
Bar tosz Der bin 
gmin nym 

mi strzem or to gra fii
Już po raz dwu na sty w Ze spo le

Szkół w Sta rym Gra le wie od był się
gmin ny kon kurs or to gra ficz ny o ty tuł
mi strza or to gra fii. Przy stą pi li do nie go
ucznio wie klas IV –VI z czte rech szkół
pod sta wo wych z te re nu gmi ny Ra ciąż.
Mi strzem or to gra fii zo stał Bar tosz
Der bin (SP w Sta rym Gra le wie).

Czy taj na str. 8

Dzień Po wstań ców
Stycz nio wych

21 stycz nia w Uniec ku ob cho dzo -
no Dzień Pa tro na – Po wstań ców
Stycz nio wych oraz uczczo no 150.
rocz ni cę wy bu chu po wsta nia stycz nio -
we go. Na tle le śnej sce ne rii, ze zbu do -
wa nym sza ła sem, po wstań czym ogni -
skiem i usy pa ną mo gi łą, wi dzom uka -
zał się ob raz tam tych stycz nio wych
dni. Roz gry wa ją ce się wy da rze -
nia 1863 i 1864 ro ku zo sta ły upa mięt -
nio ne za spra wą uczniów bio rą cych
udział we wzru sza ją cej in sce ni za cji.

Czy taj na str. 6

O śmie ciach, wia tra kach 
i in we sty cji – ma rze nie

Roz mo wa z Ry szar dem Gisz cza kiem, wój tem gmi ny Raciąż
*Jak przed sta wia się spra wa bu do wy wia tra ków w Ki ni kach?
- Trwa pro ce du ra zwią za na z oce ną od dzia ły wa nia na śro do wi sko.

Jest mi przy kro, że część miesz kań ców Ki nik roz po wszech nia błęd ne in -
for ma cje, mię dzy in ny mi na mój te mat. Ni gdy nie po wie dzia łem, że je -
stem za bu do wą wia tra ków, a ta ki po gląd mi się przy pi su je. Gwo li ści -
sło ści nie po wie dzia łem też, że je stem prze ciw. Nie praw dą jest rów nież
to, że w stycz niu zo sta nie wy da na de cy zja w tej spra wie. Ko lej na bzdu -
ra to ta ka, że na te re nie gmi ny ma po wstać 18 wia tra ków. Nie praw dą jest,
że pro ku ra tu ra pro wa dzi po stę po wa nie w spra wie bu do wy wia tra ków
w tej wsi. Pro ku ra tu ra od mó wi ła wsz czę cia po stę po wa nia.

*Więc ja ki jest stan fak tycz ny?
Czy taj na str. 5

Li kwi da cja szko ły 
w Kraj ko wie to plot ka

Do Urzę du Gmi ny w Ra cią żu do tar ły in for ma cje
o tym, że na te re nie dzia ła nia Ze spo łu Szkół w Kraj ko -
wie roz po wszech nia na jest wia do mość, ja ko by gim na -
zjum, a na wet ca ła szko ła w Kraj ko wie ma ła być zli kwi -
do wa na.

– Jed no znacz nie oświad czam, że nie by ło i nie ma
pla nów ani li kwi da cji gim na zjum, ani ca łe go ze spo -
łu – mó wi wójt gmi ny Ra ciąż. – Nie praw dzi wa jest
rów nież in for ma cja, ja ko by w ro ku szkol nym
2013/2014 bur mi strza Gli no jec ka pla no wał do wo że nie
dzie ci z Kon draj ca do szkół w Gli no jec ku, o czym za -
pew nił mnie bur mistrz Wal de mar Go dlew ski.

r -r

Start „Cy fro wej szko ły”

W szko le w Kraj ko wie ru szy ła re ali za cja pi lo ta żo we go pro gra mu rzą do we -
go „Cy fro wa szko ła”. Po cząt ko wo obej mu je on dru gi etap kształ ce nia, czy li kla -
sy od czwar tej do szó stej szko ły pod sta wo wej. 

Czy taj na str. 2-3
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Pro gram „Cy fro wa szko ła” jest
czę ścią wie lo let nie go pro gra mu rzą -
do we go, któ ry ma słu żyć roz wi ja niu
kom pe ten cji uczniów i na uczy cie li
w za kre sie sto so wa nia no wo cze snych
tech no lo gii. Ce lem pro jek tu jest też
za pew nie nie szko łom nie zbęd nej in -
fra struk tu ry i no wo cze snych po mo cy
dy dak tycz nych. 

Je ste śmy jed ną z dwóch pla có -
wek w po wie cie płoń skim (dru ga to
SP 3 w Płoń sku), któ re w dro dze lo -
so wa nia zo sta ły za kwa li fi ko wa ne
do pro jek tu i otrzy ma ły do fi nan so wa -
nie na za kup sprzę tu. 

Pod ko niec grud nia 2012 otrzy -
ma li śmy sprzęt, któ ry do star czy ła
i za mon to wa ła wy bra na w dro dze
prze tar gu, fir ma z War sza wy. 

Na sprzęt oraz wy po sa że nie
szko ła otrzy ma ła kwo tę 133 417 zł,
z cze go wkład wła sny gmi ny sta no -
wi 43 417 zł. Pla ców ka wzbo ga ci ła
się dzię ki te mu pro jek to wi o 24 lap to -
py uczniow skie i pięć na uczy ciel -
skich, 2 ta bli ce in te rak tyw ne, 2 pro -
jek to ry krót ko ogni sko we i 3 prze no -
śne, 4 ekra ny pro jek cyj ne, 4 urzą dze -
nia wie lo funk cyj ne. Prócz te go bu dy -
nek szkol ny zo stał wy po sa żo ny
w kon tro ler WLAN za rzą dza ją cy
szkol ną sie cią bez prze wo do wą, ro uter
oraz pięć punk tów do stę po wych bę -
dą cych ele men tem szkol nej sie ci bez -
prze wo do wej i umoż li wia ją cym swo -
bod ny do stęp do In ter ne tu na te re nie
ca łej szko ły.

„Cy fro wa szko ła” to nie tyl ko
sprzęt, rów nie waż na jest je go umie -
jęt na ob słu ga i wła ści we wy ko rzy sta -
nie na za ję ciach. Przed na uczy cie la -
mi szko ły pod sta wo wej sta nę ło nie la -
da wy zwa nie i no we obo wiąz ki.
Zgod nie z wy tycz ny mi i za le ce nia mi
pro jek tu dy rek tor szko ły wy zna czył

e -ko or dy na to ra kie ru ją ce go pra ca mi
ze spo łu, w któ re go skład wcho dzą
wszy scy na uczy cie le pra cu ją cy
w szko le pod sta wo wej.

W ra mach prac ze spo łu zor ga ni -
zo wa no już kil ka spo tkań szko le nio -
wych m. in. 8  stycz nia 2013 od by ło
szko le nie nt. ob słu gi ta bli cy in te rak -
tyw nej i pro gra mu Clas sro om ma na -
ger; 14-15 stycz nia uczest ni czy li śmy
(dy rek tor i ko or dy na tor) w kon fe ren -
cji otwie ra ją cej pro jekt pn. Wdro że -
nie pod sta wy pro gra mo wej kształ ce -
nia ogól ne go w przed szko lach i szko -
łach, któ ra od by ła się w Cen trum
Kon fe ren cyj  no -Szko le  nio wym

w War sza wie. Po -
za tym dy rek tor i e -
-ko or dy na tor przez
ca ły okres pi lo ta żo -
wy, czy li do 31 ma -
ja 2013 uczest ni czą
w kur sie in ter ne to -
wym pro wa dzo nym
przez CEO (Cen trum
Edu ka cji Oby wa tel -
skiej). 

Spo tka nia, szko -
le nia i kur sy ma ją
uła twić na uczy cie -
lom klas IV -VI re ali -
za cję wy zna czo -
nych za dań, co

w przy pad ku na szej szko ły (za li czo -
nej do ma łych) ozna cza:

• prze pro wa dze nie co naj mniej 3
lek cji ty go dnio wo z za sto so wa niem
TIK (tech no lo gie in for ma cyj no -ko -
mu ni ka cyj ne), udział na uczy cie li
klas IV -VI w co naj mniej 4 spo tka -
niach zor ga ni zo wa nych w ra mach
mię dzysz kol nych sie ci współ pra cy, 

• zor ga ni zo wa nie w ra mach mię -
dzysz kol nych sie ci współ pra cy co
naj mniej 2 lek cji otwar tych, z wy ko -
rzy sta niem TIK w na ucza niu róż nych
przed mio tów, z za sto so wa niem me -
tod pra cy ak ty wi zu ją cych uczniów, 

• udo stęp nie nie w ra mach mię -

Start „Cy fro wej szko ły”

Szko ła w Kraj ko wie jest jed ną z dwóch pla có wek w po wie cie płoń skim, 
któ re w dro dze lo so wa nia zo sta ły za kwa li fi ko wa ne do pro jek tu i otrzy ma ły 

do fi nan so wa nie na za kup sprzę tu

Du że wra że nie zro bi ła ta bli ca in te rak tyw na, któ rą ni czym ta blet
czy te le fon do ty ko wy moż na ob słu gi wać pal cem

W szko le w Kraj ko wie ru -
szy ła re ali za cja pi lo ta żo we go
pro gra mu rzą do we go „Cy fro wa
szko ła”. Po cząt ko wo obej mu je
on dru gi etap kształ ce nia, czy li
kla sy od czwar tej do szó stej
szko ły pod sta wo wej. 



Z ŻYCIA SZKÓŁ
„G∏os Racià˝a” nr 1/2013 3

dzysz kol nych sie ci współ pra cy
co naj mniej 3 sce na riu szy za jęć lek -
cyj nych z róż nych przed mio tów
z wy ko rzy sta niem TIK w na ucza niu
lub przy kła dów do brych prak tyk

• zre ali zo wa nie co naj mniej 2
pro jek tów edu ka cyj nych roz wi ja ją -

cych kom pe ten cje spo łecz ne i twór -
cze uczniów.

Pierw sze lek cje z wy ko rzy sta -
niem no we go sprzę tu cie szy ły się du -
żym za in te re so wa niem. Ucznio wie,
nie któ rzy po raz pierw szy, mo gli pra -
co wać sa mo dziel nie na lap to pie, ko -

rzy stać z bez prze wo do we go do stę pu
do In ter ne tu. Du że wra że nie ro bi ła
ta bli ca in te rak tyw na, któ rą ni czym
ta blet czy te le fon do ty ko wy moż -
na ob słu gi wać pal cem. Do ta kiej ta -
bli cy nie trze ba ni ko go „wzy wać”,
a wręcz od wrot nie, na le ży za dbać, by
nie by ło tło ku.

Jed ną z pierw szych lek cji pro wa -
dzo nych w no wej for mie by ła lek cja
ma te ma ty ki w kla sie szó stej pro wa -
dzo na przez pa nią E. Pio tro wicz. Ta -
bli ca umoż li wi ła w in te re su ją cy spo -
sób przed sta wić bu do wę pro sto pa dło -
ścia nu i ry sun ki sia tek. Cie ka wym ele -
men tem by ły rów nież za da nia i ćwi -
cze nia in te rak tyw ne, któ re by ły roz -
wią zy wa ne bez po śred nio na ta bli cy.

Na le ży mieć na dzie ję, że z cza -
sem wy ko rzy sta nie no wo cze snych
środ ków na ucza nia za owo cu je lep -
szy mi wy ni ka mi w na uce i więk szą
ocho tą do na uki.

S∏a wo mir Tro ja now ski
e -ko or dy na tor

Dzię ki te mu pro jek to wi pla ców ka wzbo ga ci ła się m. in. o 24 lap to py uczniow skie

Rzą do wy pro gram
roz wi ja nia kom pe ten cji
uczniów i na uczy cie li

w za kre sie sto so wa nia tech no lo gii in for ma cyj no -ko mu ni -
ka cyj nych – „Cy fro wa szko ła”, jest re ali zo wa ny w okre -
sie od 4 kwiet nia 2012 r. do dnia 31 sierp nia 2013 r. W je -
go ra mach 402 szko ły pod sta wo we w ca łej Pol sce otrzy -
ma ją do fi nan so wa nie o łącz nej war to ści nie mal 44 mln zł
na za kup no wo cze sne go sprzę tu mul ti me dial ne go. Ce lem
pro gra mu jest spraw dze nie, jak naj sku tecz niej wy ko rzy -
stać no wo cze sne tech no lo gie w edu ka cji mło dzie ży.

Pro jekt „Cy fro wa szko ła” skła da się z czte rech uzu -
peł nia ją cych się kom po nen tów:

• e -szko ła: za opa trze nie po nad 400 szkół w nie zbęd -
ną in fra struk tu rę w za kre sie TIK czy li no wo cze snych po -
mo cy dy dak tycz nych 

• e -uczeń: za pew nie nie uczniom z tych szkół do stę pu
do no wo cze snych po mo cy dy dak tycz nych w do mu 

• e -na uczy ciel: roz wi ja nie umie jęt no ści na uczy cie li
z za kre su wy ko rzy sta nia TIK na lek cjach 

• e -za so by edu ka cyj ne (w tym pod ręcz nik): stwo rze -
nie pu blicz nych elek tro nicz nych za so bów edu ka cyj nych,
w tym bez płat nych e -pod ręcz ni ków. 

„Cy fro wa szko ła” to pi lo ta żo wy pro jekt po prze dza ją -
cy pla no wa ny wie lo let ni pro gram roz wi ja nia kom pe ten cji
uczniów i na uczy cie li w za kre sie sto so wa nia tzw. tech no -
lo gii in for ma cyj no -ko mu ni ka cyj nych (TIK) w edu ka cji.
Opie ra się on na dwóch za ło że niach. Po pierw sze, że jed -

nym z pod sta wo wych za dań współ cze snej szko ły jest roz -
wi ja nie ta kich kom pe ten cji uczniów, któ re przy go to wu ją
ich do ży cia we współ cze snym spo łe czeń stwie in for ma -
cyj nym, gdzie ko rzy sta nie z no wo cze snych tech no lo gii
jest pod sta wo wą umie jęt no ścią. Po dru gie, że roz wój
kom pe ten cji uczniów po wi nien do ko ny wać się po przez
dzia ła nia kom pe tent nych na uczy cie li, świa do mych ko rzy -
ści edu ka cyj nych z wy ko rzy sta nia TIK. 

Cel krót ko ter mi no wy pro jek tu (2-3 la ta), to zwięk -
sze nie wie dzy na uczy cie li i uczniów nt. wy ko rzy sta nia
TIK w edu ka cji oraz stwo rze nie e -pod recz ni ka (2 la ta).
Ce lem na na stęp ne 5-7 lat jest przy zwy cza je nie uczniów
do ko rzy sta nia z war to ścio wych ma te ria łów edu ka cyj -
nych oraz za szcze pie nie im za sa dy, że kom pu ter słu ży nie
tyl ko do roz ryw ki.

Naj le piej zna ne są oczy wi ście kom po nen ty e -szko ła
i e -uczeń, w ra mach któ rych or ga ny pro wa dzą ce szko ły
wy bra ne do pi lo ta żu otrzy ma ją do ta cje ce lo we na za kup
no wo cze snych po mo cy dy dak tycz nych (e -szko ła) oraz
kom pu te rów do ko rzy sta nia przez uczniów na za ję ciach
lek cyj nych (e -uczeń). Wy po sa że nie szkół w no wo cze sny
sprzęt to jed nak do pie ro po ło wa dro gi do uno wo cze śnie -
nia edu ka cji i roz wi nię cia kom pe ten cji uczniów i na uczy -
cie li. Ce lem pro gra mu „Cy fro wa Szko ła” jest wpro wa -
dze nie do pol skich szkół nie tyl ko no wo cze sne go sprzę -
tu, ale przede wszyst kim in no wa cyj nych me tod na uki
z je go wy ko rzy sta niem.

Czym jest pro gram „Cy fro wa szko ła”?
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WÓJT GMI NY RA CIĄŻ 
in for mu je:

Każ dy ROL NIK, któ ry chce od zy skać część pie nię -
dzy wy da nych na olej na pę do wy uży wa ny do pro duk cji
rol nej po wi nien w ter mi nie od 1 do 28 lu te go 2013 r. zło -
żyć od po wied ni wnio sek do wój ta, lub prze słać za po -
śred nic twem Pocz ty Pol skiej wraz z fak tu ra mi VAT (lub
ich ko pia mi po twier dzo ny mi za zgod ność z ory gi na łem)
sta no wią cy mi do wód za ku pu ole ju na pę do we go w okre -
sie: od 1 sierp nia 2012 do 31 stycz nia 2013 r.

Li mit wy no si 86 li trów na 1 ha użyt ków rol nych, a staw -
ka zwro tu po dat ku ak cy zo we go 0,95 zł na 1 litr ole ju.

Pie nią dze wy pła ca ne bę dą w ter mi nie: 
1 – 30 kwiet nia 2013 r.

De ba ta o śmie ciach
W gmi nie Ra ciąż od by wa ją się ze bra nia wiej skie

na te mat zmian w go spo dar ce od pa da mi, któ re obo wią zy -
wać bę dą od 1 lip ca 2013 r. Or ga ni zo wa ne są w tych so -
łec twach, któ rych miesz kań cy wy ra żą ta ką po trze bę.
Uczest ni czy w nich wójt gmi ny Ry szard Gisz czak, któ ry
wy ja śnia re wo lu cyj ne zmia ny „śmie cio we”, wpro wa dzo -
ne usta wą, na kła da ją cą na gmi nę, a tak że miesz kań ców

no we obo wiąz ki. Od po wia da na py ta nia i wąt pli wo ści ze -
bra nych. Jed no z ta kich spo tkań mia ło miej sce w Kos so -
bu dach, w do mu soł ty sa Ro ma na Ry chliń skie go. Roz da -
ne zo sta ły de kla ra cje, któ re wła ści cie le lub za rząd cy nie -
ru cho mo ści mu szą wy peł nić do koń ca lu te go (de kla ra cje
są do stęp ne tak że na stro nie in ter ne to wej gmi ny Ra ciąż)

Przy po mnij my, że Ra da Gmi ny Ra ciąż uchwa li ła, iż
mie sięcz na opła ta za od pa dy (od oso by) od 1 lip ca 2013 r.
bę dzie wy no si ła 10 zł (za od pa dy mie sza ne) i 9 zł (za od -
pa dy se gre go wa ne). Szcze gó ło wą in for ma cję na ten te -
mat za mie ści li śmy w po przed nim nu me rze „Gło su”
(nr 12 z 2012 r.).

r -r

Bu dże to we co nie co
Uchwa lo ny 28 grud nia 2012 r. przez rad nych bu dżet

gmi ny Ra ciąż prze wi du je do cho dy i wy dat ki na 2013 r.
w ta kiej sa mej kwo cie – 22.030.104,00 zł. Naj więk szą
po zy cję w wy dat kach sta no wią tra dy cyj nie wy dat ki
na oświa tę. Sub wen cja oświa to wa ma wy -
nieść 6 372 216 zł i nie po kry je kosz tów utrzy ma nia
oświa ty. Prze wi du je się, że gmi na z wła snych środ ków
bę dzie mu sia ła do ło żyć do oświa ty ok. 1,7 mln zł.

Z in we sty cji za pla no wa nych na ten rok naj waż niej sze
to bu do wa przy do mo wych oczysz czal ni ście ków
(II etap), prze bu do wa dro gi Zło to po le – Szapsk Bud ki,
do koń cze nie mo der ni za cji ośrod ka zdro wia w Uniec ku.

Rad ni przy ję li au to po praw kę bu dże to wą wój ta gmi -
ny, któ ra za kła da zmniej sze nie o 115 tys. zł, w sto sun ku
do pro jek tu bu dże tu, wy dat ków na bu do wę przy do mo -
wych oczysz czal ni ście ków. Pie nią dze te zo sta ną prze -
zna czo ne na do koń cze nie re mon tu ośrod ka w Uniec ku
(100 tys. zł) oraz wy ko na nie do ku men ta cji na ka na li za cję
sa ni tar ną w Ko zie bro dach (12 tys. zł) i do ku men ta cji wo -
do cią gu tak że w tej miej sco wo ści (3 tys. zł).

W bu dże cie prze wi dzia no środ ki na fun dusz in we sty -
cyj ny. W tym ro ku wy nio są one 460 tys. zł. Na co po -
szcze gól ne so łec twa prze zna czy ły środ ki z wła sne go fun -
du szu? Szcze gó ło wa in for ma cja na ten te mat na str 9.

I N F O R M A C J A
o go spo da ro wa niu od pa da mi w kon tek ście 

zno we li zo wa nej usta wy z dnia 13 wrze śnia 1996 r. 
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach 

(j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Ra da Gmi ny Ra ciąż w dniu 14 rud nia 2012 r. pod ję -
ła Uchwa łę w spra wie okre śle nia wzo ru de kla ra cji o wy -
so ko ści opłat za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny -
mi skła da nej przez wła ści cie la nie ru cho mo ści.

De kla ra cje o wy so ko ści opłat za go spo da ro wa nie od -
pa da mi ko mu nal ny mi skła da nej przez wła ści cie la nie ru -
cho mo ści mu szą wy peł nić wła ści cie le wszyst kich nie ru -
cho mo ści za miesz ka łych z te re nu Gmi ny Ra ciąż.

De kla ra cje zo sta ną roz da ne przez soł ty sów, są rów -
nież do stęp ne w Urzę dzie Gmi ny Ra ciąż ul. Ki liń skie -
go 2, 09-140 Ra ciąż (po kój 1 i 2) oraz na stro nie in ter ne -
to wej Urzę du www.ra ciaz.iap.pl. 

Wy peł nio ne de kla ra cje na le ży zwró cić do soł ty sa lub
bez po śred nio do Urzę du Gmi ny Ra ciąż w nie prze kra -
czal nym ter mi nie do 28 lu te go 2013 r.

W przy pad ku nie od da nia w okre ślo nym ter mi nie
wy peł nio nej de kla ra cji opła ta za go spo da ro wa nie od pa -
da mi ko mu nal ny mi zo sta nie na li czo na na pod sta wie in -
for ma cji znaj du ją cych się w tu tej szym urzę dzie o licz bie
osób za miesz ku ją cych da ną nie ru cho mość.

Ser decz nie dzię ku ję kie row nic twu Urzę du Gmi -
ny Ra ciąż, ko le żan kom i ko le gom z pra cy, rad nym,
któ rzy oka za li mi wie le życz li wo ści oraz uczest ni -
czy li w ce re mo nii po grze bo wej mo jej Mat ki i Sio stry. 

Ry szar da Kaź mier czak

WÓJT GMI NY RA CIĄŻ 
in for mu je,

że nie ma upraw nień do nad zo ru nad pod mio ta mi
świad czą cy mi opie kę me dycz ną. Uwa gi czy skar gi do ty -
czą ce funk cjo no wa nia tych pod mio tów na le ży kie ro wać
do Na ro do we go Fun du szu Zdro wia – bez po śred nio lub
za po śred nic twem Urzę du Gmi ny w Ra cią żu.

Miesz kań cy mie li wie le py tań do wój ta
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*Czy w gmi nie wi dać ozna ki
kry zy su?

- Pó ki co nic złe go się nie wy da -
rzy ło. Choć z uwa gi na wy ga sza nie
środ ków unij nych, prze wi dzia nych
na la ta 2007-2013, nie ma moż li wo ści
za bie ga nia o do fi nan so wa nie gmin -
nych przed się wzięć. Brak unij nych
środ ków jest więc od czu wal ny. Ma my
też kło pot z przy do mo wy mi oczysz -
czal nia mi, gdyż nasz wnio sek o do ta -
cję tej in we sty cji zna lazł się na li ście
re zer wowej. Jed nak przy stę pu je my
do re ali za cji te go przed się wzię cia li -
cząc na to, że osta tecz nie znaj dzie my
się w gro nie sa mo rzą dów, któ re otrzy -
ma ją do fi nan so wa nie. Je śli zda rzy się
ina czej, je ste śmy go to wi sfi nan so wać
tę in we sty cję z wła snych środ ków, to
zna czy za cią ga jąc po życz kę w Wo je -
wódz kim Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej.

*Jak za tem ma ją się fi nan se
gmi ny?

- Nie go rzej niż w ro ku ubie głym.
Ni gdy nie bę dzie za do brze. Za wsze
ma my więk sze po trze by niż moż li wo -
ści ich za spo ko je nia.

*Nie tak daw no, bo w 2011 ro ku
gmi na za cią gnę ła kre dyt ko mer cyj ny...

- To wy ni ka ło nie ty le z trud nej
sy tu acji fi nan so wej gmi ny, ile ze zwło -
ki z uzy ska niem re fun da cji z fun du szy
unij nych. Ale sy tu acja szyb ko się wy -
kla ro wa ła i o kre dy cie ko mer cyj nym
już za po mnie li śmy.

*Pa pier kiem lak mu so wym fi nan -
so wej kon dy cji gmi ny jest wiel kość
środ ków prze zna cza nych w bu dże cie
na in we sty cje. Ile w 2013 ro ku za -
mier za cie prze zna czyć na ten cel?

- Wpraw dzie bu dżet ma my już
uchwa lo ny, jed nak na to py ta nie trud -
no jest w tej chwi li pre cy zyj nie od po -
wie dzieć. Bu dżet bę dzie bo wiem moc -
no ko ry go wa ny i to już nie dłu go, bo
przy roz dy spo no wa niu nad wyż ki bu -
dże to wej z ro ku 2012. Ca ła nad wyż ka
zo sta nie prze zna czo na na in we sty cje.
A bę dzie to kwo ta nie ma ła. Na pew no
zło żo na z sze ściu cyfr. Co naj mniej
mi lion, mo że na wet dwa. W mo jej opi -
nii te pie nią dze po win ny być wy ko rzy -
sta ne w ca ło ści na bu do wę dróg, gdyż
w te go rocz nych pla nach in we sty cyj -
nych jest to za da nie prio ry te to we.

*Dla cze go?

- Wie le so łectw prze zna czy ło
środ ki wio sko we na opra co wa nie do -
ku men ta cji bu do wy dróg as fal to wych.
W kon se kwen cji go to we są do ku men -
ty na wy ko na nie 24 ki lo me trów ta kich
trak tów. Na wet gdy by ca ły te go rocz ny
bu dżet gmi ny prze zna czyć tyl ko na ten
cel, nie wy star czy. Ma ło te go. Jest to
za da nie nie wy ko nal ne na wet w ca łej
ka den cji. Ale sko ro ta ka jest wo la
miesz kań ców, zna czy to, że po rząd ne
dro gi są dla nich te raz naj waż niej -
sze. I trze ba je suk ce syw nie bu do wać.

*Czy upo ra li ście się już z no wym
sys te mem go spo dar ki od pa da mi?

- Bę dzie my się z tym bo ry kać kil -
ka la ta. Na ra zie wy peł ni li śmy po sta -
no wie nia usta wy m. in. w kwe stii przy -
ję cia sta wek opłat za od pa dy. W na szej
gmi nie są dwie: 10 zł i 9 zł. Usta wa
prze wi du je czte ry spo so by na li cza nia
opłat. My śmy przy ję li spo sób w prze -
li cze niu na oso by. Przy czym naj le piej
by ło by, gdy by śmy za sto so wa li me to dę
mie sza ną, to zna czy ob li cza li opła ty
od oso by lub od go spo dar stwa do mo -
we go, że by uchro nić wielodzietne ro -
dzi ny od du żych opłat. Ale tak nie
moż na. Przy czym nie wy klu czo ne, że
pod wy pły wem na ci sków sa mo rzą -
dów, to się zmie ni. W każ dym ra zie są
już przy miar ki do no we li za cji usta wy
„śmie cio wej” mię dzy in ny mi w kie -
run ku umoż li wie nia sto so wa nia mie -
sza ne go spo so bu na li cza nia opłat. In ny
ab surd do ty czy uisz cza nia opłat. Nie
moż na ich zbie rać w for mie in ka sa.
Miesz ka niec mu si do ko nać wpła ty
na kon to lub bez po śred nio w ka sie
urzę du. I jesz cze cie ka wost ka. Usta wa
na kła da na miesz kań ców obo wią zek
po sia da nia wła sne go po jem ni ka na od -
pa dy. Obec nie po jem ni ki są dzier ża -
wio ne przez fir mę. Że by miesz kań cy
nie po no si li ko lej nych kosz tów po sta -
no wi li śmy, że gmi na wy ku pi od fir my
po jem ni ki i nie od płat nie uży czy je tym
miesz kań com, któ rzy z nich te raz ko -
rzy sta ją. Je ste śmy je dy ną w gmi ną
w po wie cie płoń skim, któ ra za sto so -
wa ła ta kie roz wią za nie. Ogól nie mó -
wiąc usta wa „śmie cio wa” wpro wa dza
wie le no wych, czę sto nie zro zu mia łych
dla miesz kań ców roz wią zań. Dla te go
skie ro wa łem apel do soł ty sów aby, je -
śli uzna ją, że jest ta ka po trze ba, or ga -
ni zo wa li na ten te mat ze bra nia, na któ -

re przy ja dę i po sta ram się wy ja śnić
nie ja sno ści i wąt pli wo ści. I to się dzie -
je.

*Zmie nia my te mat. Związ ki na -
uczy ciel skie alar mu ją, że w bie żą cym
ro ku wie lu na uczy cie li mo że stra cić
pra cę. Jak to wy glą da w gmi nie Ra -
ciąż?

- W na szej gmi nie też mo że tak się
zda rzyć, gdyż ma my za du żo na uczy -
cie li. Jest za gro że nie, że od no we go ro -
ku szkol ne go wy po wie dze nia mo gą
otrzy mać dwie oso by.

*Jak przed sta wia się spra wa bu -
do wy wia tra ków w Ki ni kach?

- Trwa pro ce du ra zwią za na z oce -
ną od dzia ły wa nia na śro do wi sko. Jest
mi przy kro, że część miesz kań ców Ki -
nik roz po wszech nia błęd ne in for ma -
cje, mię dzy in ny mi na mój te mat. Ni -
gdy nie po wie dzia łem, że je stem
za bu do wą wia tra ków, a ta ki po gląd mi
się przy pi su je. Gwo li ści sło ści nie po -
wie dzia łem też, że je stem prze ciw.
Nie praw dą jest rów nież to, że w stycz -
niu zo sta nie wy da na de cy zja w tej
spra wie. Ko lej na bzdu ra to ta ka, że
na te re nie gmi ny ma po wstać 18 wia -
tra ków. Nie praw dą jest, że pro ku ra tu ra
pro wa dzi po stę po wa nie w spra wie bu -
do wy wia tra ków w tej wsi. Pro ku ra tu -
ra od mó wi ła wsz czę cia po stę po wa nia.

*Więc ja ki jest stan fak tycz ny?
- Wnio sko daw ca mu siał uzu peł nić

oce nę od dzia ły wa nia in we sty cji na śro -
do wi sko. I to uczy nił. Ten do ku ment
prze sła li śmy do oce ny do Re gio nal nej
Dy rek cji Ochro ny Śro do wi ska w War -
sza wie. Gdy ta ka oce na zo sta nie nam
do star czo na, gmi na zor ga ni zu je roz -
pra wę ad mi ni stra cyj ną, w któ rej bę -
dzie mógł uczest ni czyć każ dy chęt ny
i przed sta wić swój punkt wi dze nia
na kwe stię bu do wy wia tra ków w Ki ni -
kach.

*Jesz cze o in we sty cji – ma rze nie,
czy li bu do wie za le wu. Mar sza łek
Adam Stru zik za po wie dział ko rek ty
w stra te gii roz wo ju wo je wódz twa ma -
zo wiec kie go. Czy nie ma oba wy, że
bu do wa za le wu z tej stra te gii zo sta nie
usu nię ta?

- Nie ma. Je stem po roz mo wie
z pa nem mar szał kiem, któ ry za pew nił,
że ta in we sty cja zo sta nie w stra te gii.

Dzię ku ję za roz mo wę
Wło dzi mierz Dżbik

O Êmie ciach, wia tra kach i in we sty cji – ma rze nie
Roz mo wa z Ry szar dem Gisz cza kiem, wój tem gmi ny Raciąż
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21 stycz nia w Uniec ku ob cho dzo no Dzień Pa tro -
na – Po wstań ców Stycz nio wych oraz uczczo no 150. rocz -
ni cę wy bu chu po wsta nia stycz nio we go. 

Wspól nie z ucznia mi, na uczy cie la mi, ro dzi ca mi
i miesz kań ca mi Uniec ka świę to wa li też za pro sze ni go -
ście: wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak, prze wod ni -
czą cy Ra dy Gmi ny Ja ro sław Ja wor ski oraz pan Le opold
Ja ku bow ski, przy ja ciel szko ły. 

Uro czy stość roz po czę ła się od wy stą pie nia dy rek tor
szko ły, An ny Ossow skiej. Na stęp nie wszy scy uczest ni -
czy li we mszy św. od pra wio nej przez pro bosz cza pa ra fii,
księ dza Woj cie cha Iwa now skie go. 

Póź niej na tle le śnej sce ne rii, ze zbu do wa nym sza ła -
sem, po wstań czym ogni skiem i usy pa ną mo gi łą, w któ rej
„śpi wie le męż nych, spa lo nych na oł ta rzu serc”, wi dzom
przed oczy ma uka zał się ob raz tam tych stycz nio wych
dni. Roz gry wa ją ce się wy da rze nia 1863 i 1864 ro ku zo -
sta ły upa mięt nio ne za spra wą uczniów bio rą cych udział
we wzru sza ją cej in sce ni za cji. Od no si ło się wra że nie, że
wo kół pa nu je sro ga zi ma, sły chać tę tent ko ni, skrzy pie nie
śnie gu, gdy po wstań czy odział wy ru szał w bój. Opo wie -
ści do peł niał las,
któ ry był świad -
kiem nie co dzien -
nej od wa gi i bo -
ha ter stwa Po la -
ków.

W pro gra mie
uro czy sto ści nie
za bra kło prze -
pięk nych mar szo -
wych pie śni, któ re
roz grze wa ły ser ca
zgro ma dzo nej pu -
blicz no ści, cho -
ciaż by „Dziew -
czy na pła cze
po par ty zan cie”,
„Jak żem ma sze -

ro wał” czy „Hej, strzel cy wraz”
Wy stęp za koń czo no za wo ła niem „Glo ria vic tis!” 
Dy rek tor szko ły po dzię ko wa ła uczniom za wy stęp

i do star cze nie tak wie lu wzru szeń, a na uczy cie lom – Bo -
że nie We so łow skiej i Ma riu szo wi Usiąd ko wi – za per fek -
cyj ne przy go to wa nie ca łej uro czy sto ści.

Ja dwi ga Grzy biń ska
Na zdję ciach in sce ni za cja w wy ko na niu uczniów

szko ły w Uniec ku

Dzień Po wstań ców Stycz nio wych
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Siat kar ska re pre zen ta cja chłop ców z SP w Ko zie bro dach

Po wia to we pu dło dla siat ka rzy
Chłop cy ze Szko ły Pod sta wo wej im. Wł. St. Rey mon ta w Ko -

zie bro dach dru gi rok z rzę du zna leź li się w pierw szej trój ce naj lep -
szych dru żyn po wia tu płoń skie go w mi ni pił ce siat ko wej. Tym ra -
zem awans do fi na ło wych roz gry wek za pew ni li so bie wy gry wa jąc
pół fi nał 9 stycz nia w Ba bo sze wie, po ko nu jąc re pre zen ta cje z Po le -
sia, Sar bie wa i Ba bo sze wa. Fi nał po wia to wy od był się 14 stycz nia
w Na ru sze wie, gdzie osła bio na gry pą re pre zen ta cja Ko zie bród
(z po wo du cho ro by nie wy stą pił Mar cin Sa dec ki) wy wal czy -
ła III miej sce. Skład sę dziow ski wy róż nił rów nież re pre zen tan ta
Ko zie bród Ce za re go Wer ni ka, wrę cza jąc mu sta tu et kę dla naj lep -
sze go za wod ni ka. 

Skład dru ży ny z Ko zie bród: Wik tor Wi śniew ski, Ce za ry
Wer nik, Ka rol Pta sik, Mar cin Sa dec ki, Da wid Don dal ski, Ra fał
Ma cie jew ski, Ja kub Klo now ski, Se ba stian Mar lę ga, opie kun: Ar tur
Jan kow ski. spk

Uczniowie ostatniej klasy Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i ich goście bawili się w sobotę, 12 stycznia,
na tradycyjnej studniówce. Zabawa odbyła się w karczmie Oleńka w Kraszewie Gaczułtach.

Fot. archiwum szkoły

Ze spo ły go spo da rzy, za rów no dziew cząt jak i chłop -
ców, zwy cię ży ły w tur nie ju mi ni pił ki siat ko wej szkół
pod sta wo wych o pu char wój ta gmi ny Ra ciąż, ro ze gra -
nym w Ze spo le Szkół w Ko zie bro -
dach.

Dziew czę ta
I miej sce – SP Ko zie bro dy
II miej sce – SP Sta re Gra le wo
III miej sce – SP Ko dłu to wo
IV miej sce – SP Unieck
Chłop cy
I miej sce – SP Ko zie bro dy
II miej sce – SP Sta re Gra le wo
III miej sce – SP Ko dłu to wo

Studniówka SLO

Na zdję ciu ze spo ły dziew cząt uczest ni czą ce w roz -
gryw kach z opie ku na mi.

Podstawówki pod siatką
Koziebrody z pucharem wójta
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Punk ty przed szkol ne na le żą ca
do ob wo du Ze spo łu Szkół w Ko zie -
bro dach by ły or ga ni za to rem gmin ne -
go kon kur su bo żo na ro dze nio we go
na ozdo bę cho in ko wą. Uczest ni czy ły
w nim dzie ci uczęsz cza ją ce do punk -
tów przed szkol nych na te re nie gmi ny
Ra ciąż oraz ich ro dzi ce. Zo stał on
prze pro wa dzo ny w ra mach pro jek tu
pod na zwą „Suk ces za czy na się
w przed szko lu” (Pro gram Ope ra cyj -
ny Ka pi tał Ludz ki). Głów nym ce lem
kon kur su by ło kul ty wo wa nie tra dy cji
i zwy cza jów bo żo na ro dze nio wych
oraz za pre zen to wa nie umie jęt no ści
pla stycz nych i ma nu al nych ro dzi ców
i dzie ci. Pra ce mo gły być wy ko na ne
do wol ną tech ni ką pla stycz ną. Każ dy
z uczest ni ków kon kur su otrzy mał na -
gro dę. Po ni żej na gro dze ni.
Ro dzi ce
I miej sce – Agniesz ka Rut kow ska
(OEP w Ra cią żu), Da nu ta Żmi jew ska
(OEP w Kra sze wie -Ga czuł tach);
II miej sce – Agniesz ka Ko złow ska
(OEP w Kraj ko wie), Iwo na Am bro -
cho wicz (OEP w Ra cią żu), Mi le na
Adam kie wicz (OEP w Kra sze wie
Ga czuł tach;
III miej sce – Do ro ta Ko bu szew ska
(OEP w Ko zie bro dach), Ewe li na
Kło szew ska (OEP w Sta rym Gra le -

wie), Mał go rza ta Klan (OEP w Ra -
cią żu).
Wy róż nie ni: Iwo na Dzię gie lew ska
(OEP w Kraj ko wie), Ka ta rzy na Zgli -
czyń ska (OEP w Kra sze wie -Ga czuł -
tach), Mo ni ka Pion tek (OEP w Ko -
zie bro dach), An ge li ka Zgli czyń ska
(OEP w Ra cią żu), Edy ta Jan kow ska
(OEP w Sta rym Gra le wie), Be ata Sa -
dow ska (OEP w Ra cią żu), Mar ta
Kra jen ta (OEP w Ko zie bro dach),
An na Cha liń ska (OEP w Sta rym Gra -
le wie), Iza be la Ber ger (OEP w Sta -
rym Gra le wie), Syl wia Szczy pa
(OEP w Ko zie bro dach).
Dzie ci
I miej sce – Ola Ko złow ska (OEP
w Kraj ko wie), Da niel Sa dow ski
(OEP w Ra cią żu);
II. miej sce – Kry stian Ko -
bu szew ski (OEP w Ko -
zie bro dach), Ry szard Ber -
ger (OEP w Sta rym Gra -
le wie), Ame lia Adam kie -
wicz (OEP w Kra sze wie -
-Ga czuł tach);
III miej sce – Mar ta Go sik
(OEP w Ko dłu to wie),
Ame lia Żmi jew ska (OEP
w Ko zie bro dach), Zu zan -
na Le wan dow ska (OEP
w Ko dłu to wie), Wik to ria

Żmi jew ska (OEP w Kra sze wie Ga -
czuł tach).
Wy róż nio ne dzie ci: Ali cja Cha liń ska
(OEP w Sta rym Gra le wie), Ame lia
Kra jen ta (OEP w Ko zie bro dach),
Ame lia Jan kow ska (OEP w Sta rym
Gra le wie), Szy mon Am bro cho wicz
(OEP w Ra cią żu), Ma ja Klan (OEP
w Ra cią żu), Kin ga Mar kow ska (OEP
w Ra cią żu), Ali cja Se ra fiń ska (OEP
w Ko zie bro dach (Ja kub Kło szew ski
(OEP w Sta rym Gra le wie), Pau li na
Ja sko wiec (OEP w Kraj ko wie), Ma ria
Rut kow ska (OEP w Ra cią żu), Aga ta
Bląk (OEP w Ko dłu to wie).

Or ga ni za to rzy
Na zdję ciu frag ment wy sta wy

prac kon kur so wych

W kon kur sie uczest ni czy li naj lep si po lo ni ści z klas IV -VI

Pro jekt „Suk ces za czy na się w przed szko lu” - pro jek ty kon kur so we
Re ali zo wa ny w ra mach Pod dzia ła nia 9.1.1 
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki
współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską

w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go

Bar tosz Der bin
gmin nym mi strzem or to gra fii
Już po raz dwu na sty w Ze spo le Szkół w Sta rym Gra -

le wie od był się gmin ny kon kurs or to gra ficz ny o ty tuł mi -
strza or to gra fii. Przy stą pi li do nie go ucznio wie
klas IV –VI z czte rech szkół pod sta wo wych z te re nu gmi -
ny Ra ciąż. 

Nad pra wi dło wym prze bie giem kon kur su czu wa ła
ko mi sja po wo ła na spo śród na uczy cie li ję zy ka pol skie go
ze szkół, któ re zgło si ły swo je uczest nic two.

Mi strzem or to gra fii zo stał Bar tosz Der bin (SP w Sta -
rym Gra le wie),

II miej sce zdo by li Piotr Dzień kow ski i Ma te usz Mar -
kie wicz (obaj ucznio wie SP w Uniec ku), III miej -
sce – We ro ni ka Ja gac ka (SP w Kra sze wie Ga czuł tach)
i We ro ni ka Ciar kow ska (SP w Ko zie bro dach).

Wszy scy ucznio wie otrzy ma li rąk dy rek to ra szko ły
Krzysz to fa Bor kow skie go pa miąt ko we dy plo my oraz
drob ny upo mi nek, zaś lau re aci na gro dy książ ko we.

Or ga ni za to rzy dzię ku ją wszyst kim uczest ni kom
za udział w kon kur sie, a na uczy cie lom za oso bi ste za an -
ga żo wa nie. SP Sta re Gra le wo

Lau re aci i or ga ni za to rzy kon kur su
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Podatek rolny
Uchwałą z 30 listopada 2012 r. Rada Gminy Raciąż

obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego, ogłoszoną w komunikacie prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego, z 75,86 zł za 1 kwintal do 50,00
zł za 1 kwintal. 

Od środków
transportowych

Podczas sesji 30 listopada Rada Gminy Raciąż
przyjęła uchwałę o wysokości podatku od środków
transportowych w 2013 r. Będzie on wyższy do podatku
w 2012 r. o wskaźnik inflacji, czyli o 2,7%.

UCHWA ŁA NR XXIV/127/2012
RA DY GMI NY RA CIĄŻ

z dnia 30 li sto pa da 2012 r.
w spra wie okre śle nia wy so ko ści sta wek i zwol nień w po dat ku od nie ru cho mo ści

§ 1. Okre śla się na stę pu ją ce staw ki po dat ku
od nie ru cho mo ści obo wią zu ją ce na te re nie Gmi ny
Ra ciąż:

1. od grun tów:
a) zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo -

dar czej bez wzglę du na spo sób za kwa li fi ko wa nia w ewi -
den cji grun tów i bu dyn ków – 0,70 zło tych od 1 m² po -
wierzch ni;

b) pod je zio ra mi za ję tych na zbior ni ki wod ne, re ten -
cyj ne lub elek trow ni wod nych – 4,51 zło tych od 1 ha po -
wierzch ni;

c) po zo sta łych, w tym za ję tych na pro wa dze nie od -
płat nej sta tu to wej dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go przez
or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go – 0,30 zło tych od 1 m2
po wierzch ni.

2. od bu dyn ków lub ich czę ści:
a) miesz kal nych – 0,33 zło tych od 1 m² po wierzch ni

użyt ko wej;
b) zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo -

dar czej oraz od bu dyn ków miesz kal nych lub ich czę ści
za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar -
czej – 14,00 zło tych od 1 m² po wierzch ni użyt ko wej;

c) za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar -
czej w za kre sie ob ro tu kwa li fi ko wa nym ma te ria łem siew -
nym – 10,20 zło tych od 1 m² po wierzch ni użyt ko wej;

d) zwią za nych z udzie la niem świad czeń zdro wot -
nych w ro zu mie niu prze pi sów o dzia łal no ści lecz ni czej,
za ję tych przez pod mio ty udzie la ją ce tych świad -
czeń – 4,63 zło tych od 1 m² po wierzch ni użyt ko wej;

e) po zo sta łych, w tym za ję tych na pro wa dze nie od -
płat nej sta tu to wej dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go przez
or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go – 2,50 zło tych od 1 m2
po wierzch ni użyt ko wej.

3. od bu dow li – 2% ich war to ści okre ślo nej na pod -
sta wie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 usta wy o po dat kach
i opła tach lo kal nych.

§ 2. Zwal nia się od po dat ku od nie ru cho mo ści:

1. nie ru cho mo ści lub ich czę ści zwią za ne z ochro ną
prze ciw po ża ro wą z wy łą cze niem po wierzch ni za ję tych
pod dzia łal ność go spo dar czą;

2. nie ru cho mo ści lub ich czę ści wy ko rzy sty wa ne
na ce le dzia łal no ści z za kre su kul tu ry oraz kul tu ry fi zycz -
nej, spor tu i re kre acji;

3. ru ro cią gi i prze wo dy sie ci roz dziel czej wo dy
oraz bu dow le słu żą ce do od pro wa dza nia i oczysz cza -

nia ście ków.

§ 3. Z dniem wej ścia w ży cie ni niej szej uchwa ły, tra -
ci moc Uchwa ła Nr XIV/73/2011 Ra dy Gmi ny Ra ciąż
z dnia 16 grud nia 2011 ro ku w spra wie okre śle nia wy so -
ko ści sta wek i zwol nień w po dat ku od nie ru cho mo ści
(Dz. Urz. Woj. Ma zo wiec kie go z 2011 ro ku Nr 239,
poz. 8511).

§ 4. Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Wój to wi Gmi -
ny Ra ciąż.

§ 5. Uchwa ła wcho dzi w ży cie po upły wie 14 dni
od ogło sze nia jej w Dzien ni ku Urzę do wym Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go i ma za sto so wa nie od dnia 1 stycz -
nia 2013 r.

PRZE WOD NI CZĄ CY RA DY GMI NY
Ja ro sław Ja wor ski



OGŁOSZENIE
„G∏os Racià˝a” nr 1/2013 11

HARMONOGRAM OPRÓ˚NIANIA POJEMNIKÓW
sm -120l i 240l z te re nu Gmi ny Ra cià˝

w I pó∏ ro czu 2013 ro ku

I II III IV V VIMiej sco wo Êci

Sta re Gra le wo
No we Gra le wo
Do brska – W∏o Êcia ny
Do brska – Ko lo nia

W´ pi ∏y
Z∏o to po le
Kra Ênie wo
Szapsk

Ko zo lin
Ka czo ro wy
Stro ̋ ´ cin
Stro ̋ ´ cin – Sa∏ ko wo

Wit ko wo
Ki ni ki
Fol wark  - Ra cià˝

M∏odocho wo
Chy cze wo
Kie∏ bo wo
Bo gu cin
¸em pi nek

¸em pi no
˚u ko wo – Waw rzon ki
˚u ko wo – Stru sie

Cie ciersk
Kra sze wo – Fal ki
M∏o dy Nie dró˝
Sta ry Nie dró˝

Dru cho wo
Ma le wo
Ko zie bro dy

Kra szewo – Ga czu∏ ty
Kra sze wo – Ro ry
Kra sze wo – Czu ba ki
Bie la ny

Ma ∏a WieÊ
Kra sze wo – Pod bor ne
Kra sze wo – S∏a w´ cin

åwiersk
Droz do wo
P´ sy
Dra mi nek
Sie ra ko wo

Zdu nó wek
Kru sze ni ca
Kos so bu dy

Bu dy Kra szew skie
Pól ka – Ra cià˝
˚y cho wo

Li pa
Ko d∏u to wo

Szczep ko wo
Grzy bo wo
No wy Ko mu nin
Sta ry Ko mu nin
Ko ci´ cin Bro do wy

Ko ci´ cin Twor ki
Kraj ko wo
Kraj ko wo – Bud ki

Unieck
Je ̋ e wo – We sel
Cha rzy ny

Cha rzy ny Ro ga le
Si ko ry

21 18 18 15 20 17

22 19 19 16 21 18

23 20 20 17 22 19

24 21 21 18 23 20

25 22 22 19 24 21

28 25 25 22 27 24

29 26 26 23 28 25

30 27 27 24 29 26

31 28 28 25 31 27
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Wszyst kich po wi ta ła dy rek tor szko ły An na Ossow ska

No wo rocz ne ryt my
12 stycz nia w Uniec ku za pa no wał świą tecz ny na -

strój. Ze bra ni na sa li gim na stycz nej wi dzo wie mo gli
obej rzeć trwa ją cą ok. go dzi ny in te re su ją cą część ar ty -
stycz ną, któ rej ton nada wa li naj młod si ar ty ści – 4–,
5– i 6–lat ki i ucznio wie edu ka cji wcze snosz kol nej. 

W pro gra mie słow no -mu zycz nym zna la zły się utwo -
ry o te ma ty ce zi mo wej, ko lę do wa niu, świą tecz nych ra do -
ściach, wy ba cza niu i ob da ro wy wa niu się ży cze nia mi. 

Nie po wta rzal ną at mos fe rę do peł nia ły pa sto rał ki i ko -
lę dy. Gru pa uczniów za pre zen to wa ła też swo je umie jęt -
no ści gry na fle cie. 

Póź niej przy był św. Mi ko łaj z ca łą gó rą pre zen tów,
któ ry mi ob dzie lił dzie ci. Ra dość by ła ogrom na, a wi dok
uśmiech nię tych buź to naj więk szy i naj pięk niej szy pre -
zent. Dzie ci za pro si ły go ścia do wspól nej za ba wy. Wszy -
scy wy szli na par kiet aby w mi łej i we so łej at mos fe rze
przy dźwię kach do brej mu zy ki w wy ko na niu ze spo łu
„Se zam” ba wić się i tań czyć do godz. 23. 

Wy jąt ko wa za ba wa no wo rocz na od by ła się dzię ki za -
an ga żo wa niu ro dzi ców i na uczy cie li.

J. G.

Uniecka „Góra Grosza”
W XIII edy cji ak cji „Gó ra Gro sza” wzię li udział

wszy scy ucznio wie Ze spo łu Szkół w Uniec ku, na uczy cie -
le oraz pra cow ni cy. 

Z wiel kim za an ga żo wa niem przy stą pio no do zbiór ki
pie nięż nej na te re nie pla ców ki. Jest to lu bia na for ma po -
mo cy dzie ciom, wy cho wu ją cym się po za wła sną ro dzi ną,
w ro dzin nych do mach dziec ka oraz ro dzi nach za stęp czych.

W tym ro ku w ko mi te cie or ga ni za cyj nym zna leź li się
ucznio wie II kla sy gim na zjum: Prze my sław Bia ło skór ski,
Ju lia Cy bul ska, Ce za ry Gut, Kon rad No wa kow ski, Mag -
da le na Wiel go la ska i Mar ty na Wi śniew ska. Opie ku nem
ak cji, jak co ro ku by ła Ja dwi ga Grzy biń ska.

W okre sie od 26 li sto pa da do 7 grud nia 2012 r. ze -
bra no 496,99 zł. Prze li czo ne i za pa ko wa ne mo ne ty prze -
ka za no or ga ni za to ro wi ak cji, któ rym jest To wa rzy stwo
Nasz Dom. 

Ma my na dzie ję, że na sze wspar cie przy czy ni się
do zre ali zo wa nia wiel kie go przed się wzię cia na rzecz
dzie ci znaj du ją cych się w trud nej sy tu acji ży cio wej.

jg

Graliśmy z Jurkiem Owsiakiem

Zwie dza li War sza wę

Ze spół Szkół w Uniec ku włą czył się do te go rocz nej
Wiel kie Or kie sty Świa tecz nej Po mo cy pod dy rek cją Jur -
ka Owsia ka. W tym ro ku zbie ra li śmy pie nią dze, aby ra -
to wać ży cie dzie ci i za pew nić god ną opie kę me dycz ną se -
nio rom. 

Kwe sto wa li śmy w szko le, pod czas cho in ki no wo rocz -
nej, wśród miesz kań ców Uniec ka i oko licz nych wsi, a tak -
że przed nie dziel ną mszą świę tą. Za an ga żo wa ła się du ża
gru pa uczniów, wśród któ rych na le ży wy róż nić: Pau li nę
Mo dliń ską, An nę Gło szew ską, Wio let tę Bed nar ską, Pa try -
ka Pia sec kie go, Ka mi la Ko cię dę, Agniesz kę Wiel go la ską,
Na ta lię Fal kie wicz, Klau dię Bia ło skór ską, Ali cję Mą czew -
ską, Se ba stia na Le wan dow skie go, Ka ro li nę Sta cho wicz,
Olę i Fat mę Oukal, Iza be lę An to szew ską, Da wi da Ra siń -
skie go, Mar ty nę Na lbor ską, Klau dię Przy by szew ską, Ewę
Mansz, Ju lię Ra dom ską, We ro ni kę Zgli nic ką, Ma te usza
Nie ry chlew skie go i Ju sty nę Wi śniew ską. 

Ze bra li śmy 1250 zł. Pie nią dze prze ka za li śmy
do szta bu w Miej skim Cen trum Kul tu ry, Spor tu i Re kre -
acji w Ra cią żu.

J. G.

Jak nas po in for mo wa ły pa nie Ma rzan na Ziół kow ska i Ane ta Kwa -
si bor ska ucznio wie Fi lii Szko ły Pod sta wo wej im. Ada ma Bo ja now -
skie go w Ko dłu to wie zwie dza li War sza wę. Wę dro wa li po kom na tach
Zam ku Kró lew skie go słu cha jąc opo wie ści prze wod ni ka. Szcze gól ne
wra że nie zro bi ła na zwie dza ją cych Sa la Wiel ka oraz ob ra zy na sze go
mi strza Ja na Ma tej ki. Z Zam ku Kró lew skie go wy ciecz ko wi cze uda li
się do Ła zie nek, gdzie zwie dzi li Sta rą Po ma rań czar nię. Po dro dze za -
przy jaź ni li się z wie wiór ka mi, po dzi wia li też do stoj ne go pa wia.
Zwień cze niem wy jaz du był se ans fil mo wy w ki nie. Na zdję ciu
ucznio wie i opie ku no wie pod czas po by tu w sto li cy.

Gru pa uczniów za pre zen to wa ła też swo je umie jęt no ści gry na fle cie


