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Jak co ro ku w Szko le Pod sta wo wej im. św.
Sta ni sła wa Kost ki w Sta rym Gra le wie mia ło miej -
sce uro czy ste po wi ta nie wio sny. Od by ły się po ga -
dan ki na te mat pierw szych oznak tej po ry ro ku.
Ucznio wie roz wią zy wa li za gad ki i śpie wa li pio -
sen ki ma ją ce za chę cić Pa nią Wio snę do szyb kie -
go przyj ścia. W barw nym ko ro wo dzie prze szli
z sa mo dziel nie wy ko na ny mi ma rzan na mi przez
Gra le wo, by sym bo licz nie po że gnać zi mę. 
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Wa żą się lo sy fun du szu
In for mo wa li śmy w po przed nim nu me rze o za mia rze

li kwi da cji fun du szu so łec kie go. Ta ki wnio sek zło żył
na po przed niej se sji rad ny An drzej Ciar czyń ski. Przed pod -
ję ciem de cy zji, głos w tej spra wie mie li za brać miesz kań -
cy. Soł ty sów zo bo wią za no do prze pro wa dze nia kon sul ta cji
i ze bra nia opi nii w so łec twach. Z in for ma cji, ja kie do nas
do cie ra ją, wy ni ka, że miesz kań cy chwa lą ist nie nie fun du -
szu so łec kie go. Po zwa la on im bo wiem dys po no wać pie -
niędz mi na za spo ka ja nie pu blicz nych, ich zda niem naj pil -
niej szych po trzeb. Los fun du szu roz strzy gnie się na se -
sji, 30 mar ca. Przy czym do ty czy to fun du szu so łec kie go
na 2013 r., bo w 2012 r. zo stał on już w bu dże cie gmi ny
uwzględ nio ny. Zgod nie z prze pi sa mi, do koń ca mar ca ra da
ma obo wią zek wy ra zić zda nie na te mat przy szło rocz ne go
fun du szu so łec kie go – czy po sta na wia wy od ręb nić go
w bu dże cie, czy też nie. r -r

Od pa dy z uboj ni na po lach i w le sie
W oko li cach Kraj ko wa zna le zio no od pa dy po cho dze -

nia zwie rzę ce go, po roz rzu ca ne na po lach i w le sie. Po stę -
po wa nie w tej spra wie wsz czę ła po li cja. Kon tro lę, na wnio -
sek władz gmi ny Ra ciąż, prze pro wa dził tak że wo je wódz ki
in spek tor ochro ny śro do wisk.

Po li cja po twier dzi ła fakt wy wo zu nie czy sto ści z rzeź -
ni i usta li ła spraw cę. Na dal pro wa dzi do cho dze nie, aby
usta lić, czy był to in cy den tal ny przy pa dek, czy też wy wóz
nie czy sto ści w nie do zwo lo ne miej sca był do ko ny wa ny
wię cej ra zy.

Wśród od pa dów znaj do wa ły się kol czy ki z nu me ra mi
iden ty fi ka cyj ny mi zwie rząt. Zo sta ły one prze ka za ne po -
wia to we mu le ka rzo wi we te ry na rii. Po zwo li ły usta lić,
z któ rej uboj ni po cho dzą od pa dy wy wie zio ne na po la
i do la su.

Fir mie zaj mu ją cej się wy wo zem nie czy sto ści, któ ra
do pu ści ła się te go pro ce de ru, grozi cof nię cie ze zwo le nia.

r -r

W skró cie
Jest prąd

Ener ge ty cy do pro wa dzi li wresz cie prąd do no wo wy -
bu do wa nej oczysz czal ni ście ków w Uniec ku. Dzię ki te -
mu obiekt nie ba wem zo sta nie uru cho mio ny. Roz ruch
oczysz czal ni ma się od być w kwiet niu.

Świe tli ca go to wa
W Kra śnie wie za koń czo na zo sta ła mo der ni za cja

świe tli cy wiej skiej. Sta ra nia pa ni soł tys nie po szły
na mar ne. Miej sco we KGW i in ni miesz kań cy rów nież
ma ją wresz cie moż li wość do or ga ni zo wa nia spo tkań
w go dzi wych wa run kach.

Bo isko z ła zien ka mi
Roz strzy gnię ty zo stał prze targ na kon ty nu ację mo -

der ni za cji bo iska spor to we go w Uniec ku. Przy bę dzie sie -
dzeń. Zo sta nie do koń czo ne ogro dze nie, po wsta ną ła zien -
ki – oczy wi ście z wo dą, za ku pio na bę dzie ko siar ka sa mo -
bież na.

Re mi za do re mon tu
In for mo wa li śmy już, że ko lej ną re mi zą re mon to wa ną

w gmi nie Ra ciąż bę dzie straż ni ca w Do brskiej Ko lo nii.
Wła śnie roz strzy gnię ty zo stał prze targ na wy ko na nie mo -
der ni za cji. Pra ce ma ją ru szyć w po ło wie kwiet nia.

Weź fla gę i wy wieś
Z ini cja ty wy wój ta gmi ny Ra -

ciąż Ry szar da Giszcz ka, za ku pio -
ne zo sta ły fla gi na ro do we. Zo sta ną
roz da ne miesz kań com. Otrzy ma ją
za dar mo każ da po se sja w gmi nie,
ale pod wa run kiem, że go spo darz
zo bo wią że się do wy wie sza nia fla gi
w świę ta na ro do we. Fla gę moż -
na ode brać w Urzę dzie Gmi ny lub
u soł ty sa. To ak cent pa trio tycz ny
na oko licz ność zbli ża ją ce go się
Dnia Fla gi (2 ma ja) i 20-le cia gmi -
ny Ra ciąż, któ re przy pa da w tym ro ku.

– Chce my w ten spo sób spo pu la ry zo wać oby wa tel ską
po win ność wy wie sza nia flag na ro do wych w świę ta pań -
stwo we – mó wi Ry szard Gisz czak. – Bo z tym w na szym
spo łe czeń stwie jest nie naj le piej. Ame ry ka nie na przy kład
są bar dzo przy wią za ni do swo ich barw i się z tym ob no szą.
A u nas jest ja koś tak, jak by śmy się wsty dzi li wy wie sić fla -
gę. Chce my to prze ła mać.

Oto kil ka pod sta wo wych za sad do ty czą cych umiesz cza -
nia i uży wa nia flag:
* Wie szaj my fla gi, aby uczcić waż ne uro czy sto ści, rocz ni -

ce i świę ta pań stwo we. 
* Fla gi mo że my wy wie szać rów nież wów czas, kie dy chce -

my uczcić waż ne wy da rze nia na sze go ży cia pry wat ne go,
jak ro bią to lu dzie w wie lu kra jach. 

* Fla ga po win na być tak za mo co wa na, aby nie ule gła ze -
rwa niu. 

* Kie dy fla ga za plą cze się wo kół drzew ca, na le ży ją od -
wi nąć. 

* Fla ga po win na być utrzy my wa -
na w czy sto ści i do brym sta nie, czy li
nie po win na być znisz czo na przez wa -
run ki at mos fe rycz ne, po strzę pio -
na od wia tru, po za gnia ta na czy z wy -
bla kłym ko lo rem. 

* Fla ga po win na być tak umiesz czo -
na aby nie do ty ka ła pod ło ża, pod ło gi
lub nie by ła za mo czo na w wo dzie. 

* Na fla dze nie na le ży umiesz czać ja -
kich kol wiek na pi sów, ry sun ków, zna -
ków, li ter czy ob raz ków 

Przy każ dej oka zji w usta wach o go dle, fla dze i bar wach
na ro do wych usta wo daw ca przy po mi na nam, iż ota cza nie
sym bo li RP czcią i sza cun kiem jest pra wem i obo wiąz kiem
każ de go oby wa te la.
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we go. Jed no cze śnie znacz na część te re -
nu po zo sta je nie wy ko rzy sta na. Ucznio -
wie oraz miesz kań cy Gra le wa do strze -
ga ją po trze bę wy ko na nia wie lu no wych
oraz od no wie nia już ist nie ją cych ele -
men tów kom plek su szkol ne go. Mu si on
od po wia dać po trze bom szko ły i spo łecz -
no ści lo kal nej, po nie waż jest otwar ty dla
wszyst kich przez ca łą do bę. Ce lem pro -
jek tu jest stwo rze nie pla nu za go spo da ro -
wa nia te re nu, któ ry był by moż li wy
do wy ko na nia w prze wi dy wal nym cza -
sie środ ka mi do stęp ny mi na po zio mie
gmi ny.

Skład ze spo łu pro jek to we go: Woj -
ciech Bru dzyń ski, Iza be la Czaj kow ska,
Ka mil Droz dow ski, Ma te usz Gra dec ki,
Mar cin Król, Ja ro sław Kru szew ski,
Mar ty na Mo choc ka, Pa try cja No wic ka,
Pa try cja Ra jew ska, Da mian Wa si lew ski
i Pa weł Zie liń ski. Opie ku nem jest
Krzysz tof Bor kow ski.

Dru gi pro jekt ma ty tuł: „Pi jesz …
pła cisz – zdro wie tra cisz”. Je go ce lem
jest ochro na uczniów przed roz po czę -

ciem pi cia al ko ho lu, przy go to wa nie
do pod ję cia świa do mej de cy zji o nie za -
ży wa niu al ko ho lu, umie jęt no ści po wie -
dze nia „nie” kie dy ko le żan ka, ko le ga
pierw szy, dru gi … raz pro po nu je nam
al ko hol oraz do strze ga nie ko rzy ści z od -
mo wy pi cia al ko ho lu. Pra gnie my uświa -
do mić lu dziom za gro że nia wy ni ka ją ce
z pi cia al ko ho lu i je go szko dli wy wpływ
na or ga nizm czło wie ka. Chce my też
zwró cić uwa gę na aspekt mo ral ny pi cia
al ko ho lu przez nie let nich i za ak cen to -
wać, iż uza leż nie nie od al ko ho lu jest
pro ble mem spo łecz nym. Wy bie ra jąc ta -
ki pro jekt zde cy do wa li śmy się za jąć ak -
cją uświa da mia ją cą dla mło dzie ży i do -
ro słych. Uzna li śmy, że po win ni śmy
przed sta wić uczniom na szej szko ły oraz
spo łecz no ści lo kal nej ska lę pro ble mu pi -
cia al ko ho lu. Skład ze spo łu pro jek to we -
go: Pa try cja Art, An ge li ka Brze ska, Na -
ta lia Dep tu ła, Ka mil Gon tar ski, Pa tryk
Ko wal ski, Piotr Ko wal ski, Ma te usz Łu -
ka sze wicz, Ra fał Ma li szew ski, Mo ni ka
Mo raw ska, Ar ka diusz Mu cha, Pa weł

Py dy now ski i Hu bert Ziół kow ski. Opie -
ku nem jest An na Wierz bic ka. 

W ra mach pro gra mu edu ka cyj ne go
Aka de mia Uczniow ska ucznio wie kla -
sy I i II uczest ni czą w szkol nych ko łach
na uko wych z przed mio tów ma te ma tycz -
no -przy rod ni czych: fi zy ki, che mii, bio -
lo gii i ma te ma ty ki. Pod czas za jęć SKN
uczest ni cy pro wa dzą eks pe ry men ty
i ob ser wa cje zwią za ne z pro gra mem na -
ucza nia, gry dy dak tycz ne oraz pro jek ty
wza jem ne go na ucza nia, czy li ucze nia
swo ich ko le gów i ko le żan ki z kla sy.
Aka de mia Uczniow ska roz wi ja
w uczniach kry tycz ne my śle nie, kre -
atyw ność, sa mo dziel ność, przed się bior -
czość i umie jęt ność ucze nia się. Uzu peł -
nie niem szkol nych kół na uko wych by ła
wy ciecz ka do War sza wy, współ fi nan so -
wa na ze środ ków unij nych, zor ga ni zo -
wa na 2 mar ca. W pro gra mie by ły m. in.
wi zy ty w Pol skim Ra diu i w Cen trum
Na uki Ko per nik

Opra co wa nie: A. W. i K. B. 
Fot. A. W.

Z ŹYCIA SZKÓŁ
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Pro gra my unij ne w gra lew skim gim na zjum

Za miar li kwi da cji, a na stęp nie utwo rze nia szko ły fi lial -
nej w Ko dłu to wie, wy ra żo ny przez rad nych w uchwa le (tro -
je by ło prze ciw), zak ty wi zo wał śro do wi sko. Na wnio sek
miesz kań ców i na uczy cie li 7 mar ca do szło do spo tka nia
w spra wie przy szło ści pla ców ki. Uczest ni czy li ro dzi ce i na -
uczy cie le, rad ni w du żej licz bie (nie tyl ko miej sco wi), prze -
wod ni czą cy ra dy i wójt.

Jak się moż na by ło spo dzie wać, miej sco wi prze waż nie
opto wa li za po zo sta wie niem szko ły w do tych cza so wej for -
mie, na to miast wójt i prze wod ni czą cy przed sta wia li ar gu -
men ty wy mu sza ją ce de cy zje o prze kształ ce niu pla ców ki.

Co b´ dzie ze szko łà?
Ko dłu to wo Wśród tych ar gu men tów by ły m. in. ta kie, że w Szko le Pod -

sta wo wej w Ko dłu to wie na uką 38 uczniów (w sze ściu od -
dzia łach) zaj mu je się 11 na uczy cie li.

Miesz kań cy wy ra zi li oba wę, że prze kształ ce nie pla -
ców ki w fi lię to krok w kie run ku jej li kwi da cji. Wójt za -
pew nił, że na dziś nie ma mo wy o za mknię ciu szko ły w Ko -
dłu to wie.

Czy rad ni pod trzy ma ją za miar li kwi da cji ko dłu tow -
skiej szko ły i prze kształ ce nia jej w fi lię pla ców ki w Uniec -
ku? O tym prze ko na my się na se sji, któ rą za pla no wa no
na 30 mar ca.

Jak się do wie dzie li śmy, Ku ra to rium Oświa ty wy ra zi ło
po zy tyw ną opi nię co do li kwi da cji szko ły w Ko dłu to wie.
Do daj my, że opi nia ku ra to rium nie jest wią żą ca dla władz
gmi ny. r -r

Pu blicz ne go Gim na zjum im. św.
Sta ni sła wa Kost ki w Sta rym Gra le wie
ja ko jed no z nie wie lu w kra ju zo sta ło
za kwa li fi ko wa ne do pro jek tu e -Aka de -
mia Przy szło ści i pro gra mu edu ka cyj ne -
go Aka de mia Uczniow ska. W ubie głym
ro ku w na szej szko le re ali zo wa ne by ły
dwa pro jek ty edu ka cyj ne, w bie żą cym
ro ku szkol nym też są re ali zo wa ne dwa
pro jek ty – przez uczniów kla sy dru giej. 

Pierw szy z nich ma ty tuł: „Na sza
wi zja te re nów wo kół szko ły w Gra le -
wie”. Bu dy nek, w któ rym miesz czą się
gra lew skie szko ły jest oto czo ny roz le -
głym te re nem, któ ry za go spo da ro wa no
tyl ko czę ścio wo. Funk cjo nu ją już bo iska
spor to we, jest mia stecz ko ru chu dro go -

Wizyta w Polskim Radiu



16 mar ca w Ze spo le Szkół w Ko zie -
bro dach roz strzy gnię to gmin ny kon kurs
pla stycz ny „Pi san ka wiel ka noc na”, ad -
re so wa ne go był do uczniów szkół pod -
sta wo wych z gmi ny Ra ciąż. 

Na kon kurs wpły nę ły pra ce
uczniów ze Szko ły Pod sta wo wej w Sta -
rym Gra le wie, Szko ły Pod sta wo wej
w Uniec ku, Szko ły Pod sta wo wej w Ko -
zie bro dach i Fi lial nej Szko ły Pod sta wo -
wej w Kra sze wie Ga czuł tach. Pra ce oce -
nia no  w trzech ka te go riach wie ko wych:

I gru pa: punk ty przed szkol ne – od -
dzia ły przed szkol ne

II gru pa: kl. I – III
III gru pa: IV – VI
Ko mi sja kon kur so wa w skła dzie:

Mał go rza ta Ko wal ska, Be ata Boń kow -
ska, Mar ta Ott, Mo ni ka Ciar kow ska do -
ko na ła prze glą du i oce ny zgło szo nych
prac bio rąc pod uwa gę ich po my sło -
wość, zgod ność z te ma tem, ory gi nal -
ność, kre atyw ność i wy obraź nię uczest -
ni ka oraz es te ty kę wy ko na nia pra cy.

Ju ry wy ło ni ło na stę pu ją cych
zwy cięz ców kon kur su:

I gru pa wie ko wa – od dzia ły/punk ty
przed szkol ne
I miej sce: We ro ni ka Ku ku ła, Sta re Gra -
le wo; Blan ka Ka li now ska, Ko zie bro dy 

II miej sce: Ju lia Kwiat -
kow ska, Unieck; Oli wia
No wa kow ska, Sta re Gra le -
wo
III miej sce: Se ba stian Wa -
gner, Unieck; Kry stian Ko -
bu szew ski, Ko zie bro dy 
Wy róż nie nia: Ma ria
Szczy pa, Ko zie bro dy; Ju -
lia Ko ry tow ska, Sta re Gra -
le wo; Be ata Stęp niak, Ko -
zie bro dy; Zu zan na Ku -
skow ska, Unieck
II gru pa wie ko wa (kl. I – III)
I miej sce: Zu zan na Jan kow ska, Sta re
Gra le wo; Mi łosz Buć kow ski, Unieck 
II miej sce: Ma te usz Sit kow ski,
Sta re Gra le wo; Ja kub Su piń ski, Sta re
Gra le wo; Na ta lia Do brzyń ska, Ko zie -
bro dy 
III miej sce: Fa bian Buć kow ski, Unieck;
Ali cja Ma jew ska, Sta re Gra le wo; Ga -
briel Kwiat kow ski, Unieck 
Wy róż nie nia: We ro ni ka Ku char ska, Sta -
re Gra le wo; Ja kub Lesz czyń ski, Sta re
Gra le wo; Ga brie la Ko wa lew ska,
Unieck; Mi ko łaj Boń kow ski, Ko zie bro -
dy; Ju sty na Li be radz ka, Sta re Gra le wo;
Ka ta rzy na Ku kliń ska, Sta re Gra le wo;
Pa try cja Sie mia now ska, Ko zie bro dy;

Ma te usz Ko bu szew ski, Ko zie bro dy;
Ma te usz Do mi niak, Unieck 
III gru pa wie ko wa (kl. IV – VI)
I miej sce: Da mian Do brzyń ski, Ko zie -
bro dy; Do mi ni ka Żmi jew ska, Kra sze -
wo – Ga czuł ty
II miej sce: We ro ni ka Ja gac ka, Kra sze wo
Ga czuł ty; Ka ta rzy na Sa dec ka, Ko zie -
bro dy; Syl wia Ma jew ska, Sta re Gra le w
III miej sce: Ewe li na Li be radz ka, Sta re
Gra le wo; Ja kub Ka li now ski, Ko zie bro -
dy; Mar ta Kacz ma rek, Sta re Gra le wo
Wy róż nie nia: Pa tryk Ku char ski, Sta re
Gra le wo; Na ta lia Boń kow ska, Ko zie bro -
dy; Wik to ria Wie czor kow ska, Sta re Gra -
le wo 

W tym ro ku na te re nie wo je -
wódz twa od no to wa no już po nad 2
tys. po ża rów spo wo do wa nych wy pa -
la niem traw. Zgi nął stra żak z Szy -
dłow ca, a dru gi zo stał ran ny. Po ża ry
traw po wo du ją też wy ja ło wie nie gle -
by, śmierć zwie rząt i pta ków oraz za -
nie czysz cze nie po wie trza. Dym z po -
ża ru jest rów nież przy czy ną wie lu
wy pad ków dro go wych. Za wy pa la nie
traw gro zi ka ra aresz tu lub grzyw ny. 

W 2011 r. na Ma zow szu wy bu -
chły 6.952 po ża ry traw – po nad 2 ty sią -
ce wię cej niż w 2010 ro ku. To 1/3
ogól nej licz by po ża rów, do któ rych
wzy wa na jest straż po żar na. W ich wy -
ni ku, trzy oso by po nio sły
śmierć – w Otwoc ku, So cha cze wie
i We so łej, a 11 zo sta ło ran nych. Łącz -
nie spło nę ło oko ło 500 hek ta rów łąk
i nie użyt ków. W re gio nie cie cha now -
skim w ubie głym ro ku by ło to 358 po -
ża rów, naj wię cej w po wia tach płoń -
skim (110), mław skim (75) i puł tu skim
(68). Głów ną przy czy ną za pró szeń
ognia jest umyśl ne pod pa le nie.

Od kil ku lat ape lu je my do miesz -
kań ców o nie wy pa la nie traw. Sta ty sty -
ki po ża rów ni mi wy wo ła nych ma la ły.
Nie ste ty, w ubie głym ro ku za czę ły nie -
bez piecz nie ro snąć. Ko niecz ne jest, by
sa mo rzą dy ak tyw nie pro wa dzi ły kam -
pa nie in for ma cyj ne w lo kal nych spo -
łecz no ściach – pod kre ślił Ja cek Ko -
złow ski, wo je wo da ma zo wiec ki. W pi -
śmie skie ro wa nym do sta ro stów wo je -
wo da zwra ca im uwa gę na za sad ność
prze pro wa dze nia wi docz nej kam pa nii
na te mat szko dli wo ści wy pa la nia traw,

za gro żeń, ja kie ono nie sie
oraz sank cji praw nych, w tym
po ga da nek w szko łach, po -
nie waż nie rzad ko pod pa la -
cza mi są na sto lat ko wie. 

Wy pa la nie traw jest groź -
ne dla ży cia ludz kie go. Ogień
mo że się prze no sić na po bli -
skie za bu do wa nia. Po nad to,
wbrew po wszech ne mu prze -
ko na niu, nie wpły wa na buj -
niej szy od rost ro ślin no -
ści.   Jest szko dli we dla gle by
i pro wa dzi do jej wy ja ła wia -
nia. Ogień z nie użyt ków zaj -
mu je rów nież czę sto ob sza ry
le śne, nisz cząc bez pow rot nie

bez cen ne drze wo sta ny. 
Zgod nie z usta wą o ochro nie

przy ro dy, oso bom, któ re wy pa la ją łą -
ki, pa stwi ska, nie użyt ki oraz ro wy,
gro zi ka ra aresz tu lub grzyw ny. Sank -
cje w po sta ci aresz tu, na ga ny lub
grzyw ny gro żą rów nież roz nie ca ją cym
ogień w po bli żu la sów. Ko deks kar ny
dla osób, któ re do pro wa dza jąc do po -
ża ru, na ra ża ją ży cie i zdro wie wie lu
osób oraz ich mie nie, prze wi du je ka rę
po zba wie nia wol no ści od ro ku do na -
wet 10 lat. 
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Wo je wo da ma zo wiec ki ape lu je
Nie wy pa laj my traw!

„Pi san ka wiel ka noc na”



Z ŻYCIA OSP
„G∏os Racià˝a” nr 3/20126

Stra żac kie re ko lek cje
Pro boszcz pa ra fii w Gra le wie, ksiądz Jan Pio trow ski,

po wia to wy ka pe lan stra ża ków, od pra wił w nie dzie lę, 25
mar ca, na bo żeń stwo dla stra ża ków. Do Gra le wa przy je cha -
ły de le ga cje jed no stek za wo do wych i ochot ni czych z ca łe -
go po wia tu płoń skie go. Obec ni by li m. in. ko men dant po -
wia to wy PSP w Płoń sku star szy bry ga dier An to ni Czap ski

i sta ro sta płoń ski Jan Mą czew ski. W gro nie dru hów by ło
wie lu wój tów, wśród nich wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard
Gisz czak.

Ta je dy na w swo im ro dza ju mo dli twa dru hów mia ła
na ce lu du cho we przy go to wa nie ich do wiel ka noc nej po -
słu gi, aby – jak mó wił ksiądz Jan Pio trow ski – mo gli god -
nie peł nić straż przy Gro bie Pań skim, pod czas ad o ra cji
krzy ża oraz uczest ni czyć w na bo żeń stwie re zu rek cyj nym.

Po mszy ksiądz za pro sił jej uczest ni ków do re mi zy
OSP w Szap sku na aga pę.

r -r
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Od le wej wójt Ry szard Gisz czak, sta ro sta Jan Mą czew ski, 
prze wod ni czą cy ra dy Ja ro sław Ja wor ski, rad na po wia to wa 

Elż bie ta Grod kie wicz, ko men dant po wia to wy PSP An to ni Czap ski

Na pla cu przez re mi zą od by ła się uro czy sta zbiór ka 
i pre zen ta cja sa mo cho du

Ksiądz Jan Pio trow ski po świę cił wóz

Wójt Ry szard Gisz czak prze ka zał dru ho wi 
Ta de uszo wi Se pe tow skie mu klu cze do sa mo cho du

OSP Szapsk ma lep szy wóz
Ofi cjal ne prze ka za nie wo zu stra żac kie go

Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Szpa sku mia ło
miej sce 24 mar ca. Na pla cu przez re mi zą od by ła
się uro czy sta zbiór ka i pre zen ta cja sa mo cho du.

Wóz nie jest no wy, tra fił do Szap ska z Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Płoń sku. Ale – jak mó wią dru ho -
wie – w peł ni spraw ny tech nicz nie. Prze ka za nie sa mo cho -
du sta ło się moż li we po tym, jak płoń ska PSP, dzię ki sta ra -
niom sta ro sty i ko men dan ta po wia to we go, po zy ska ła pie -
nią dze na no wy sa mo chód dla jed nost ki. Po mo gły sa mo -
rzą dy, w tym gmi na Ra ciąż, któ ra po da ro wa ła płoń skiej
stra ży 30 tys. zł, naj wię cej spo śród gmin z po wia tu z płoń -
skie go. W za mian za ten dar PSP prze ka za ła uży wa ny wóz
stra ża kom z Szap ska.

- Mam na dzie ję, że sa mo chód czę ściej bę dzie uży wa -
ny do ćwi czeń, niż do ak cji ga śni czych – po wie dział ko -
men dant po wia to wy PSP w Płoń sku st. bryg. An to ni Czap -
ski.

- Wóz tra fił do jed nej z naj lep szych jed no stek OSP
w gmi nie Ra ciąż – po chwa lił dru hów z Szap ska sta ro sta
płoń ski Jan Mą czew ski.

Ksiądz Jan Pio trow ski po świę cił wóz, a wójt Ry szard
Gisz czak prze ka zał klu cze do sa mo cho du.

Uro czy stość by ła ele men tem ze bra nia spra woz daw -
cze go OSP Szapsk, koń czą ce go cykl ze brań w jed nost kach
w gmi nie Ra ciąż. Przy tej oka zji war to więc do dać, że OSP
Szapsk to jed nost ka z tra dy cja mi, li czy so bie po nad 80 lat.
Zrze sza 41 dru hów. Obec nie na jej cze le stoi pre zes Ma rek
Za krzew ski. Po zo sta li człon ko wie za rzą du to: na czel -
nik – Wal de mar Pan kow ski, z -ca pre ze sa – Ta de usz Le -
wan dow ski, z -ca na czel ni ka – Sta ni sław Kru piń ski, skarb -
nik – Ta de usz Se pe tow ski, se kre tarz – Ma rek Li be radz ki,
go spo darz – Ro man Ol szew ski.

r -r
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Ju bi le uszo wy ping pong
Po raz dzie sią ty w szko le w Kraj ko wie zor ga -

ni zo wa ny zo stał tur niej w te ni sa sto ło we go o pu -
char wój ta gmi ny Ra ciąż. Uczest ni czy li w nim
ucznio wie ze szkół pod sta wo wych i gim na zjal -
nych z te re nu gmi ny. Tra dy cyj nie im pre zę zor ga -
ni zo wa no w pierw szy dzień wio sny.

Zma ga nia trwa ły kil ka go dzin przy pię ciu sto łach
roz sta wio nych w sa li gim na stycz nej. Jak zwy kle, nie bra -
ko wa ło emo cji. Na naj więk szy do ping mo gli li czyć go -
spo da rze. Po mógł, bo po dob no go spo da rzom na wet ścia -
ny po ma ga ją. Ale bez umie jęt no ści ta po moc i ten do ping
na nic by się nie zda ły. W każ dym ra zie gim na zja li ści
z Kraj ko wa oka za li się naj lep si dru ży no wo. Nie co go rzej
wy pa dła eki pa z pod sta wów ki.

Naj lep szym gra tu lo wa li i pu cha ry wrę cza li wójt gmi -
ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak i dy rek tor szko ły Piotr Ka -
sic ki.

red.

WY NI KI
Szko ły pod sta wo we

Kla sa IV
Dziew czę ta: 1. Do mi ni ka Ciar kow ska (SP Ko zie bro -

dy), 2. Ana sta zja Bach ma to wicz (SP Kraj ko wo), 3. Iza -
be la An to szew ska (SP Unieck).

Chłop cy: 1. Se ba stian Mar lę ga (SP Ko zie bro dy),
2. Ma te usz Wo do wski (SP Unieck), 3. Ka mil Wój twie -
wicz (SP Kraj ko wo).
Kla sa V

Dziew czę ta: 1. An dże li ka Kry siak (SP Ko dłu to -
wo), 2. Alek san dra Mu siń ska (SP Ko zie bro dy), 3. Ju lia
Dep tu ła (SP Gra le wo).

Chłop cy: 1. Do mi nik Sta ni szew ski (SP Gra le wo),
2. Wik tor Wi śniew ski (SP Ko zie bro dy), 3. Prze my sław
Gól czyń ski (SP Unieck).
Kla sa VI

Dziew czę ta: 1. We ro ni ka Be rent (SP Kraj ko wo),
2. Ane ta Szy mań ska (SP Ko dłu to wo), 3. Ani ta Łu gow ska
(SP Unieck).

Na naj więk szy do ping mo gli li czyć go spo da rze

Każ dy sę dzia był do kład nie pil no wa ny

Na naj lep szych cze ka ły pu cha ry, me da le i dy plo my. 
Te ostat nie wy pi sy wa ły kraj kow skie gim na zja list ki

Nad ca ło ścią czu wał Krzysztof No wac ki



Z ŻYCIA SZKÓŁ
„G∏os Racià˝a” nr 3/2012 9

Chłop cy: 1. Mar cin Jan kow ski (SP
Gra le wo), 2. Krzysz tof Le śniew ski (SP
Kraj ko wo), 3. Kry stian Wi śniew ski (SP
Ko zie bro dy)

Kla sy fi ka cja dru ży no wa: 1. SP Ko zie -
bro dy, 2. SP Gra le wo, 3. SP Kraj ko wo,
4. SP Ko dłu to wo, 5. SP Unieck.

Gim na zja
Kla sa I

Dziew czę ta: 1. Mo ni ka Plu ciań ska
(PG Gra le wo), 2. Pa try cja We so łow ska (PG
Unieck), 3. Alek san dra Cha rzyń ska (PG
Ko zie bro dy).

Chłop cy: 1. Mar cin Mar ko wicz (PG
Kraj ko wo), 2. Ka mil Plu ciń ski (PG Gra le -
wo), 3. Se ba stian Ba czew ski (PG Unieck).
Kla sa II

Dziew czę ta: 1. Pau li na Kal man (PG
Unieck), 2. Ewe li na Kup niew ska (PG
Kraj ko wo), 3. Ka ro li na Dy mek (PG Ko zie -
bro dy).

Chłop cy: 1. Ar ka diusz Mu cha (PG
Gra le wo), 2. Ka rol Kra jew ski (PG Kraj ko -
wo), 3. Krzysz tof Wie chow ski (PG
Unieck).
Kla sa III

Dziew czę ta: 1. We ro ni ka Kra jew ska
(PG Kraj ko wo), 2. Klau dia Wil czyń ska
(PG Ko zie bro dy), 3. Ol ga Cha rzyń ska (PG
Unieck).

Chłop cy: 1. Krzysz tof Ja ku bow ski
(PG Kraj ko wo), 2. Pa weł Zie liń ski (PG
Gra le wo), 3. Krzysz tof Grze lak (PG Ko zie -
bro dy).

Kla sy fi ka cja dru ży no wa: 1. PG Kraj -
ko wo, 2. PG Gra le wo, 3. PG Unieck, 4. PG
Ko zie bro dy.

Fot. Sła wo mir Tro ja now ski 
i Wło dzi mierz Dżbik

Zwy cięz com gra tu lo wa li wójt Ry szard Gisz czak... ... i dy rek tor Piotr Ka sic ki

Naj lep si te ni si ści ze szkół pod sta wo wych

Naj lep si te ni si ści z gim na zjów w to wa rzy stwie wój ta i dy rek to ra
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I MIEJSCE
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RACIĄŻU

II MIEJSCE
ZESPÓŁ SZKÓŁ STO W RACIĄŻU

IV MIEJSCE     GIMNAZJUM RACIĄŻ

Pił ka noż na. Kla sa A

Fal start
„Z ta ką grą daj cie so bie spo kój.

Wstyd” – ten wpis ki bi ca na stro nie in -
ter ne to wej Ju trzen ki Unieck mo że po -
słu żyć na ko men tarz do wio sen nej in au -
gu ra cji pił kar skiej w Uniec ku, któ ra od -
by ła się w nie dzie lę, 25 mar ca. Go spo -
da rze prze gra li z teo re tycz nie słab szym
prze ciw ni kiem KS Wą se wo 0: 2. Je sie -
nią w Wą se wie zre mi so wa li 1: 1.

Ma my na dzie ję, że w na stęp nych
me czach bę dzie już tyl ko le piej.

Ta be la
1. Kur pik Ka dzi dło             14 30 38-22 
2. GKS Po krzyw ni ca          14 29 29-15
3. Ma zow sze Jed no ro żec 14 25 24-20 
4. Orzyc Cho rze le 14 25 41-28
5. GKS Strze go wo              13 25 33-18
6. Ko no pian ka Ko nop ki 14 21 43-40
7. Wkra An dzin 14 21 40-39
8. So kół Gru dusk 14 19 26-28 
9. Ju trzen ka Unieck 14 18 24-24
10. KS Wą se wo 14 16 26-26
11. Gla dia tor Sło sze wo 14 16 32-34
12. Bart nik My szy niec 14 13 19-32
13. Or lę ta Ba bo sze wo 14 13 26-34
14. Tę cza 34 II Płońsk 13 3 7-48

Ko lej ne spo tka nia Ju trzen ki:
1 kwiet nia z Gla dia to rem w Sło sze wie
6 kwiet nia z Bart ni kiem My szy niec  

w Uniec ku
14 kwiet nia z Kur pi kiem w Ka dzi dle
21 kwiet nia z Or lę ta mi Ba bo sze wo 

w Uniec ku
28 kwiet nia z GKS -em w Strze go wie
5 ma ja z Wkrą An dzin w Uniec ku
12 ma ja z So ko łem w Gru du sku
19 ma ja z Tę czą II Płońsk w Uniec ku
26 ma ja z GKS -em w Po krzyw ni cy
30 ma ja z Orzy cem Cho rze le w Uniec ku
3 czerw ca z Ko no pian ką w Ko nop kach
10 czerw ca z Ma zow szem Jed no ro żec 

w Uniec ku

Gra li w ha li
Wójt gmi ny Ra ciąż wspól nie z Ze spo łem

Szkół STO w Ra cią żu by li or ga ni za to ra mi
pierw sze go ha lo we go wio sen ne go tur nie ju
pił ki noż nej, któ ry od był się 3 mar ca. Na ha li
spor to wej Miej skie go Ze spo łu Szkół w Ra cią -
żu ry wa li zo wa ły na stę pu ją ce dru ży ny: 

GRU PA I
GIM NA ZJUM KRAJ KO WO
ZS STO
GIM NA ZJUM RA CIĄŻ 2
ZS RA CIĄŻ
Ta be le wy ni ków w po szcze gól nych gru pach

PÓŁ FI NAŁ
ZS STO – KO ZO LIN 2: 2 (3: 2)
ZS RA CIĄŻ – GIM NA ZJUM RA CIĄŻ  1: 0
FI NAŁ
I – II MIEJ SCE:
ZS STO – ZS RA CIĄŻ 2: 4
III – IV MIEJ SCE:
GIM NA ZJUM RA CIĄŻ – KO ZO LIN 1: 2

Wszyst kie ze spo -
ły otrzy ma ły pa miąt -
ko we oko licz no ścio -
we dy plo my. Trzy naj -
lep sze ze spo ły pu cha -
ry, pił ki i drob ny
sprzęt spor to wy ufun -
do wa ne przez gmi nę
Ra ciąż

Kla sa pił kar ska
w Gra le wie

8 mar ca Krzysz tof Biel ski roz -
po czął tre nin gi z gru pą dzie ci
z kl. I -III w Szko le Pod sta wo wej
w Gra le wie. Jest to na ucza nie po -
cząt ko we spor tu pod okiem tre ne -
ra II kla sy. W ra mach tre nin gu bę -
dzie uwzględ nia ny roz wój mło dych
spor tow ców – chłop ców i dziew -
cząt.                                      AN

III MIESCE  KOZOLIN

GRU PA II
PÓL KA KRA SZE WO
KO ZIE BRO DY
GIM NA ZJUM RA CIĄŻ 1
KO ZO LIN

Tur niej sę dzio wał by ły sę dzia kla sy
mię dzy na ro do wej Ka zi mierz Mi ko ła -
jew ski miesz ka niec Płoc ka, sę dzia wy -
dzia łu sę dziow skie go CO OZPN. 

An drzej Ni ziel ski






