL – 28,97%, PPP – 0,4%, PO – 13,10%.

W ob wo dzie nr 4 – Ze spół Szkół w Ra cią żu:
PiS – 41,75%, PJN – 1,59%, SLD – 4,97%, Ruch Pa li ko -
ta – 8,15%, PSL – 29,82%, PPP – 0,6%, PO – 13,12%.

W ob wo dzie nr 5 – Kraj ko wo: PiS – 48,79%,
PJN – 1,21%, SLD – 3,64%, Ruch Pa li ko ta – 4,55%,

PSL – 31,52%, PPP – 0,61%, PO – 9,7%.
W ob wo dzie nr 6 – ZOL Kra sze wo Czu ba ki:

PiS – 64,06%, SLD – 4,69, Ruch Pa li ko ta – 6,25%,
PSL – 6,25%, PPP – 3,12%, PO – 15,62%.

In dy wi du al nie naj wię cej gło sów spo śród kan dy da -
tów na po słów otrzy ma li w gmi nie Ra ciąż: Wal de mar
Paw lak (PSL) – 392 gło sy, Woj ciech Ja siń ski (PiS) – 270,
Ma rek Opio ła (PiS) – 223, Ro bert Ko ła kow ski
(PiS) – 118, Ju lia Pi te ra (PO) – 114, Ma ciej Wą sik
(PiS) – 65, Gra ży na Opol ska (PSL) – 64, Mi ro sław Koź -
la kie wicz (PO) – 63, Elż bie ta Szy ma nik (PSL) – 62, An -
drzej Stol pa (PSL) – 60. 

W wy bo rach do Se na tu fre kwen cja w gmi nie wy nio -
sła 33,73%. Po szcze gól ni kan dy da ci otrzy ma li na stę pu ją -
cą ilość gło sów: Hen ryk Ant czak – 728, Jan Ma ria Jac -
kow ski – 870, Krzysz tof Ja ku bow ski – 285, Zdzi sław
Mie rze jew ski – 72, Se ra fi na Ogoń czyk -Mą kow ska – 173,
Je rzy Pę ka ła – 54, Wie sław Pio trow ski – 112.

MIA STO RA CIĄŻ
W mie ście Ra ciąż fre kwen cja w wy bo rach do Sej mu

wy nio sła 41,35%. Wy ni ki gło so wa nia na po szcze gól ne
li sty: PiS – 38,45%, PJN – 3,36%, SLD – 6,87%, Ruch
Pa li ko ta – 9,78%, PSL – 11,1%, PPP – 0,97%,
PO – 29,56%. In dy wi du al nie naj wię cej gło sów otrzy ma -
li: Ju lia Pi te ra – 167, Woj ciech Ja siń ski – 160, Ma rek
Opio ła – 144, Wal de mar Paw lak – 95, Mi ro sław Koź la -
kie wicz – 90, An drzej Ka ma sa (PO) – 89, Ma ciej Wą -
sik – 51, Ro bert Ko ła kow ski – 51, Krzysz tof Gaw kow ski
(SLD) – 43, Pa weł Sa jak (Ruch Pa li ko ta) – 42.

Spo śród kan dy da tów do Se na tu naj wię cej gło sów
otrzy mał Jan Ma ria Jac kow ski – 511. Dru gi był Krzysz -
tof Ja ku bow ski – 364, trze cia Se ra fi na Ogoń czyk -Mą -
kow ska – 237.

PO WIAT PŁOŃ SKI
W po wie cie płoń skim fre kwen cja w wy bo rach

do Sej mu (do Se na tu by ła ta ka sa ma) wy nio sła 38,32%.
Po szcze gól ne ko mi te ty wy bor cze otrzy ma ły na stę pu ją cy
pro cent gło sów: PiS – 35,42%, PJN – 2,59%,
SLD – 6,34%, Ruch Pa li ko ta – 8,7%, PSL – 21,29%,
PPP – 0,64%, PO – 25,03%. In dy wi du al nie naj wię cej
gło sów otrzy ma li: Wal de mar Paw lak – 2 707, Ju lia Pi te -
ra – 2 658, Woj ciech Ja siń ski – 2 594, An drzej Ka ma -
sa – 2 025, Ma rek Opio ła – 1 729, Gra ży na Opol -
ska – 1 152, Ro bert Ko ła kow ski – 1 124, Ma ciej Wą -
sik – 934, Mi ro sław Koź la kie wicz – 750, Krzysz tof Gaw -
kow ski – 714, An drzej Stol pa – 629.

Spo śród kan dy da tów do Se na tu naj wię cej gło sów w po -
wie cie otrzy mał Jan Ma ria Jac kow ski – 8 726, dru gi był
Krzysz tof Ja ku bow ski – 6 233, trze ci Hen ryk Ant -
czak – 5 814.



OKRĘG

W okrę gu nr 16, w skład któ re go wcho dzi ły tak że
gmi na Ra ciąż i po wiat płoń ski, do zdo by cia by ło 10 man -
da tów po sel skich. Wy bo ry od by wa ły się we dług za sa dy
pro por cjo nal nej. Fre kwen cja w wy bo rach do Sej mu wy -
nio sła w tym okrę gu 43,32%. Po szcze gól ne li sty otrzy -
ma ły na stę pu ją cy pro cent gło sów: PiS – 33,74%,
PJN – 2,44%, SLD – 7,52%, Ruch Pa li ko ta – 8,38%,
PSL – 18,72%, PPP – 0,76%, PO – 28,43%. Man da ta mi
po dzie li ły się na stę pu ją ce ko mi te ty wy bor cze: PiS – 4,
PO – 3, PSL – 2, Ruch Pa li ko ta – 1. Po sła mi zo sta li: Woj -
ciech Ja siń ski (PiS) – 26 125 gło sów w okrę gu, Ma rek

Opio ła (PiS) – 9 545, Ro bert Ko ła kow ski (PiS) – 9 314,
Ma ciej Ma łec ki (PiS) – 9 757, Pa weł Sa jak (Ruch Pa li ko -
ta) – 7 747, Wal de mar Paw lak (PSL) – 24 491, Piotr Zgo -
rzel ski (PSL) – 4 323, Ju lia Pi te ra (PO) – 29 095, Mi ro -
sław Koź la kie wicz (PO) – 11 000, Elż bie ta Ga piń ska
(PO) – 10 794.

Se na to rem z okrę gu nr 39 zo stał Jan Ma ria Jac kow -
ski (PiS) – 33 421 gło sów. War to do dać, że po raz pierw -
szy wy bo ry do Se na tu od by ły się w okrę gach jed no man -
da to wych. Se na to rem zo sta wał ten, któ ry otrzy mał naj -
więk szą licz bę gło sów, co nie za wsze ma miej sce w wy -
bo rach pro por cjo nal nych. Okręg nr 39 two rzy ły po wia ty:
płoń ski, cie cha now ski, prza sny ski, mław ski, żu ro miń ski.

red

WYBORY PARLAMENTARNE
„G∏os Racià˝a” nr 10/2011 3

Posłowie z naszego okręgu

Senator
z naszego

okręgu
Jan Maria

Jackowski (PiS)
33 421 głosów

Wojciech Jasiński (PiS)
26 125 głosów

Julia Pitera (PO)
29 095 głosów

Waldemar Pawlak (PSL)
24 491 głosów

Piotr Zgorzelski (PSL)
4 323 głosy

Marek Opioła (PiS)
9 545 głosów

Mirosław Koźlakiewicz (PO)
11 000 głosów

Maciej Małecki (PiS)
9 757 głosów

Elżbieta Gapińska (PO)
10 794 głosy

Robert Kołakowski (PiS)
9 314 głosów

Paweł Sajak (Ruch Palikota)
7 747 głosów
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Na gro dy wój ta
Z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej wójt gmi ny Ra -

ciąż przy znał na gro dy pie nięż ne czte rem pe da go gom.
Otrzy ma li je: Krzysz tof Bor kow ski – dy rek tor Pu blicz ne -
go Gim na zjum w Gra le wie, Piotr Ka sic ki – dy rek tor Ze -
spo łu Szkół w Kraj ko wie, Bo że na Ku char ska – na uczy -
ciel ka w Szko le Pod sta wo wej w Gra le wie i An na Jo lan ta
Kur kie wicz – na uczy ciel ka w Ze spo le Szkół w Ko zie bro -
dach.

U W A G A !
Urzàd Gminy Racià˝ informuje, ˝e

10 listopada 2011r.
(czwartek) o godzinie 10 00

w sali konferencyjnej odb´dzie si´
spotkanie informacyjne z  udzia∏em

przedstawicieli Agencji Rynku Rolnego,
KRUS oraz Stowarzyszenia EKO

SYSTEM.

Zapraszamy so∏tysów, radnych
oraz wszystkie

zainteresowane osoby

Po dzię ko wa nie
Wójt gmi ny Ra ciąż skła da ser decz nie po dzię ko -

wa nie Ban ko wi Spół dziel cze mu w Ra cią żu za wspar -
cie fi nan so we re no wa cji po mni ka ka no nie ra An to nie -
go Hau ski, uczest ni ka bi twy pod Mła wą we wrze -
śniu 1939 r., któ re go grób znaj du je się na cmen ta rzu
w Gra le wie.

Ho no ry
dla pa ni dy rek tor

Elż bie ta Szy ma nik, za stęp ca dy rek to ra Ma zo wiec -
kiej Jed nost ki Wdra ża nia Pro gra mów Unij nych, otrzy ma -
ła na se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż, któ ra od by ła się 4 paź -
dzier ni ka, sta tu et kę i dy plom w do wód uzna nia dla jej po -
czy nań na rzecz gmi ny Ra ciąż.

Ma zo wiec ka Jed nost ka Wdra ża nia Pro gra mów Unij -
nych roz dzie la unij ne do ta cje, o któ re z po wo dze niem
ubie ga się tak że gmi na Ra ciąż. Jak za uwa ży ła pa ni dy -
rek tor, gmi na Ra ciąż po raz pierw szy otrzy ma ła nie daw -
no do ta cję na za da nia w ra mach pro gra mu okre śla ne go
ogól nie „Ka pi tał ludz ki”. Cho dzi o 688 tys. zł na pro wa -
dze nie od dzia łów przed szkol nych w gmi nie.

r -r

Wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia
Rodzinie Zmar∏ej

Âp. ANI CIARKOWSKIEJ
sk∏adajà 

Wójt i pracownicy
Urz´du Gminy w Racià˝u

Rodzinie Zmar∏ego
Âp. Jerzego Obidowskiego

so∏tysa wsi W´pi∏y
wyrazy wspó∏czucia sk∏adajà

Wójt, Rada Gminy i pracownicy
Urz´du Gminy w Racià˝u



11 wrze śnia miesz kań cy wsi
Kra sze wo Czu ba ki za wia do mi li wój -
ta gmi ny Ra ciąż o tym, że ście ki
z Za kła du Opie kuń czo -Lecz ni cze go,
znaj du ją ce go się w tej wsi, tra fia ją
na łą ki, do la su i do po bli skiej rze ki
Ra ciąż ni cy. O nie le gal nym wy le wa -
niu nie czy sto ści przez ZOL wójt po -
in for mo wa ny też zo stał przez funk -
cjo na riu szy Ko mi sa ria tu Po li cji
w Ra cią żu.

– Na tych miast za wia do mi łem
o tym fak cie cie cha now ską de le ga tu -
rę Ma zo wiec kie go Wo je wódz kie go
In spek to ra Ochro ny Śro do wi ska, pro -
sząc o in ter wen cję.
Na miej sce uda li się też
urzęd ni cy od po wie -
dzial ni w gmi nie za tę
pro ble ma ty kę – mó wi
Ry szard Gisz czak.

Nie za leż nie od te -
go, miesz kań cy wsi
Kra sze wo Czu ba ki
rów nież skie ro wa li pi -
smo do MWIOŚ z po -
wia do mie niem wo je -
wo dy ma zo wiec kie go.
Za wia do mi li też płoń -
ski Sa ne pid. Na pi sa li
m. in., że za kład zo stał
za pro jek to wa ny wraz
z wła sną oczysz czal nią
ście ków na oko ło 120 pa cjen tów,
a obec nie przyj mu je po nad 300
„przy tej sa mej nie roz bu do wa nej, nie -
spraw nej oczysz czal ni ście ków”.

Soł tys wsi Ze non Ma zu chow ski
otrzy mał od po wiedź od Krzysz to fa
Biel skie go, Pań stwo we go Po wia to -
we go In spek to ra Sa ni tar ne go w Płoń -
sku, w któ rej ten stwier dza, że pod -
czas kon tro li 22 wrze śnia „nie stwier -
dzo no śla dów ście ków wy le wa nych
do rze ki”. Kon tro le rzy Po wia to wej
Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej
w Płoń sku uzy ska li in for ma cję
od kie row nic twa ZOL w Kra sze wie
Czu ba kach, że 11 wrze śnia „wy stą pi -
ła awa ria miej sco wej oczysz czal ni
ście ków – za tor, któ ry spo wo do wał
wy le wa nie się ście ków krat ka mi
w ła zien kach w bu dyn ku A i fak tycz -
nie do szło do prze pom po wa nia ok. 3
m³ ście ków na łą kę na le żą cą do wła -
ści cie la obiek tu, a nie do rze ki, któ ra

znaj du je się ok. 40 m od osad ni ków”.
In ter wen cję pod jął też Ma zo -

wiec ki Wo je wódz ki In spek tor Ochro -
ny Śro do wi ska, De le ga tu ra w Cie cha -
no wie. Kon tro le rzy trzy krot nie ba da -
li te ren. Kon tro le wy ka za ły „sze ro ki
za kres nie pra wi dło wo ści w go spo dar -
ce ście ko wej Za kła du”. I jesz cze kil -
ka cy ta tów z pism MWIOŚ do wój ta,
do sta ro sty płoń skie go i in spek to ra
nad zo ru bu dow la ne go. „Wy ni ki ba -
dań „oczysz czo nych” ście ków gro -
ma dzo nych w zbior ni ku wy ka zu ją
stę że nie sub stan cji nie orga nicz nych
więk sze od do pusz czal nych.(...) Stan
ten jest do wo dem prze cią że nia
oczysz czal ni, stę że nia sub stan cji nie -
orga nicz nych więk sze niż w nie -
oczysz czo nych ście kach wska zu ją
na wtór ne ich za nie czysz cze nie.(...)
Roz le wi ska ście ków na grun cie
i wśród drze wo sta nu, utwo rzo ny
ziem ny zbior nik ście ków miej scu stu -

dzie nek, nie przy jem ny za pach do wo -
dzą, że za rów no za kła do wa oczysz -
czal nia jak i dre naż roz są cza ją cy,
przy po mo cy któ re go oczysz czo ne
ście ki wpro wa dza ne są do zie mi są

prze cią żo ne, nie pra wi -
dło wo eks plo ato wa -
ne i nie speł nia ją swo ich
funk cji.(...) Ilość ście -
ków wpro wa dza -
na do zie mi prze kra cza ła
mak sy mal ną do pusz -
czal ną ilość.(...) Nie pra -
wi dło wo ści w pra cy
oczysz czal ni spo wo do -
wa ne są zbyt du żą ilo -
ścią ście ków kie ro wa ną
do oczysz czal ni i nie do -
sta tecz nym ich oczysz -
cze niem. Wła ści ciel Za -
kła du zwięk sza jąc wie -
lo krot nie licz bę przyj -

mo wa nych pen sjo na riu szy, a co za tym
idzie i per so ne lu, nie za pew nił rów no -
cze śnie zwięk sze nia, po przez roz bu do -
wę, wy daj no ści oczysz czal ni”.

Za stęp cę kie row ni ka ad mi ni stra -
cyj ne go ZOL uka ra no grzyw ną.
MWIOŚ za po wie dział wsz czę cie po -
stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go w ce lu
wy mie rze nia kar pie nięż nych za na -
ru sze nie wa run ków po zwo le nia wod -
no praw ne go. Wsz czął po stę po wa nie
w spra wie wstrzy ma nia użyt ko wa nia
oczysz czal ni (od 2 paź dzier ni ka ście -
ki z ZOL są wy wo żo ne do oczysz -
czal ni w Ko zie bro dach).               r -r

Fot. Archiwum  Urz´du Gminy
w Racià˝u
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Gdzie pły ną ście ki
z ZOL -u

SKUP ZŁOMU
NA WAGĘ

Konkurencyjne ceny!!!
(odbiór od klienta

własnym transportem)

SPRZEDAŻ:
WĘGIEL,
EKOGROSZEK,
BRYKIET OPAŁOWY

F.H.U. GRALEWO
Tel. (23) 679 - 32 - 06

604 - 268 - 846

Roz le wi sko ście ków w po bli żu bu dyn ku ZOL

Nie le gal nie wy ko pa ny zbior nik wod ny w od le gło ści
ok. 15 m od rze ki – wy ni ki ba dań MWIOŚ nie po twier dzi ły
prze pom po wy wa nia ście ków by to wych do te go zbior ni ka
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Pa mię ta ją o pe da go gach, tak że tych,
któ rzy ode szli na wiecz ną war tę

Te go rocz ne ob cho dy na uczy ciel skie go świę ta na dłu go
za pad ną w pa mięć miej sco wej spo łecz no ści. A to dla te go, że
oprócz za słu żo nych hoł dów i dzięk czy nień skie ro wa nych
do na uczy cie li i pra cow ni ków szko ły, przy wo ła no pa mięć tych
pe da go gów, któ rych już nie ma wśród ży wych, a któ rzy kła dli
pod wa li ny pod gra lew ska oświa tę.

Dzień 14 paź dzier ni ka to jed no z nie wie lu świąt w ro ku
po świę co ne pe da go gom i pra cow ni kom szko ły. Upa mięt nia
ono rocz ni cę po -
wsta nia Ko mi sji
Edu ka cji Na ro do -
wej (KEN), utwo -
rzo nej z ini cja ty -
wy kró la Sta ni sła -
wa Au gu sta Po -
n i a  t ow sk i e  g o ,
na mo cy uchwa ły
Sej mu Roz bio ro -
we go z dnia 14
p a ź  d z i e r  n i  -
ka 1773. Po pu lar -
nie na zy wa my go
Dniem Na uczy -
cie la.

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo -
wej w Sta rym Gra le wie pod kie run -
kiem opie ku na Sa mo rzą du
Uczniow skie go przy go to wa li
w tym dniu uro czy stą aka de mię,
pod czas któ rej przed sta wi li na we -
so ło scen ki z ży cia szko ły, re cy to -
wa li wier sze, śpie wa li pio sen ki
do po pu lar nych me lo dii mu zy ki
roz ryw ko wej, a na ko niec wrę czy li
kwia ty wszyst kim na uczy cie lom
i pra cow ni kom szko ły.

Dy rek tor szko ły pa ni Da nu ta
Wró blew ska wy gło si ła prze mó wie -
nie, pod kre śla jąc ogrom pra cy na -
uczy cie li i zwią za ną z tym wiel ką
od po wie dzial ność. Po dzię ko wa ła za ca ły do tych cza so wy trud
wło żo ny w kształ ce nie umy słów dzie ci. Ży czy ła, aby pra ca na -
uczy cie li, mi mo wie lu na po ty ka nych trud no ści, by ła dla pe da -
go gów sa tys fak cją i speł nie niem. Zło ży ła rów nież w imie niu
wła snym i pa na wój ta naj ser decz niej sze ży cze nia suk ce sów
i wszel kiej po myśl no ści za rów no w ży ciu za wo do wym, jak
i oso bi stym wszyst kim pra cow ni kom szko ły. Po nad to przy zna -
ła kil ku na uczy cie lom na gro dy dy rek to ra szko ły za szcze gól -
ne osią gnię cia w pra cy dy dak tycz nej i wy cho waw czej.

W tym ro ku ob cho dy Dnia Edu ka cji Na ro do wej w szko le
w Sta rym Gra le wie po łą czo ne zo sta ły z uro czy sto ścią po świę -
ce nia na grob ka dwoj ga na uczy cie li, któ rych mo gi ła znaj du je
się na miej sco wym cmen ta rzu pa ra fial nym. Uro czy stość roz -
po czę ła msza świę ta, któ rą od pra wił pro boszcz tu tej szej pa ra -
fii dr Jan Pio trow ski.

Dy rek tor Da nu ta Wró blew ska za po zna ła ze bra nych w ko -
ście le z krót ką bio gra fią za słu żo nych dla Gra le wa pe da go -
gów – Ja ni ny i Sta ni sła wa Py dy nów.

Na uczy cie le ci, od 1923 ro ku zwią za ni by li ze szko łą
w Gra le wie. To dzię ki ich za an ga żo wa niu i mą dro ści na szych

przod ków z gmi ny Stro żę cin z sie dzi bą w Gra le wie po zy ska no
dział kę i za ku pio no bu do wa ny ja ko dwo rek drew nia ny bu dy -
nek. Zo stał on ro ze bra ny i po now nie po bu do wa ny ja ko szko ła
w miej scu, gdzie obec nie znaj du je się ośro dek zdro wia. Lo sy
te go bu dyn ku opi su je dziś pa miąt ko wa ta bli ca.

W tym sa mym okre sie – w 1927 ro ku – Sta ni sław Py dyn
or ga ni zu je wraz z miesz kań ca mi Szap ska i Gra le wa Ochot ni -
czą Straż Po żar ną.

Głów nym
p o wo  ł a  n i e m
i mi sją pań stwa
Py dy nów by ło
s z e  r z e  n i e
oświa ty. Wy -
buch II woj ny
świa to wej prze -
ry wa dzia łal -
ność szko ły. Ja -
ni na i Sta ni sław
P y  d y  n o  w i e
zmu sze ni są
opu ścić Gra le -
wo. Przez ca ły
okres oku pa cji

ukry wa ją się w oko li cach War sza -
wy.

Do Gra le wa po sta na wia ją po -
wró cić 16 stycz nia 1945 ro ku. Wy -
bra li jed nak nie od po wied ni czas,
po dróż oka za ła się tra gicz na – Sta -
ni sław Py dyn gi nie od ata ku po ci -
sku ar ty le ryj skie go. Pa ni Ja ni -
na prze wo zi cia ło mę ża do Gra le wa,
gdzie zo sta je zło żo ne na miej sco -
wym cmen ta rzu. Sa ma w lu -
tym 1945 ro ku or ga ni zu je w znisz -
czo nym bu dyn ku szkol nym za ję cia
lek cyj ne. Kie ru je szko łą do 1952 r.,
a póź niej do 1965 r. pra cu je w niej
ja ko na uczy ciel ka. W tym sa mym

ro ku prze cho dzi na za słu żo ną eme ry tu rę.
Pa ni Ja ni na Py dyn zmar ła 29 mar ca 1976 ro ku. Zo sta ła

po cho wa na obok mę ża.
Pań stwo Ja ni na i Sta ni sław Py dy no wie swo im za an ga żo -

wa niem i po sta wą wy war li wiel ki wpływ na na sze śro do wi sko.
Nie ma tu ni ko go z ich ro dzi ny, ale o ich gro bie pa mię ta ją ko -
lej ne po ko le nia uczniów. Dzię ki Spo łecz ne mu Ko mi te to wi
Roz bu do wy Szko ły oraz Lu do wo – Uczniow skie mu Klu bo wi
Spor to we mu „Luks”, któ rym prze wod ni czy pan Je rzy Ja wor -
ski, zo stał wy bu do wa ny no wy na gro bek na mo gi le za słu żo -
nych dla na szej spo łecz no ści na uczy cie li. W imie niu spo łecz -
no ści szkol nej wy ra ża my po dzię ko wa nie za tę cen ną ini cja ty -
wę i zo bo wią zu je my się oto czyć opie ką to miej sce pa mię ci.

Na kart ce z pa mięt ni ka jed nej z uczen nic 20 kwiet -
nia 1938 ro ku Sta ni sław Py dyn na pi sał: „Wiel kość i po tę ga
Pol ski od nas i do nas na le ży, gdyż nikt in ny, lecz my umie my
ofiar nie i wy trwa le pra co wać dla Niej.” Sło wa te, cią gle ak tu -
al ne, niech bę dą dla nas wska zów ką i mot tem na sze go ży cia.

K. B.; A. S.; D. G.

Szcze gól ny Dzień Na uczy cie la w Gra le wie

Nie ma tu ni ko go z ich ro dzi ny, ale o ich gro bie pa mię ta ją ko lej ne po ko le nia uczniów

Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w Sta rym Gra le wie
przy go to wa li uro czy stą aka de mię



Ze spół Szkół Spo łecz ne go To -
wa rzy stwa Oświa to we go przy go to -
wał spo tka nie po świę co ne ży ciu
mię dzy wo jen ne go Ra cią ża. Od by -
ło się ono 22 wrze śnia w Miej skim
Cen trum Kul tu ry, Spor tu i Re kre -
acji. Głów nym or ga ni za to rem był
ZS STO w Ra cią żu.

Spo tka nie skła da ło się z trzech czę -
ści. W pierw szej ucznio wie ZS STO
w Ra cią żu sta ra li się od two rzyć na strój
przed wo jen ne go Ra cią ża, in sce ni zu jąc
roz mo wę do ty czą cą te go, co dzia ło się
wte dy w mie ście – po wsta wa nia ko mu -
ni ka cji, dzia łal ności OSP, po cząt ków
klu bu spor to we go Błę kit ni itd. In sce ni za cję ubar wia ły
krót kie fil my przed sta wia ją ce ży cie kul tu ral ne i naj waż -
niej sze po sta ci Pol ski w okre sie dwu dzie sto le cia mię -
dzy wo jen ne go.

W dru giej czę ści zna lazł się wy kład dr Ma rii Cie śli, hi -
sto rycz ki pra cu ją cej w Pol skiej Aka de mii Na uk, na te mat
„Abram Bursz tyn, Sru el Abram Fin kel ste in, Abram Zvi Per -
l mut ter, czy li o ży dow skich miesz kań cach Ra cią ża”.

Trze cia część
spo tka nia to kon cert
pie śni ży dow skich
w wy ko na niu ak to -
rów Te atru Ży dow -
skie go w War sza wie. 

W prze rwach
mię dzy po szcze gól -
ny mi czę ścia mi moż -
na by ło obej rzeć wy -
sta wę zdjęć po ka zu -
ją cych Ra ciąż w la -
tach 1915-1939 oraz
zdję cia po cho dzą ce

ze zbio rów OSP Ra ciąż, zdję cia Ży dów pra cu ją cych
pod nad zo rem Niem ców w okre sie wrze sień -li sto -
pad 1939 r., a tak że zdję cia po cho dzą ce ze zbio rów
Fun da cji Sha lom.

Ad re sa ta mi spo tka nia by li przede wszyst kim
ucznio wie szkół gim na zjal nych i po nad gim na zjal -
nych z te re nu Ra cią ża i gmi ny Ra ciąż. Cho dzi ło

o przy bli że nie im hi sto rii na sze go mia sta, po ka za nie je go
za gi nio ne go i dla nich już chy ba eg zo tycz ne go ob li cza.
Cho dzi ło też o pięk no mu zy ki – tej po pu lar nej, roz ryw -
ko wej – okre su mię dzy wo jen ne go (Han ka Or do nów -
na – „Mi łość ci wszyst ko wy ba czy”, Eu ge niusz Bo do -
„O'key”, Alek san der Żab czyń ski – „Już nie za po mnisz
mnie”), a tak że pięk no mu zy ki ży dow skiej.

An drzej Ni ziel ski, 
dy rek tor Ze spo ∏u Szkó∏ STO w Ra cià ̋ u

Alek san dra Ma lu dy oraz in ni or ga ni za to rzy

Fot. ar chi wum ZS STO w Ra cià ̋ u
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Kon cert pie śni ży dow skich w wy ko na niu ak to rów 
Te atru Ży dow skie go w War sza wie

Ucznio wie ZS STO w Ra cią żu sta ra li się od two rzyć 
na strój przed wo jen ne go Ra cią ża

Na wi dow ni za sie dli też by li i obec ni pe da go dzy

„ Nie ma już ta kich mia ste czek”
Spo tka nie po świę co ne ży ciu mię dzy wo jen ne go Ra cią ża

Ad re sa ta mi spo tka nia by li przede wszyst kim ucznio wie szkół gim na zjal nych
i po nad gim na zjal nych z te re nu Ra cią ża i gmi ny Ra ciąż



Z ŻYCIA SZKOŁY
„G∏os Racià˝a” nr 10/20118

Jak waż ne zdro wie
Do brze my wie my
Tra dy cję bab ci
Za cho wu je my
I na za kwa sie chle bek
Pie cze my
Z mą ki zbóż na szych
Co to wy ro sły na
POL SKIEJ ZIE MI

Ja ni na An na Krzy ̋ ew ska

19 paź dzier ni ka w Szko le Pod -
sta wo wej w Sta rym Gra le wie za pach -
nia ło świe żym swoj skim pie czy wem.
Nie za bra kło rów nież ma sła, smal cu,
po wi deł oraz ki szo nych ogór ków.
Każ dy mógł spró bo wać i do ce nić ten
nie po wta rzal ny smak. Wszyst ko to
zwią za ne by ło z ob cho da mi Świa to -
we go Dnia Chle ba, któ re na sta łe
wpi sa ło się
w tra dy cję szko -
ły.

Kil ka dni
wcze śniej pod ję -
to dzia ła nia bę -
dą ce przy go-
to wa niem do te -
go świę ta. Pierw -
szym z nich by ła
w y  c i e c z  k a
do Mu zeum Wsi
Ma zo wiec  k iej
w Sierp cu, któ ra
od by ła się 12
paź  dz ie r  n i  ka .
Ucznio wie wzię -
li udział w lek cji

m u  z e  a l  n e j
„Od zia ren ka
do bo chen ka”,
pod czas któ rej za -
po zna li się z pro ce -
sem ob rób ki ziar na
od mo men tu za sie -
wu do pro duk tu
koń co we go ja kim
jest chleb. Dzie ci
po zna ły zbo ża
upra wia ne na Ma -
zow szu, na rzę dzia
i urzą dze nia zwią -
za ne z ob rób ką
ziar na, a tak że
prze są dy, zwy cza je
i ob rzę dy to wa rzy szą ce upra wie
zbóż.

Po nie waż nie ma nic lep sze go
od krom ki świe żo upie czo ne go

chle ba z pach ną cą
skór ką, do te go
przy rzą dzo ne go
sa mo dziel nie, ko -
lej nym dzia ła niem
pod ję tym w związ -
ku ze Świę tem
Chle ba by ło
wspól ne je go pie -
cze nie.

U c z n i o  w i e
z klas IV – VI wła -
sno ręcz nie z po -
mo cą swo ich wy -
cho waw czyń wy ra -
bia li cia sto, a na -

stęp nie wy pie ka li ru mia ne boch ny
chle ba.

Ten nie zwy kły dzień uświa do mił
uczniom pod sta wo we zna cze nie chle -
ba w ży ciu co dzien nym oraz je go
obec ność w pol skiej kul tu rze. Do dzi -
siaj w wie lu ro dzi nach kul ty wo wa ny
jest zwy czaj czy nie nia zna ku krzy ża
przed ukro je niem pierw szej krom ki,
ja ko wy raz oka zy wa ne go sza cun ku.
Bo wiem chleb to sym bol ży cia, uro -
dza ju i hoj no ści Bo ga.

By ło to wspa nia łe spo tka nie, któ -
re z pew no ścią zin te gro wa ło spo łecz -
ność uczniow ską.

Za po moc w or ga ni za cji uro czy -
sto ści dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
w Sta rym Gra le wie Da nu ta Wró blew -
ska skła da po dzię ko wa nia ro dzi com
oraz pa ni Wan dzie Wi chow skiej, któ -
rej pie kar nia ufun do wa ła chleb.

K. B.; A. S.; D. G.

W szkol nych mu rach za pach nia ło
swoj skim pie czy wem

Do dzi siaj w wie lu ro dzi nach kul ty wo wa ny jest zwy czaj czy nie nia 
zna ku krzy ża przed ukro je niem pierw szej krom ki, 

o czym przy po mnia ła uczniom dy rek tor Da nu ta Wró blew ska

Ucznio wie z klas IV – VI wła sno ręcz nie z po mo cą swo ich wy cho waw -
czyń wy ra bia li cia sto, a na stęp nie wy pie ka li ru mia ne boch ny chle ba

Ten nie zwy kły dzień uświa do mił uczniom 
pod sta wo we zna cze nie chle ba w ży ciu co dzien -

nym oraz je go obec ność w na szej kul tu rze

W Mu zeum Wsi Ma zo wiec kiej w Sierp cu ucznio wie wzię li udział 
w lek cji mu ze al nej, pod czas któ rej za po zna li się z pro ce sem ob rób ki
ziar na od mo men tu za sie wu do pro duk tu koń co we go ja kim jest chleb
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Do bra wróż ka, gość szcze gól ny za pro szo ny z baj ko -
wej kra iny, po mo gła ma łym bo ha te rom uro czy sto ści po -
ko nać tru dy po dró ży do czte rech waż nych kra in, ze brać
od po wied nie sym bo le i tym sa mym za słu żyć so bie
na przy ję cie do gro na uczniów – tak oto pa so wa nie
na uczniów prze bie ga ło w szko le fi lial nej w Kra sze wie

6 paź dzier ni ka w szko le w Kra sze wie Ga czuł tach
od by ło się spo tka nie in te gra cyj ne dzie ci z punk tów
przed szkol nych, od dzia łów ze ro wych i uczą cych się
w kla sach I -III Ze spo łu Szkół w Ko zie bro dach.
Przy dźwię kach mu zy ki i wspól nych plą sach po wi ta li śmy

Pa so wa nie na uczniów

Kla sa I z wy cho waw czy nią Ewą Wró blew ską

Świę to pie czo ne go ziem nia ka w Kra sze wie Ga czuł tach

Są już peł no praw ny mi ucznia mi

Ga czuł tach. Po zło że niu ślu bo wa nia i pa so wa niu ucznio -
wie otrzy ma li pa miąt ko we dy plo my oraz upo min ki ufun -
do wa ne przez ra dę ro dzi ców kl. I.

ew
Fot. ar chi wum szko ∏y

je sień i jak przy sta ło na tę po rę ro ku
uczci li śmy świę to pie czo ne go ziem nia -

ka. Naj pierw by ły
wy stę py dzie ci,
po tem za ba wy
i gry te ma tycz ne,
a na ko niec ogni -
sko i pie czo ne
w nim ziem nia ki.
Im pre zę uatrak -
cyj ni ły po ka zy
stra ży po żar nej
z Płoń ska.

MM
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PUNKT PRZEDSZKOLNY W KODŁUTOWIE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W KODŁUTOWIE

Nauczyciele Êwi´towali, pierwszaki Êlubowały

Na zdj. od lewej: Zalewska Oliwia, Krysiak Julia, Zalewska Wiktoria,
Chabora Kacper, Falkiewicz Magdalena, Kowalska Aleksandra,

Śmielak Kamil, Szerszeniewska Kinga, Rola Oliwia, Herman
Sebastian, Ślepowroński Maciej, Nowakowska Julia, Kwasiborska

Anna Maria, Bucholtz Wiktoria oraz nieobecni: Przybyszewski Dawid
i Szczepański Dawid.

Na zdj. od lewej: Bloch Agata, Bramurska Natalia, Lewandowski
Szymon, Marciniak Weronika, Banaszewska Wiktoria oraz nieobecni:

Gosik Marta, Banaszewski Karol, Zalewska Anna.

W pią tek, 14 paź dzier ni ka 2011 r. w Szko le Pod sta -
wo wej im. Ada ma Bo ja now skie go w Ko dłu to wie świę to -
wa no Dzień Edu ka cji Na ro do wej oraz od by ło się ślu bo -
wa nie kla sy I. Uro czy sto ści roz po czę ła pa ni dy rek tor An -
na Mar ci niak od po wi ta nia wszyst kich zgro ma dzo nych
i przy zna nia na gród dy rek to ra pa niom: Da nu cie Bo ja -
now skiej (pro wa dzą cej od dział przed szkol ny), An nie Ka -

ta rzy nie Ry chliń skiej (uczą cej kla sę III), Kry sty nie Gó -
rec kiej (wy cho waw czy ni kla sy IV i V), An nie Ma rii No -
wa kow skiej (wy cho waw czy ni kla sy VI) oraz Zo fii Śmie -
lak (pra cow ni ko wi ob słu gi). Na stęp nie ucznio wie kla -
sy I przed sta wi li swój pro gram ar ty stycz ny wy ka zu jąc się
ogrom ny mi zdol no ścia mi i wie dzą, po czym na stą pił akt
ślu bo wa nia.

Spo łecz ność szkol na w Ko dłu to wie zy ska ła ko lej -
nych uczniów, któ rzy ma ją szan sę na roz wój i na ukę w tej
przy ja znej uczniom szko le. W tym szcze gól nym dniu za -
rów no przed szko la ki jak i star si ucznio wie pre zen to wa li

Wychowawczyni: Janina Jóźwiak. 
Dyrektor szkoły: Anna Marciniak. 

Uczniowie (dolny rząd od lewej): Igor Charzyński, Łukasz
Kalman, Piotr Żakowski (górny rząd): Magdalena
Ziółkowska, Julia Bojanowska, Joanna Rychlińska

przy go to wa ne pod kie run kiem wy cho waw ców przed sta -
wie nia. Wy stę py uczniów uroz ma ica ły pięk nie re cy to wa -
ne wier sze i pio sen ki, dzię ki któ rym nikt na sa li się nie
nu dził.

sp



SPORT
„G∏os Racià˝a” nr 10/2011 11

21 wrze śnia od by ła się III edy cja
gmin nych bie gów prze ła jo wych o pu char
wój ta gmi ny Ra ciąż. Or ga ni za to rem za wo -
dów był Ze spół Szkół w Ko zie bro dach.

W ka te go rii szkół pod sta wo wych wy -
star to wa ło 6 szkół: SP Gra le wo, SP
Unieck, SP Kraj ko wo, SP Kra sze wo – Ga -
czuł ty, SP Ko dłu to wo i SP Ko zie bro dy.
W ka te go rii szkół gim na zjal nych wy star -
to wa ły 4 szko ły: PG Gra le wo, PG Unieck,
PG Kraj ko wo, PG Ko zie bro dy.

Uczest ni cy wy ka za li się do sko na łym
przy go to wa niem. Tra sa pro wa dzi ła przez
po bli ski las. Za wo dy prze bie gły bez za -
kłó ceń, do pi sa ła po go da, a nad zdro wiem
i bez pie czeń stwem uczniów czu wa ła pie -
lę gniar ka szkol na i po li cja. 

Zma ga nia za koń czo no uro czy stym
wrę cze niem na gród, któ re za ku pio ne zo -
sta ły dzię ki fun du szom otrzy ma nym
z Urzę du Gmi ny Ra ciąż. 

ZS w Ko zie bro dach ser decz nie dzię -
ku je na uczy cie lom za opie kę nad star tu ją -
cy mi oraz za wod ni kom za spor to wą wal -
kę  i ki bi com za mi łą at mos fe rę na za wo -
dach.

Kla sy fi ka cja za wod ni ków w po szcze -
gól nych bie gach przed sta wia ła się na stę -
pu ją co:

SZKO ̧ Y POD STA WO WE
kl. IV dziew cz´ ta
1. Ba chan to wicz Ana sta zja – Kraj ko wo
2. Ma tu szew ska Klau dia – Kraj ko wo
3. Szcze Êniak Jo lan ta – Kraj ko wo
kl. V dziew cz´ ta
1. Ma ron Do mi ni ka – Kraj ko wo
2. Mà czew ska Ali cja – Unieck
3. Kry siak An ge li ka – Ko d∏u to wo
kl. VI dziew cz´ ta
1. Be rent We ro ni ka – Kraj ko wo
2. Waw roƒ ska Ewe li na – Unieck
3. Ko pacz Iwo na – Ko zie bro dy
kl. IV ch∏op cy
1. Sa dec ki Ja kub – Ko zie bro dy
2. Kar wow ski Kry stian – Kra sze wo
3. Gó rzyƒ ski Da mian – Unieck
kl. V ch∏op cy
1. Dy mow ski Bar tosz – Gra le wo
2. Wer nik Ce za ry – Ko zie bro dy
3. No wa kow ski ¸u kasz – Kraj ko wo
kl. VI ch∏op cy
1. Przy by szew ski Se ba stian – Ko d∏u to wo
2. Le Êniew ski Krzysz tof – Kraj ko wo
3. Paw lak Do mi nik – Kraj ko wo

SZKO ̧ Y GIM NA ZJAL NE
kl. I dziew cz´ ta
1. Ma tu szew ska Pau li na – Kraj ko wo
2. Plu ciƒ ska Mo ni ka – St. Gra le wo
3. Fa fiƒ ska Pau li na – Ko zie bro dy
kl. II dziew cz´ ta
1. Pie trzak Klau dia – Ko zie bro dy
2. Prze radz ka Emi lia – Unieck
3. Mo raw ska Mo ni ka – St. Gra le wo
kl. III dziew cz´ ta
1. Mo raw ska Klau dia – Kraj ko wo
2. Wroƒ ska Bar ba ra – Ko zie bro dy 
3. Ko twic ka Jo an na – Unieck
kl. I ch∏op cy
1. Ko pacz Da mian – Ko zie bro dy
2. Ku Êmie row ski Ja kub – Gra le wo
3. Mar ko wicz Mar cin – Kraj ko wo
kl. II ch∏op cy
1. Gra dec ki Ma te usz – Gra le wo
2. Osow ski Adam – Kraj ko wo
3. Kru szew ski Ja ro s∏aw – Gra le wo
kl. III ch∏op cy
1. Szy maƒ ski Grze gorz – Unieck
2. Pe try kow ski Pa we∏ – Ko zie bro dy
3. Paw lak Pa we∏ – Kraj ko wo

LIGA OKRĘGOWA
ORLIKÓW 2002

GRUPA III
Turniej  w Pońsku
Płońsk - Unieck 4:3
Glinojeck - Unieck 2:0
Płońsk - Glinojeck 2:0
Gralewo - Unieck 0:3
Gralewo - Płońsk 0:3
Gralewo - Glinojeck 0:3

Turniej w Glinojecku
Płońsk - Unieck 1:2
Glinojeck - Gralewo 2:1
Płońsk - Glinojeck 2:3
Unieck - Gralewo 1:2
Gralewo - Płońsk 3:0
Glinojeck - Unieck 1:2

Turniej  w Uniecku
Glinojeck - Płońsk 6:3
Gralewo - Unieck 1:0
Glinojeck - Unieck 2:0
Płońsk - Gralewo 1:3
Płońsk - Unieck 1:0
Glinojeck - Gralewo 1:1

Tabela rozgrywek 
po 3 turniejach 
1. Kryształ Glinojeck         19 pkt
2. LUKS Gralewo              13 pkt 
3. Tęcza 34 Płońsk             12 pkt 
4. Jutrzenka Unieck             9 pkt 

Jutrzenka Unieck

War to by ło się po tru dzić, 
by te raz cie szyć się me da la mi

Przy dał się do ping ko le gi

Do bie gu, go to wi, start...

LUKS Gralewo

Bie ga li o pu char wój ta

Fot. ar chi wum szko ∏y



kam pa nii pio sen ki. 
Po pro wa dzi li je rów nież po li cjan ci i przed sta wi -

cie le Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go, a wszyst -
kie mu przy glą da li się go ście szko ły, w tym za stęp ca
ma zo wiec kie go ko men dan ta wo je wódz kie go po li cji
Ra fał Bat kow ski. 

ZS
Fot. ¸u kasz Grod kie wicz
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W ro lę Mak sy mi lia na Eu ro pej skie go (Eu ro ma na) wcie lił się wo ka li sta
i ak tor Łu kasz Szcze pa nik, któ ry or ga ni zo wał dla dzie ci edu ka cyj ne 

za ba wy i kon kur sy

Po li cjan ci ob da ro wa li uczniów ka mi zel ka mi od bla sko wy mi

Uczest ni ka mi spo tka nia w Ko zie bro dach by li ucznio wie klas I -III

Pa miąt ko wa fo to gra fia uczest ni ków spo tka nia w Ze spo le Szkół w Ko zie bro dach

Lek cja in au gu ra cyj na
„Fun du sze eu ro pej skie w dro dze do szko ły”

Spo tka nie dla uczniów klas I -III Szko ły Pod -
sta wo wej w Ko zie bro dach, któ re od by ło się we
wto rek, 27 wrze śnia, za in au gu ro wa ło re ali za cję
dru giej edy cji pro jek tu edu ka cyj ne go „Fun du sze
eu ro pej skie w dro dze do szko ły”. 

Skie ro wa na do dzie ci kam pa nia edu ka cyj na jest
wspól nym po my słem ma zo wiec kiej po li cji i Mi ni ster -
stwa Roz wo ju Re gio nal ne go. W jej ra mach w szko łach
or ga ni zo wa ny jest cykl spo tkań, pod czas któ rych dzie -
ci po zna ją za leż no ści po mię dzy fun du sza mi eu ro pej -
ski mi a bez pie czeń stwem na dro gach. Pierw sze, w dru -
giej edy cji pro jek tu, spo tka nie od by ło się w Ko zie bro -
dach, a je go uczest ni ka mi by li ucznio wie klas I -III. 

W ro lę stwo rzo nej na po trze by kam pa nii po sta ci
in te rak tyw nej – Mak sy mi lia na Eu ro pej skie go (Eu ro -
ma na) wcie lił się wo ka li sta i ak tor Łu kasz Szcze pa nik,
któ ry po pro wa dził spo tka nie, or ga ni zu jąc dla dzie ci
edu ka cyj ne za ba wy, kon kur sy i na ukę prze wo dzą cej


