
Za świa tło, co mro ki roz ja śnia...
Z oka zji Dnia Edu ka cji

Na ro do wej w szko łach od by ły
się uro czy sto ści, pod czas któ -
rych ucznio wie ob da ro wy wa li
na uczy cie li i pra cow ni ków ob -
słu gi kwia ta mi i ży cze nia mi.
„Za to świa tło, co mro ki roz ja -
śnia, dzię ku je my wam na uczy -
cie le” – za no to wa li śmy pod -
czas aka de mii w Ko zie bro -
dach (z tej uro czy sto ści po cho -
dzi fo to gra fia).

Wójt gmi ny Ra ciąż wy -
róż nił na gro da mi pie nięż ny mi
Mał go rza tę Grze lak – na uczy -
ciel kę w Szko le Pod sta wo wej
w Kraj ko wie, opie kun kę lu do -
we go ze spo łu ta necz ne go
Kraj ko wia cy oraz dy rek to rów
szkół w Kraj ko wie i Gra le -
wie – Pio tra Ka sic kie go
i Krzysz to fa Bor kow skie go.

O Dniu Edu ka cji 
Na ro do wej czy taj na str. 6-7

Uroczystość patriotyczna w Gralewie
Mszą świę tą m. in.

w in ten cji po wie szo nych
przez nie miec kich oku -
pan tów w sierp niu 1943
dzie się ciu miesz kań ców
po wia tu płoń skie go roz -
po czę ła się w Gra le -
wie, 13 paź dzier ni ka, uro -
czy stość pa trio tycz na. Po -
tem kwia ty pod po mni -
kiem zło ży li m. in. przed -
sta wi cie le gmi ny – wójt
Ry szard Gisz czak i prze -
wod ni czą cy RG Ja ro sław
Ja wor ski.

Czy taj na str. 4-5
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Z se sji Ra dy Gmi ny Ra cià˝

Roz mo wa mię dzy wój tem a soł ty sa mi i rad ny mi
Na wrze śnio wej se sji rad ni pod ję li

kil ka waż nych uchwał fi nan so wych oraz
przy ję li w swo je sze re gi no we go rad ne go.
Jed nak naj wię cej cza su za ję ła roz mo wa
soł ty sów i rad nych z wój tem, czy li se ria
py tań i od po wie dzi. Soł ty si i rad ni py ta li,
wójt od po wia dał i wy ja śniał.

A o co py ta li? Spra wy po ru szo ne
w punk cie py ta nia i in ter pe la cje by ły bar -
dzo róż ne. Do ty czy ły m. in. przy do mo -
wych oczysz czal ni ście ków, ap te ki
w Gra le wie, oczysz cze nia po to ku Za dę -
bie, ko sze nia po bo czy, funk cjo no wa nia
spół ki wod nej pod za rzą dem gmi ny, usu -
wa nia eter ni tu, ogrze wa nia w przed szko -
lach...

Z od po wie dzi udzie lo nych przez
wój ta Ry szar da Gisz cza ka wy ni ka, że
w tym ro ku wszyst kie za pla no wa ne
w II eta pie in we sty cji przy do mo we
oczysz czal nie ście ków zo sta ną wy ko na -
ne. Jest pro blem z kil ko ma, bo „wy pły nę -
ły”, o czym mó wił soł tys Ka zi mierz Kar -
piń ski Zda niem wój ta, nie tyl ko z wi ny
wy ko naw cy. Bo wiem są przy pad ki, że
wła ści cie le po se sji sa mo wol nie zmie nia li
ich lo ka li za cję. – Tak nie wol no, to jest
sa mo wo la bu dow la na – prze strze gał wójt.
Nie mniej jed nak gmi na skie ro wa ła spra -
wę do są du i do ma gać się bę dzie od wy -
ko naw cy po kry cia kosz tów usu nię cia
uste rek przez in ną już fir mę.

W kwe stii nie czyn nej ap te ki w Gra -
le wie (py ta ła soł tys Te re sa Zja de wicz)
wójt po wie dział: – Ma my pe cha, bo ap te -
kar ka zła ma ła no gę.

-Gmi na nie oczy ści po to ku Za dę -
bie – oświad czył Ry szard Gisz czak od po -
wia da jąc na wnio sek rad ne go Eu ge niu sza
Le wan dow skie go. Nie oczy ści dla te go,
gdyż nie le ży to w ge stii gmi ny. Po tok Za -
dę bie ma bo wiem sta tus rze ki, a nad zór
na rze ka mi spra wu je Wo je wódz ki Za rząd
Me lio ra cji i Urzą dzeń Wod nych.

Wy ka sza nie po bo czy wra ca do py -

tań na se sji ni czym bu me rang. Sta no wi -
sko władz gmi ny w tej spra wie jest jed no -
znacz ne: nie bę dzie wy ka sza nia po bo czy
przy dro gach żwi ro wych przy uży ciu wy -
ka szar ki, je dy nie ręcz nie. Po wód jest pro -
sty – już pierw sze go dnia uży cia do te go
ce lu no we go sprzę tu, za ku pio ne go przez

gmi nę ze środ ków prze zna czo nych przez
więk szość wio sek z fun du szu so łec kie go,
przy niósł uszko dze nia no ży, gdyż na po -
bo czach le żą roz ma ite rze czy, w tym ka -
mie nie, z któ ry mi ża den nóż so bie nie po -
ra dzi.

Co się zaś ty czy funk cjo no wa nia
spół ki wod nej pod za rzą dem
gmi ny (tę spra wę po ru szy ła
soł tys Eu ge nia Szlak), wójt
wy ja śnił, że pó ki co spół ka
jest na dal pod nad zo rem sta -
ro stwa. Gmi na bę dzie mia ła
ta ki sam nad zór jak sta ro -
stwo – for mal ny, a spół ka
wciąż bę dzie od dziel nym by -
tem.

Jest wie le za strze że ni
do usu wa nia eter ni tu. Zda -
niem Ry szar da Gisz cza ka fir -
ma, któ ra w tym ro ku wy gra -
ła prze targ i wy ko nu je za da -
nie, ro bi to znacz nie go rzej
niż mia ło to miej sce w ubie -
głym ro ku i by ło pro wa dzo ne
przez in ną fir mę. Dla te go
ape lo wał do miesz kań ców,
aby in for mo wa li urząd o nie -
pra wi dło wo ściach.

O ogrze wa nie po miesz -
czeń przed szkol nych za ape -
lo wał Ka zi mierz Kar piń -
ski. – Włą czy my ogrze wa -
nie – za pew nił wójt. -Choć
jesz cze nie po ra – do dał.

Ry szard Gisz czak po ru -
szył też kwe stię przy szłych
bu dże tów gmi ny w kon tek -
ście ko lej nej tran szy środ ków

unij nych dla wo je wódz twa ma zo wiec kie -
go na la ta 2014 – 2020. Nie ste ty, Ma zow -
sze otrzy ma o 60 proc. mniej pie nię dzy
niż pod czas po przed nie go roz da nia. – Nie
ma prze wi dzia nych środ ków na dro gi lo -
kal ne, bar dzo ma ło jest na go spo dar kę
wod no -ście ko wą. Je śli nic się w tej kwe -

stii nie zmie ni, nie bę dzie -
my mie li za co bu do wać
dróg, a po ten cjal ne środ ki
na in we sty cje „zje”
oświa ta – mó wił wójt. Za -
ape lo wał do soł ty sów, aby
fun du sze so łec kie prze zna -
czać na in ne ce le niż do ku -
men ta cje na as fal ty. Obec -
nie go to we są już do ku -
men ty na 30 km dróg, ale
per spek ty wa ich wy ko na -
nia jest trud na do okre śle -
nia.

To by ła zła wia do -
mość. Ale wójt miał też
i do brą in for ma cję: – skoń -

czył się kon flikt z mia stem Ra cią żem
w spra wie ce ny wo dy z uję cia w Wit ko -
wie. Do gmi ny wpły nął wnio sek w spra -
wie no wej ta ry fy, któ ra jest ta ka sa ma, jak
w przy pad ku opłat za wo dę z ujęć ob słu -
gi wa nych przez Za kład Usług Wod nych
w Mła wie. Wej dzie w ży cie za ok. 70 dni.

An drzej Kor dal ski – no wy rad ny gmi ny Ra ciąż

Rad ni wni kli wie za po zna ją się z ma te ria ła mi se syj ny mi.
Na zdję ciu Ja nusz Mar cin kow ski i An drzej Ciar czyń ski

Wśród go ści na se sji do mi nu ją soł ty siWójt Ry szard Gisz czak skru pu lat nie no tu -
je py ta nia i wnio ski rad nych i soł ty sów
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In ne wie ści se syj ne. Prze wod ni czą -
cy Gmin nej Ko mi sji Wy bor czej An drzej
Po kor ski wrę czył An drze jo wi Kor dal -
skie mu z Sie ra ko wa za świad cze nie o wy -
bo rze na rad ne go gmi ny Ra ciąż. No wy
rad ny zło żył ślu bo wa nie. Po pro szo ny
przez prze wod ni czą ce go RG Ja ro sła wa
Ja wor skie go o przed sta wie nie się, po wie -
dział m. in.: – Mój stryj Jan był wie lo let -
nim rad nym. W ra dzie był też dzia dek

Cze sław. Ja ko rad ny chcę do brze słu żyć
gmi nie. Pra co wa łem przy bo isku w Sie -
ra ko wie. Ca ła wieś się przy tej in we sty cji
zjed na ła.

Wśród uchwał, przy ję tych przez ra -
dę, by ły m. in. te do ty czą ce li kwi da cji ba -
rier wy klu cze nia cy fro we go i przy stą pie -
nia do pro gra mu in dy wi du al nej pra cy
z uczniem (na te te ma ty za miesz cza my
od dziel ne in for ma cje. Ra da przy ję ła
uchwa łę in ten cyj ną w spra wie współ fi -
nan so wa nia z po wia tem płoń skim prze -
bu do wy dro gi po wia to wej Ra ciąż – Ra -
dza nów (do gra ni cy po wia tów) oraz po -
wo ła nia part ner stwa z po wia tem płoń -
skim, w ra mach któ re go ma być prze bu -
do wa na m. in. dro ga Zło to po le – Szapsk
Bud ki.

r -r

GMI NA RA CIĄŻ ROZ DA
150 KOM PU TE RÓW Z IN TER NE TEM

Gmi na Ra ciąż roz po czę ła re ali za cję dzia łań prze wi dzia nych do wy ko na nia
w pro jek cie pod na zwą „Li kwi da cja ba rier wy klu cze nia cy fro we go na ob sza rze
Gmi ny Ra ciąż” w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka. War -
tość pro jek tu wy no si 1 248 965,00 zł.

Głów ny cel pro jek tu to prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu cy fro we mu spo łecz no ści
na te re nie ob sza ru wiej skie go ja kim jest gmi na Ra ciąż, z po wo du trud nej sy tu acji
ma te rial nej lub nie peł no spraw no ści, po przez do star cze nie do 150 go spo darstw do -
mo wych dar mo we go In ter ne tu wraz z kom pu te rem oraz szko leń osób bio rą cych
udział w pro jek cie. 

Do pro jek tu do pusz czo nych bę dzie 150 go spo darstw do mo wych za miesz ki wa -
nych w miej scu bę dą cym w za się gu do stę pu do In ter ne tu, ofe ro wa ne go przez ope -
ra to rów świad czą cych usłu gi do stę pu do In ter ne tu, któ rych człon ko wie po sia da ją
za mel do wa ne na ob sza rze gmi ny Ra ciąż.

W przy pad ku 135 go spo darstw do mo wych ubie ga ją cy się mu szą speł niać:
– kry te rium do cho do we upo waż nia ją ce do otrzy ma nia wspar cia w ra mach sys -

te mu po mo cy spo łecz nej,
– kry te rium do cho do we upo waż nia ją ce do otrzy ma nia wspar cia w ra mach sys -

te mu świad czeń ro dzin nych.
W przy pad ku 15 go spo darstw do mo wych ubie ga ją cy się nie peł no spraw ni mu -

szą po sia dać orze cze nie ze znacz nym lub umiar ko wa nym stop niem nie peł no spraw -
no ści lub z orze cze niem rów no waż nym.

Wy bór be ne fi cjen tów osta tecz nych, w przy pad ku wpły nię cia więk szej niż za -
kła da na licz by zgło szeń, od bę dzie się na pod sta wie „Re gu la mi nu na bo ru i uczest -
nic twa w pro jek cie pn. Li kwi da cja ba rier wy klu cze nia cy fro we go na ob sza rze Gmi -
ny Ra ciąż”. Udział w pro jek cie jest bez płat ny.

Do ku men ty re kru ta cyj ne do stęp ne są w Urzę dzie Gmi ny Ra ciąż, ul. Ki liń skie -
go 2, 09-140 Ra ciąż, pok. 16 oraz na stro nie in ter ne to wej Urzę du Gmi ny Ra ciąż
www.gmi na.ra ciaz.iap.pl.

For mu la rze na le ży skła dać w ter mi nie od 10 do 31 paź dzier ni ka 2013 w pok.
nr 16 od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach urzę do wa nia, tj. 7.30 – 16.00.

,, In dy wi du al na pra ca z uczniem gwa ran cją je go roz wo ju”
W ro ku szkol nym 2013/14 w gmi nie Ra ciąż bę dzie re ali zo wa ny pro jekt pt.,, In -

dy wi du al na pra ca z uczniem gwa ran cją je go roz wo ju” do fi nan so wa ny ze środ ków
Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. Kwo ta przy zna ne go do fi nan so wa nia na re ali -
za cję pro jek tu wy no si 120 000,00 zł.

Pro jekt skie ro wa ny do uczniów szkół pod sta wo wych uczęsz cza ją cych do kl I -
-III bę dzie re ali zo wa ny w okre sie od 1 paź dzier ni ka 2013 r. do 30 czerw ca 2014 r. we
wszyst kich szko łach gmi ny Ra ciąż. Za ję cia bę dą się od by wa ły w ma łych gru pach
od 1 do 8 uczniów, a w przy pad ku za jęć lo go pe dycz nych od 1 do 4 uczniów. W ra -
mach pro jek tu zo sta nie zre ali zo wa nych:

130 h in dy wi du al nych po rad psy cho lo gicz no pe da go gicz nych
430 h za jęć dla dzie ci z trud no ścia mi w czy ta niu i pi sa niu, w tym za gro żo nych

ry zy kiem dys lek sji (13 grup)
340 h za jęć dla dzie ci z trud no ścia mi z ma te ma ty ki (11 grup)
240 h za jęć lo go pe dycz nych (8 grup)
250 h za jęć dla uczniów szcze gól nie uzdol nio nych (7 grup w tym: za ję cia ma te -

ma tycz ne – 4 grup, j. an giel ski – 3 gru py)
Do pro wa dze nia tych za jęć zo sta ną za ku pio ne spe cja li stycz ne ma te ria ły dy dak -

tycz ne, w tym mul ti me dial ne oraz sprzęt kom pu te ro wy wraz z opro gra mo wa niem. 
Re ali za cja pro jek tu ozna cza wspar cie dzia łań szko ły na waż nym, pierw szym eta -

pie edu ka cyj nym w re ali za cję tre ści i wy ma gań okre ślo nych w no wej pod sta wie pro -
gra mo wej szko ły. Mó wi ona, że in dy wi du ali za cja pra cy z uczniem w ra mach obo -
wiąz ko wych i do dat ko wych za jęć edu ka cyj no -wy cho waw czych bę dzie sta no wić no -
wy ele ment kształ ce nia i wy cho wa nia w szko łach pod sta wo wych. W wy ni ku re ali za -
cji pro jek tu zo sta nie na wią za na ści sła współ pra ca z ro dzi ca mi dzie ci, któ re zo sta ną
ob ję te wspar ciem. Ro dzi ce zo sta ną za pro sze ni do współ dzia ła nia z na uczy cie la mi
w mie rze niu efek tów pro wa dzo nych dzia łań.

Ra da Gmi ny Ra ciąż na se sji w dniu 25.09.2013 r. za twier dzi ła pro jekt do re ali za cji.
W∏a dy s∏aw Kwiat kow ski

„In dy wi du al na pra ca z uczniem
gwa ran cją je go roz wo ju”- pro jekt
sys te mo wy re ali zo wa ny w ra mach

Pod dzia ła nia 9.1.2 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

Ob ra dy pro wa dził jak zwy kle
prze wod ni czą cy Ja ro sław Ja wor ski

Eu ge niusz Pta sik, wi ce prze wod ni czą cy
se nio r ra dy na le ży do naj ak tyw niej szych

rad nych gmi ny Ra ciąż



Mszą świę tą, któ rej prze wod ni czył ksiądz Jan Pio -
trow ski, m. in. w in ten cji po wie szo nych przez nie miec -
kich oku pan tów w sierp niu 1943 dzie się ciu miesz kań -
ców po wia tu płoń skie go roz po czę ła się w Gra le wie, 13
paź dzier ni ka, uro czy stość pa trio tycz na.

W cza sie na bo żeń stwa wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz -
czak przy po mniał bo le sne wy da rze nie sprzed 70 la ty. 3 sierp -
nia 1943 r. w po bli żu ko ścio ła w Gra le wie sta nę ła szu bie ni ca.
Na stęp ne go dnia od by ła się eg ze ku cja 10 Po la ków. Mie li rę ce
skre mpo wa ne dru tem. Zo sta li po wie sze ni za spa le nie przez
nie zna nych spraw ców pię ciu sto gów we wsi Lu to mie -
rzyn. – My nie pa li li śmy sto gów – krzyk nął przed śmier cią je -
den z nich, Ma rian Urbań ski. Po eg ze ku cji Niem cy na ka za li
soł ty so wi za ko pać cia ła przy dro dze do Kieł bo wa. 16 kwiet -
nia 1945 r. do ko na na zo sta ła eks hu ma cja ciał. Za mor do wa -
nych przez Niem ców po cho wa no w zbio ro wej mo gi le
na cmen ta rzu. W Za dusz ki 1945 r., w miej scu eg ze ku cji,
wznie sio no krzyż. 2 li sto pa da 1947 r., z ini cja ty wy wój ta gmi -
ny Stro żę cin Jó ze fa Ru dow skie go, sta nął po mnik. W je go bu -
do wę za an ga żo wa li się m. in. ksiądz pro boszcz Wi told Gro -
tow ski i Ju lian Chą dzyń ski.

WYDARZENIE
„G∏os Racià˝a” nr 9/20134

Uro czy stość pa trio tycz na w Gra le wie

De le ga cja po wia tu ze sta ro stą Ja nem Mą czew skim na cze le Wójt gmi ny Ry szard Gisz czak

Ksiądz Jan Pio trow ski mo dlił się i po świę cił no wo 
wy re mon to wa ny po mnik

Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Jarosław Ja wor ski

Pre zes Ban ku Spół dziel cze go w Ra cią żu Ja nusz Pniew ski

Po na bo żeń stwie mło dzież za pre zen to wa ła pa trio tycz ne
wier sze, po czym uczest ni czy uro czy sto ści prze szli pod po -
mnik. Ksiądz pro boszcz Jan Pio trow ski po świę cił no wo wy re -
mon to wa ny obe lisk. W imie niu lo kal ne go spo łe czeń stwa głos
za brał prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ra ciąż Ja ro sław Ja wor -
ski. Przy po mniał mrocz ne la ta II woj ny świa to wej i oku pa cji
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Pamięci powieszonych 
przez niemieckich nazistów

Już siedem dziesiątek lat dziś upłynęło
Od czasu okropnej w Gralewie tragedii,
Dziesięciu Polaków haniebnie zginęło
Co Niemcy z łapanki przywieźli.

Spędzili też ludność polską z okolicy
By przy niej tej zbrodni dokonać!
Szli wolno, zgnębieni, nasi męczennicy
Na śmierć pohańbioną – by na sznurach konać.

Przejdźmy więc myślami w te okrutne czasy
W nich życie tych przodków w rękach wrogów było,
A prawo rządzenia dla niemieckiej rasy
Polakom poddaństwo groziło

Ofiary męczeństwa z tego tu cokołu
Wołają donośnie: „Wyciągnijcie wnioski
Z minionych okresów – z naszego mozołu”!
O wolną ojczyznę miejcie więcej troski!

Bo wolność kosztuje i jest bardzo droga!
Za wolność umierać – rzecz święta!
O wolność się modlił nasz naród do Boga,
A Polak to winien pamiętać.

Jerzy Jaworski

Podziękowanie

Dzi´kuj´ Zarzàdowi Banku Spó∏dzielczego 
w Racià˝u za wsparcie remontu pomnika 

w Gralewie, a Mieszkaƒcom za tak liczny udzia∏ 
w uroczystoÊci patriotycznej.

Ryszard Giszczak
Wójt Gminy Racià˝

De le ga cja związ ku kom ba tan tów

Mło dzież prze sta wi ła po ezje pa trio tycz ną

Kwia ty skła da ją ucznio wie szko ły w Gra le wie

Po mszy uczest ni cy uro czy sto ści prze szli pod po mnik

hi tle row skiej. Mó wił o ofia rach nie miec kie go ter ro ru, o tych
po wie szo nych w Gra le wie, i innych, któ rzy po nie śli śmierć
w la tach 1939-45. – O tych lu dziach po win ni śmy mó wić,
o nich po win ni śmy pa mię tać, im win ni śmy sta wiać po mni -
ki – stwier dził.

Mło dzież z kla sy woj sko wej Ze spo łu Szkół Zawodowych
nr 1 w Płoń sku za cią gnę ła war tę ho no ro wą. W asy ście licz -
nych pocz tów sztan da ro wych i miesz kań ców przed sta wi cie le
gmi ny, po wia tu, kom ba tan tów, szko ły i ban ku zło ży li kwia ty
pod po mni kiem ku czci po mor do wa nych.

Na tę oko licz ność zna ny gra le wia nin Je rzy Ja wor ski na -
pi sał wiersz. Dru ku je my go obok.

r -r



DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
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Tak za pew niał je den z pierw szo kla -
si stów, któ rzy 14 paź dzier ni ka, w Dniu
Edu ka cji Na ro do wej, zło ży li ślu bo wa nie
i zo sta li uro czy ście przy ję ci w po czet
uczniów Szko ły Pod sta wo wej w Uniec -
ku. Po dob nie sta ło się z pierw szo kla si -
sta mi Pu blicz ne go Gim na zjum.

Nim pierw sza ki zło ży ły ślu bo wa -
nie, za pre zen to wa ły pro gram ar ty stycz -
ny. Naj pierw uczy ni li to ucznio wie
kl. I SP, wspo ma ga ni przez wy cho waw -
czy nię Bar ba rę Ru ty now ską. By ły wier -
szy ki, pio sen ki i przy wo ła ne wcze śniej
za pew nie nie, iż „nie ma się co mar twić,
bo w szko le bę dzie spo ko”. Po tem do -
nio sły akt ślu bo wa nia, w któ rym uniec -
cy pierw szo kla si ści obie ca li być do bry -
mi Po la ka mi i ko le ga mi, prze strze gać

za sad obo wią zu ją cych
w szko le, roz wi jać
swo ją wie dzę i umie -
jęt no ści, a swym za -
cho wa niem i na uką
spra wiać ra dość ro dzi -
com i na uczy cie lom.
Póź niej dy rek to rka
szko ły An na Ossow -
ska do ko na ła sym bo -
licz ne go ak tu pa so wa -
nia na ucznia.

W przy pad ku
gim na zjal nych pierw -
sza ków sce na riusz był
po dob ny. W czę ści ar -
ty stycz nej wy stą pi ła
m. in. wróż ka, prze po -
wia da ją ca uczniom ich
przy szłość w no wej
szko le. Ślu bu jąc,
ucznio wie kl. I PG za -
pew nia li, iż bę dą god -
nie re pre zen to wać
szko łę, wy ko rzy sty -
wać w peł ni czas

na na ukę i rze tel ną
pra cę, dbać o ho nor
i tra dy cje szko ły,
oka zy wać sza cu nek
na uczy cie lom, ko le -
gom i pra cow ni kom
szko ły, dbać o pięk -
no mo wy oj czy stej
i wy ra żać się kul tu -
ral nie, zwal czać
prze moc i agre sję,
trosz czyć się o mie -
nie i es te tycz ny wy -
gląd szko ły.

Pod czas uro -
czy sto ści nie mo gło
za brak nąć ży czeń
dla na uczy cie li

Kla sa I SP z dy rek tor ką szko ły An ną Ossow ską i wy cho waw czy nią Bar ba rą Ru ty now ską

W Uniecku

W szko le bę dzie spo ko...

Gro no na uczy ciel skie Ży cze nia, kwia ty i ca łus dla wy cho waw czy ni by ły te go dnia obo wiąz ko we

Ucznio wie szli do szko ły w kwia ta mi
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i pra cow ni ków ob słu gi
szko ły. An na Ossow ska
uho no ro wa ła wy róż -
nia ją cych się na gro da -
mi dy rek to ra. Ucznio -
wie po spie szy li z kwia -
ta mi i ży cze nia mi. By -
ło uro czy ście, mi ło, od -
święt nie. Ach, gdy by
tak za cho wać tę at mos -
fe rę na resz tę dni w ro -
ku...

r -r

Uro czy sto ści
z oka zji Dnia
Edu ka cji Na ro do -
wej od by ły się
tak że w in nych
szko łach. Przed -
sta wi my je w na -
stęp nym nu me rze
„Gło su”

Kla sa I PG z wy cho waw czy nią Edy tą Pe try kow ską

Ostat nie uwa gi dla pocz tu sztan da ro we go i...

Pa so wa nia pierw szo kla si stów na uczniów 
do ko na ła dy rek tor ka An na Ossow ska

W pro gra mie ar ty stycz nym za pre zen to wa nym
przez gim na zja li stów z kl. I wy stą pi ła wróż ka,

któ ra prze po wia da ła uczniom przy szłość
w no wej szko le

... po pra wa ucze sa nia po cie chy

Pierw szo kla si ści, nim zło ży li ślu bo wa nie, śpie wa li 
i re cy to wa li wier szy ki



Projekt „Sukces zaczyna się  w przedszkolu”
- projekty konkursowe realizowany w ramach poddziałania 9.1.1

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzie ci też sprzą ta ły świat
„Od kry wa my czy stą Pol skę”- to ha sło te go rocz nej 20. już

ak cji „Sprzą ta nie świa ta”. Jej fi nał przy padł w dniach 20-22
wrze śnia. Do zbiór ki od pa dów, śmie ci i dzia łań edu ka cyj nych
zwią za nych z se gre ga cją włą czy ły się tak że dzie ci z punk tu
przed szkol ne go z OEP w Kra sze wie Ga czuł tach i dzie ci z od -
dzia łu przed szkol ne go. Waż ne jest bo wiem, aby już ma łe dzie ci
mia ły wie dzę, jak pra wi dło wo po stę po wać ze śmie cia mi i co ro -
bić, by by ło ich jak naj mniej.

Dzie ci wy po sa żo ne w „ła pa cze śmie ci” czy li jed no ra zo we
rę ka wicz ki i po chła nia cze śmie ci - pla sti ko we wor ki wy ru szy ły
w te ren wo kół szko ły. Z za pa łem od kry wa ły i zbie ra ły wszel kie
śmie ci i śmiet ki, uczy ły się co z ni mi zro bić. Nie któ re zna le zi ska
spra wi ły im nie spo dzian kę np. grzy by, sierść zwie rząt. Co z ni mi
zro bić?- py ta ły zdzi wio ne. 

Emi lia Jóż wiak -Ma łec ka

Szcze gól ne da ty
Mię dzy na ro do wy Dzień Po ko ju

uzna wa ny jest i ob cho dzo ny co rocz -
nie 21 wrze śnia. Dzie ci z OEP w Kra -
sze wie Ga czuł tach pod czas roz mo wy
z wy cho waw cą tak że po zna ły zna cze -
nie tej da ty. Oglą da ły ko lo ro wy pla kat
na te mat po ko ju i wy ko na ły go łąb ki
po ko ju.

Go to we do za ba wy
Dla dzie ci z Ośrod ku Edu ka cji Przed szkol nej w Kraj ko -

wie 2 wrze śnia, dzień roz po czę cia ro ku szkol ne go, był szcze gól -
ny, po nie waż po raz pierw szy uczest ni czy ły w tak wy jąt ko wej
uro czy sto ści oraz po raz pierw szy prze kro czy ły przed szkol ne
pro gi. 

Wszyst kie dzie ci przy by ły do przed szko la go to we do za ba -
wy oraz po szu ki wa nia no wych przy gód wraz z ró wie śni ka mi.

Jo lan ta Misz czyń ska Na uczy ciel ka OEP w Kraj ko wie

Se mi na ria dla ro dzi ców
Do do brych prak tyk w dzia ła ją cych OEP w gmi nie Ra ciąż

na le żą se mi na ria dla ro dzi ców dzie ci uczęsz cza ją cych do punk -
tów przed szkol nych i uczą cych w nich na uczy cie li. We wrze -
śniu 2013 od by ło się już ko lej ne, trze cie spo tka nie z tej se rii.
Te ma ty ką po -
przed nich by ła
ro la edu ka cji
przed szkol nej
w przy go to wa -
niu dzie ci
do pod ję cia na -
uki szkol nej –
jak moż na
w s p o  m a  g a ć
dziec ko w pro -
ce sie osią ga nia
go to wo ści szkol -
nej oraz kształ -
ce nie u dzie ci
na wy ków dba nia
o wła sne zdro -
wie w do mu
i przed szko lu
oraz part ner -
skich re la cji po -
mię dzy płcia mi 

A obec ne -
go – pro pa go wa -
nie wśród ro dzi -
ców i dzie ci po -
sta wy wza jem ne go sza cun ku wo bec sie bie i part ner skich re la cji
mię dzy płcia mi.

Każ dy z te ma tów se mi na rium po dej mu je waż ne pro ble my
zwią za ne z edu ka cją i roz wo jem nie tyl ko naj młod szych dzie ci.
We wcze snym dzie ciń stwie kształ tu je się więk sza część moż li -
wo ści in te lek tu al nych, emo cjo nal nych i spo łecz nych. Jed no cze -
śnie dzie ci są wte dy naj bar dziej po dat ne na wpływ śro do wi ska,
w któ rym wzra sta ją. Waż ne jest więc, aby w tym cza sie dziec ko
mia ło do stęp do naj waż niej szych bodź ców po zwa la ją cych roz wi -
jać wcze śniej wy mie nio ne umie jęt no ści.

Ro dzi ce dzie ci z OEP otrzy mu ją więc w ra mach pro jek tu
„Suk ces za czy na się w przed szko lu” po moc psy cho lo gicz no -pe -
da go gicz ną pod no szą cą ich świa do mość, zmie nia się też ich ste -
reo ty po we po dej ście do wy cho wa nia dzie ci, za chę ca ni są szcze -
gól nie oj co wie do włą cze nia się w pro ces wy cho waw czy dzie ci.

Uzy ska na przez ro dzi ców wie dza i umie jęt no ści po zwa la im
wła ści wie włą czyć się do pro ce su kształ ce nia i wy cho wa nia
dzie ci.

Emi lia Jóź wiak -Ma łec ka
Wy cho waw ca OEP Kra sze wo Ga czuł ty

Dzie ci zo sta ły wy po sa żo ne w „ła pa cze śmie ci”, czy li jed no ra zo we 
rę ka wicz ki i po chła nia cze śmie ci – pla sti ko we wor ki

Ro dzi ce z OEP Kra sze wo Ga czuł ty chęt nie 
uczest ni czy li w se mi na rium
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XVII Ogól no pol ski Zlot 
Szkół Rey mon tow skich

„˚yç to
dzia łaç...”

Go ściem ho no ro wym zlo tu by ła m. in. ak tor ka Emi lia Kra kow ska

Po czet sztan da ro wy szko ły w Ko zie bro dach

Tra dy cyj nie od wie lu lat Szko ła Pod sta wo wa
w Ko zie bro dach uczest ni czy w Ogól no pol skim
Zlo cie Szkół Rey mon tow skich. Tym ra zem spo -
tka nie od by ło się w Ze spo le Szko ły Pod sta wo wej
i Gim na zjum w Sol cu, gmi na Go sty nin,
w dniach 27-29 wrze śnia. Na szą szko łę re pre zen -
to wa li ucznio wie z kla sy V: Mar ty na We re siń ska,
Ol ga Ja ros, Krzysz tof Szczu rek, pod opie ką dy -
rek tor Mał go rza ty Środ kow skiej i na uczy ciel ki
edu ka cji wcze snosz kol nej Mał go rza ty Ko wal -
skiej.

W sa li ko lum no wej zam ku go sty niń skie go
otwar cia XVII Zlo tu Szkół Rey mon tow skich do -
ko na ła dy rek tor An na Woj cie chow ska. W zlo cie
uczest ni czy ło 26 szkół z ca łej Pol ski.

Du żą atrak cją i wiel kim prze ży ciem by ło spo -
tka nie z go ść mi ho no ro wy mi zlo tu: ak tor ką Emi -
lią Kra kow ską, ak to ra mi An drze jem Gór ką i Igna -
cym Go go lew skim, po etą Krzysz to fem Ce za rym
Busz ma nem oraz po słem Ta de uszem Sam bor -
skim. 

Co ro ku na zlo cie szkół or ga ni zo wa ny jest
kon kurs re cy ta tor ski pt. „Mó wi my Rey mon tem”,
któ re go ce lem jest: po pu la ry za cja twór czo ści Wł.
St. Rey mon ta, po szu ki wa nie no wa tor skich in ter -
pre ta cji je go utwo rów, in te gra cja szkół no szą cych
je go imię, wy szu ki wa nie i pro mo cja mło dych ta -
len tów jak i współ pra ca z Fun da cją im. WŁ. St.
Rey mon ta w Ka na dzie, po le ga ją ca m. in. na wy -
jaz dach lau re atów kon kur sów re cy ta tor skich
z Pol ski do Ka na dy i z Ka na dy do Pol ski.

W te go rocz nej edy cji kon kur su uczen ni ca
Mar ty na We re siń ska pod kie run kiem Mi le ny Jan -
kow skiej mia ła moż li wość przed sta wić swo je
umie jęt no ści re cy ta tor skie przed tak sze ro ką pu -
blicz no ścią. Z Ka na dy przy je chał Ka zi mierz
Chrap ka, pre zes Fun da cji Rey mon tow skiej z sie -
dzi bą w To ron to oraz tro je lau re atów.

Po kon kur so wych zma ga niach wszy scy
uczest ni cy zlo tu zo sta li za pro sze ni na prze jażdż kę
brycz ką po oko li cy. Ko lej ną atrak cją by ły warsz ta -
ty prak tycz ne, na któ rych dzie ci jak i opie ku no wie
mie li moż li wość po znać róż ne tech ni ki ro bie nia
kwia tów z bi bu ły na uczyć się rzeź bić i ma lo wać
pod okiem ar ty stów.

Ko niec zlo tu za koń czył się mszą św. w ko -
ście le pw. św. Woj cie cha w Sol cu. 

XVIII Ogól no pol ski Zlot Szkół Rey mon tow -
skich od bę dzie się w Brze zi nach, woj. łódz kie.

Ma∏ go rza ta Ko wal ska
ZS w Ko zie bro dach 

Fot. ar chi wum szko ∏y

- PSYCHOLOGICZNA
- LOGOPEDYCZNA

PRZYCHODNIA MADENT-MED
RACIĄŻ, ul. BŁONIE 22
Tel. 505 425 918

R  E  K  L  A  M  A

PORADNIA
DLA DZIECI
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Po pierw -
szym kwar ta le
od wej ścia w ży -
cie no wej usta wy
śmie cio wej, gmi -
na Ra ciąż pod su -
mo wa ła jej funk -
cjo no wa nie na
swo im te re nie.

Z prze pro -
wa dzo nej ana li-
zy wy ni ka, że
na 8600 miesz -
kań ców de kla ra -
cja mi śmie cio wy -
mi na ko niec
wrze śnia ob ję te
by ły 6594 oso by.
Wójt gmi ny oce -
nił te da ne ja ko
bar dzo do bre. -
W ogól nej licz bie
m i e s z  k a ń  c ów
gmi ny są bo wiem
uwzględ nie ni i ta -
cy, któ rzy wpraw -
dzie ma ją mel du -
nek sta ły w gmi -
nie, ale fak tycz nie
w niej nie miesz -
ka ją. A to ze
wzglę du na stu dia
al bo wy jazd
za gra ni cę – mó wi
Ry szard Gisz -
czak. – Nie mniej
jed nak nie wszy -
scy miesz kań cy
na szej gmi ny zło -

Âmie ci po no we mu ży li de kla ra cje śmie cio we.
Wy kry li śmy 240 ta kich
osób. Zo sta ły one we zwa -
ne do zło że nia lub po pra -
wie nia oświad czeń. I do -
da je: – Nie mo że być tak,
że jed ni – uczci wi pła cą
za dru gich – nie uczci -
wych.

„Śmie cio wy” wy nik
fi nan so wy jest za pierw -
szy kwar tał ko rzyst -
ny – opła ty uisz cza ne
przez miesz kań ców prze -
kra cza ją nie co kosz ty
zwią za ne z od bio rem od -
pa dów. Wójt snu je ostroż -
ną wi zje, że je śli ta ten -
den cja się utrzy ma, bę dzie
wnio sko wał do ra dy o ob -
ni że nie sta wek opłat
w przy szłym ro ku. Ale czy tak się sta nie, czas po ka że. W do -
dat nim bi lan sie „śmie cio wy” jest rów nież i to, że ma le je licz ba
osób, któ re twier dzą, że nie ma ją śmie ci. A na star cie no wej
usta wy by ło ich spo ro.

Ru szy ła zbiór ka sta rych me bli i opon, któ re od bie ra ne są
bez po śred nio z po se sji. I nie trze ba za to do dat ko wo pła cić,
gdyż od biór tych od pa dów jest wli czo ny w opła ty za śmie ci.
Po za koń cze niu od bio ru sta rych me bli i opon, roz pocz nie się
ak cja zbie ra nia zu ży te go sprzę tu agd i rtv.

Śmie ci z gmi ny Ra ciąż tra fia ją do sor tow ni od pa dów
Przed się bior stwa Usług Ko mu nal nych w Płoń sku, dzia ła ją cej
od czte rech lat, jed nej z pierw szych w kra ju. -Tu do pie ro od by -
wa się praw dzi wa se gre ga cja – twier dzi pre zes spół ki Da riusz
Ma tu szew ski.

Tra fia ją ce tu od pa dy są se gre go wa ne – me cha nicz nie
i przez lu dzi – na po nad 20 ga tun ków. Cze go nie da się wy se -
lek cjo no wać, tra fia na wy sy pi sko.

Do płoń skie go za kła du tra fia ją śmie ci z kil ku po wia tów.
Od pa dy z gmi ny Ra ciąż sta no wią ok. 2 proc. wszyst kich prze -
ra bia nych przez sor tow nię.

R -r
Na zdję ciach sor tow nia płoń skiego PGK

Wiatraki w gminie

Wójt odmówił
Wójt gminy Raciąż podjął decyzję o odmowie określenia

środowiskowych uwarunkowań budowy dwóch elektrowni
wiatrowych w miejscowości Kiniki i jednej we wsi Kozolin. W
uzasadnieniu obu decyzji czytamy m.in.:

„...należy stwierdzić, że choć w świetle obowiązujących norm
planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący
negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze oraz nie
będzie powodować przekraczania znormalizowanych standardów
jakości środowiska, to może znacząco wpłynąć na jakość życia
lokalnej społeczności.(...)Ze względu na brak rzetelnych badań nie
można jednoznacznie wykluczyć możliwości negatywnego
oddziaływania elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi.
Największe wątpliwości budzą zagadnienia związane z
wytwarzaniem przez turbiny wiatrowe infradźwięków oraz
występowaniem efektów migotania cieni i refleksów światła. Wójt
gminy Raciąż biorąc pod uwagę całą zebrana dokumentację, w
tym wszystkie złożone w trakcie postępowania protesty stron oraz
mieszkańców, musi stwierdzić, że w wyniku realizacji inwestycji na
pewno zmieni się krajobraz wsi.(...)Według wielu opinii
nadmierna i długotrwała ekspozycja na infradźwięki o niskiej
częstotliwości może wywoływać chorobę wibroakustyczną, czyli
ogólnoustrojową chorobę, która rozwija się u osób nadmiernie
eksponowanych na infradźwięki i hałas niskoczęstotliwościowy.
Nie ba zbyt wielu wyników badań dotyczących wpływy farm
wiatrowych na zdrowie ludzi w tym zakresie, ale uzyskane
informacje oraz badania i publikacje, na które powołują się strony

postępowania świadczą, że tego faktu nie można wykluczyć. Nie
można bezsprzecznie wykluczyć negatywnego wpływu farm
wiatrowych na zdrowie ludzi.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów, w tym wielu
protestów złożonych przez strony postępowania i społeczeństwo
wsi oraz uzyskanych uzgodnień można stwierdzić, że odmowa
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
wnioskodawcy przedsięwzięcia zabezpieczy środowisko
przyrodnicze oraz mieszkańców wsi przed ewentualnym
negatywnym wpływem ze strony elektrowni wiatrowych”.

Bez określenia środowiskowych uwarunkowań nie można
przeprowadzić inwestycji. Od decyzji wójta wnioskodawcom

przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego, które może utrzymać decyzję wójta w
mocy lub ją zakwestionować i nakazać ponowne rozpatrzenie.

r-r
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