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ZDROWIA I DOSTATKU  
NA ŚWIĘTA I CAŁY 

NOWY ROK ŻYCZĄ 
CZYTELNIKOM 

AUTORZY „GŁOSU”

Na zdjęciach fragmenty wystawy bożonarodzeniowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
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W 9 nu me rze „GR” in for mo wa li śmy, że wójt gmi ny
Ra ciąż pod jął de cy zję o od mo wie okre śle nia śro do wi sko -
wych uwa run ko wań bu do wy dwóch elek trow ni wia tro -
wych w miej sco wo ści Ki ni ki i jed nej we wsi Ko zo lin. Bez
okre śle nia śro do wi sko wych uwa run ko wań nie moż na prze -
pro wa dzić in we sty cji.

Od de cy zji wój ta wnio sko daw cy od wo ła li do Sa mo -
rzą do we go Ko le gium Od wo ław cze go, któ re uchy li ło za -
skar żo ne de cy zje i prze ka za ło spra wę do po now ne go roz -
pa trze nia or ga no wi pierw szej in stan cji, czy li do Wój ta
Gmi ny Ra ciąż.

-Stro ny mo gą za po znać się z ma te ria ła mi w tej spra -
wie – in for mu je wójt. I do da je, że bę dzie zmu szo ny wy dać
po zy tyw ną de cy zję.

Ry szard Gisz czak po in for mo wał nas tak że, że obec nie
są dwa ko lej ne wnio ski na bu do wę tur bin wia tro wych
na te re nie gmi ny Ra ciąż, w miej sco wo ściach Dru cho wo
i Żu ko wo Waw rzon ki. – Zwró ci łem się do wnio sko daw ców
o przed sta wie nie oce ny od dzia ły wa nia in we sty cji na śro do -
wi sko – po wie dział wójt.
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Czy w Bo gu ci nie
po wsta nà kur ni ki?

O zgo dę na bu do wę w Bo gu ci nie dwu na stu kur ni ków
z 360 ty sią ca mi sta no wisk do cho wu dro biu ubie ga się in -
we stor ze Strze go wa, któ ry do Sa mo rzą do we go Ko le gium
Od wo ław cze go w Cie cha no wie zło żył za ża le nie na wój ta
gmi ny Ra ciąż, iż ten nie wy dał w ter mi nie de cy zji o wa -
run kach śro do wi sko wych bu do wy, któ ra to de cy zja otwie -
ra dro gę do re ali za cji in we sty cji. Ko le gium wy zna czy ło
wój to wi do dat ko wy ter min na za ła twie nie spra wy i zo bo -
wią za ło do wy ja śnie nia przy czyn nie za ła twie nia jej w pier -
wot nym ter mi nie.

2 grud nia br. wójt Ry szard Gisz czak skie ro wał do Sa -
mo rzą do we go Ko le gium Od wo ław cze go pi smo, w któ rym
wy ja śnia oko licz no ści nie wy da nia de cy zji o śro do wi sko -
wych uwa run ko wa niach dla bu do wy fer my dro biu w Bo -
gu ci nie. Czy ta my tam m. in., że ter min za ła twie nia spra wy
zo stał prze dłu żo ny ze wzglę du na po stę po wa nie pro wa dzo -
ne przez wo je wódz kie go kon ser wa to ra za byt ków w War -
sza wie w spra wie wpi sa nia do re je stru za byt ków nie ru cho -
mych wo je wódz twa ma zo wiec kie go dwóch kur ha nów
z okre su wpły wów rzym skich wraz z war stwą kul tu ro wą
i oto cze niem, po ło żo nych na dział ce w Bo gu ci nie. Ma zo -
wiec ki kon ser wa tor za byt ków, 13 wrze śnia, umo rzył po stę -
po wa nie uza sad nia jąc, że kur ha ny zlo ka li zo wa ne na dział -
ce w Bo gu ci nie są ob ję te ochro ną kon ser wa tor ską ja ko zlo -
ka li zo wa ne w ob rę bie sta no wi ska ar che olo gicz ne go. Gmi -
na Ra ciąż, 28 wrze śnia, za skar ży ła de cy zję kon ser wa to ra
i wnio sła o uchy le nie jej w ca ło ści. Skar ga nie zo sta ła jesz -
cze roz pa trzo na.
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Wójt Gmi ny Ra ciąż
przy po mi na o obo wiąz ku utrzy ma nia po rząd ku i czy sto -
ści na te re nie przy le ga ją cym do po se sji. Cho dzi szcze gól -
nie o od śnie ża nie oraz oczysz cza nie z li ści czy in nych nie -
czy sto ści chod ni ków bie gną cych wzdłuż za bu do wań. Ten
obo wią zek spo czy wa na wła ści cie lach po se sji.

Pani Małgorzacie Klan 
wyrazy serdecznego współczucia 

z powodu śmierci 
Ojca

składają Wójt i pracownicy 
Urzędu Gminy Raciąż

Panu Wojciechowi Krajewskiemu 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 
Matki

składają Wójt, Rada Gminy 
i pracownicy Urzędu Gminy Raciąż

Ku pią agre gat
Gmi na z mia stem

Sa mo rzą do we Ko le gium Od wo ław cze 
za de cy do wa ło

To ko lej ny przy kład współ pra cy obu sa mo rzą dów.
Gmi na i mia sto Ra ciąż za ku pią wspól nie agre gat prą do -
twór czy do Sta cji Uję cia Wo dy w Wit ko wie.

Jak wia do mo, wo da z te go uję cia za si la mia sto oraz
część miej sco wo ści w gmi nie Ra ciąż. W cza sie nie daw -
nych sil nych wia trów sta cja przez pra wie do bę nie mia ła
prą du, w wy ni ku cze go przez ten czas miesz kań cy by li po -
zba wie ni wo dy. Wła dze obu jed no stek sa mo rzą do wych do -
szły do wnio sku, że trze ba te mu prze ciw dzia łać. Stąd po -
mysł za ku pu agre ga tu prą do twór cze go, któ ry za bez pie czy
urzą dze nia w ener gię, gdy jej do sta wa sie cią bę dzie nie -
moż li wa cho ciaż by z ta kich po wo dów, jak wspo mnia ny.

Ce na agre ga tu wy no si ok. 40 tys. zł. Oba sa mo rzą dy
ma ją po dzie lić się ty mi kosz ta mi.

r -r 

Wia tra ki do po now ne go 
roz pa trze nia
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Przewodniczący Rady Gminy Raciąż
Jarosław Jaworski

Wójt Gminy Raciąż
Ryszard Giszczak

Szanowni Krajanie
Miło jest mi złożyć Wam 

świąteczne życzenie. 
Niech czas Bożego Narodzenia 

będzie dla Was 
czasem radości, miłości i spokoju. 

A nowy 2014 rok 
nie szczędzi Wam zdrowia, 

szczęścia i dostatku.

Jan Mączewski
Starosta Powiatu Płońskiego

Mieszkańcom Gminy Raciąż 
zdrowych, spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku życzą w imieniu 
władz samorządowych Gminy Raciąż
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Dro gi 
– któ re czy je

Na map ce obok ko lo rem nie bie skim za -
zna czo ne są dro gi znaj du ją ce się na te re nie
gmi ny Ra ciąż, za od śnie ża nie któ rych, a tak -
że za ca ło rocz ne ich utrzy ma nie od po wia da
Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au -
to strad. A ko lo rem ciem no brą zo wym – dro -
gi znaj du ją ce się w ge stii Za rzą du Dróg Po -
wia to wych w Płoń sku. Gmi na Ra ciąż nie
od po wia da za stan tych dróg za rów no zi mą,
jak i przez ca ły rok. Zaj mu je się na to miast
od śnie ża niem czy od krza cza niem po zo sta -
łych dróg, to zna czy gmin nych.

- Oczy wi ście wzo rem lat ubie głych bę -
dzie my współ pra co wać z Za rzą dem Dróg
Po wia to wych w Płoń sku i je że li tak się zda -
rzy, że nasz pług śnież ny bę dzie prze jeż dżał
przez dro gę po wia to wą, od śnie ży ją – za -
pew nia wójt Ry szard Gisz czak. I wy ja -
śnia: – Map ka zo sta ła spo rzą dzo na i jest po -
da na do wia do mo ści pu blicz nej po to, aby
miesz kań cy gmi ny wie dzie li, do ko go ma ją
się zwra cać, gdy da na dro ga jest nie prze -
jezd na. Bo z re gu ły by wa tak, że jak śnieg
za sy pie, dzwo nią do wój ta bez wzglę du
na to, czy da na dro ga jest w ge stii Ge ne ral -
nej Dy rek cji, po wia tu czy gmi ny. Gmi na na -
to miast ma obo wią zek od śnie żać tyl ko dro gi
gmin ne.

Urząd Gmi ny Ra ciąż in for mu je, że za koń czo no re kru -
ta cję do pro jek tu pn.: „Li kwi da cja ba rier wy klu cze nia cy -
fro we go na ob sza rze Gmi ny Ra ciąż”. W dniach
od 10.10.2013 r. do 07.11.2013 r. wpły nę ło 171 for mu la -
rzy. Ko mi sja we ry fi ka cyj na na po sie dze niu
w dniu 21.11.2013 r. wy bra ła spo śród 160-ciu po zy tyw nie
oce nio nych wnio sków 150-ciu be ne fi cjen tów osta tecz -
nych, po zo sta łe oso by two rzą li stę re zer wo wą.

W dniu 12.12.2013 r. w Urzę dzie Gmi ny Ra ciąż mia -
ło miej sce pod pi sa nie umo wy na do sta wę kom pu te rów,
opro gra mo wa nia, prze pro wa dze nie szko leń oraz ob słu gę
ser wi so wą kom pu te rów w ra mach re ali za cji pro jek tu. Pla -
no wa ny ter min do star cze nia kom pu te rów – zgod nie z umo -
wą – to 24 grud nia 2013 ro ku. Sprzęt zo sta nie prze ka za ny

w bez płat ne uży cze nie miesz kań com. Kom pu te ry bę dą in -
sta lo wa ne i pod łą cza ne przez pra cow ni ków fir my „NEO -
-SYS TEM” Mar cin Kra jew ski z Brod ni cy. W trak cie in sta -
la cji kom pu te rów miesz kań cy zo sta ną po in for mo wa ni
o za sa dach ko rzy sta nia ze sprzę tu. Nad po praw nym użyt -
ko wa niem sprzę tu czu wać bę dą pra cow ni cy Urzę du Gmi -
ny. Kon tro le od by wać się bę dą cy klicz nie. Kom pu te ry
u miesz kań ców przez okres oko ło 7 lat po zo sta ją wła sno -
ścią Gmi ny Ra ciąż. Z każ dym, kto otrzy ma kom pu ter, zo -
sta nie pod pi sa na umo wa uży cze nia. 

W ra mach re ali zo wa ne go pro jek tu za pew nio ny bę dzie
rów nież do stęp do in ter ne tu, ser wis oraz szko le nia. Szko -
le nia od bę dą się na po cząt ku 2014 ro ku.

KOMPUTERY POD CHOINKĘ!

„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”



dza nie świa do mo ści ję zy ko wej,
kształ to wa nie sza cun ku do ję zy ka oj -
czy ste go, za chę ca nie do zdro wej ry -
wa li za cji, in te gra cja uczniów gim na -
zjów z te re nu mia sta i gmi ny Ra -
ciąż – po wie dział nam dy rek tor ZS
STO An drzej Ni ziel ski.

A oto peł na li sta uczest ni ków
kon kur su: PG Ra ciąż: Ad ria na Pa wel -
ska, Na ta lia Go łę biow ska, Ja kub Kru -
szew ski; PG Kraj ko wo: Mar cin Mar -
ko wicz, Ma te usz Paw lak, Igor Szym -
bor ski; PG Unieck: Prze my sław Bia -
ło skór ski, Fat ma Oukal, Ali cja Mą -
czew ska; PG Ko zie bro dy: Pau li -
na Grze go rzew ska, San dra Grze go -
rzew ska, Ju sty na Osiec ka; PG Gra le -
wo: Mar ty na Bąk, Ka ta rzy na Bier -
nac ka, Wik to ria Wie czor kow ska;
SLO Ra ciąż: Kin ga Stę piń ska, Mo ni -
ka Ple wic ka.

Po ni żej dru ku je my tekst dyk tan -
da, z któ rym przy szło się zmie rzyć uczest ni kom kon kur su or -
to gra ficz ne go.

r -r

Marcin Markowicz rejonowym mistrzem ortografii
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Po raz ko lej ny Ze spół Szkół Spo łecz ne go To wa rzy stwa
Oświa to we go w Ra cią żu we współ pra cy z Miej skim Cen trum
Kul tu ry i Spor tu zor ga ni zo wał, 16 grud nia br., Re jo no wy Kon -
kurs Or to gra ficz ny „Mistrz or to gra fii”, dla uczniów szkół gim -

na zjal nych z te re nu gmi ny
i mia sta Ra ciąż. Zwy cię żył
Mar cin Mar ko wicz z Pu -
blicz ne go Gim na zjum
w Kraj ko wie.

Ko lej ne miej sca za ję li
rów nież ucznio wie gim na -
zjów w gmi nie Ra -
ciąż: II – San dra Grze go -
rzew ska (PG Ko zie bro -
dy), III – Prze my sław Bia ło -
skór ski (PG Unieck), IV –
Igor Szym bor ski (PG Kraj -
ko wo), V – Ma te usz Paw lak
(PG Kraj ko wo).

Ce lem kon kur su jest po -
pu la ry zo wa nie wśród mło -
dzie ży za sad po praw nej pol -
sz czy zny, umoż li wie nie
uczniom spraw dze nia wła -
snych umie jęt no ści, roz bu -

Kon kurs od był się w sa li wi do wi sko wej MCKiS w Ra cią żu Czas ocze ki wa nia na wy ni ki umi la li Kraj ko wia cy

Uczest ni cy kon kur su or to gra ficz ne go i or ga ni za to rzy
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- Jubileusz, bardzo proszę
- to wójt wtrąca swoje trzy grosze.

- Dwadzieścia lat minęło, gdy nasza piękna gmina
rozwód z miastem wzięła, a tego przyczyna
wola ludu, który chciał gospodarować na swoim,
bo żadnych wyzwań się nie boi.

Lud
Wiemy, wiemy, pamiętamy
jak to dawniej bywało.
Wszystko szło do miasta.
Dla wsi ciągle brakowało...

Skryba
Hola, hola, nie o jubileuszu gminy mowa będzie.
Ten już przebrzmiał, jego echo niesie się tylko 

w urzędzie.
Hucznie, barwnie żeście świętowali.
Dziś jest okazja do zupełnie innej gali.

W roli głównej występuje „Głos”,
który 20 lat temu wydał pierwszy kłos.

Lato odchodziło, nastawała jesień.
Jednym słowem był wrzesień,
gdy z drukarskich maszyn schodził.

Oponenci   
Władzy słodził, nadal słodzi.

Skryba
Ale każdy nowy numer nęci,
żeby zajrzeć i przeczytać:
Rozkwita ta gmina czy nie rozkwita?

I tak od dwudziestu lat.
Przyznacie, że to czasu szmat.
Że zżyliście się ze swoim „Głosem”,
który – i tak bywa – spóźnia się czasem.
Ale nigdy nie zawodzi.
Interesom gminy nie szkodzi.

Przeciwnie, służy im najlepiej jak tylko potrafi.
Nie wadzi też interesom parafii.
Choć są i odmienne zdania w tym względzie.
Cóż, mamy pluralizm, niech i tak będzie.

My natomiast biskupią naukę pamiętali będziem,
bo to nauka ważna zawsze i wszędzie,
iż prawdziwa cnota krytyk się nie boi.
W żadne barwne piórka nie będziem się stroić.

Nawet na tę okoliczność jubileuszową,
bo zachować trzeźwy umysł jest po prostu zdrowo.

Wójt
Hej, skrybo gminny!
Ty dziś jesteś jakiś inny.
Zhardziałeś, o gminnym jubileuszu szopki 

nie napisałeś.
A chcesz pisać o swoim „Głosie”.
Otrząśnij no się!

Bo ważniejsze są gminne sprawy,
a nie jakieś tam medialne zabawy.

Skryba
Prawdę wójt rzecze, lecz szopka to nie jest przecie
bajanie o dziurach w asfalcie czy budżecie...

Lud
A niby o czym, to są nasze problemy.
O nich czytać w „Głosie”, także w szopce chcemy.
Jest ich dużo więcej, można rzec – bez liku,
o czym wie nawet kogut, co rządzi w kurniku.

Więc i „Głos” niech nie świętuje
tylko nasze gminne sprawy opisuje.

Ktoś z sąsiedztwa
Może nie tylko gminne, obok jest  miasto wszak
Warto i o nim pisać – wprost, a nie wspak.

Skryba
A to kto się do gminnej szopki wpycha?

Ktoś z sąsiedztwa
To ja, burmistrz, współpracy chcę, bo miasto 

bez niej ledwo dycha.

Drugi sąsiad
Tak źle to nie jest, dajemy radę.
Prawda, wolimy współpracę niż zwadę.

Wójt
I ja też tak uważam, do współpracy jestem skory.
Tym bardziej że zmienił się klimat, odeszły odory.

Gawiedź
Ale rychło mogą pojawić się nowe.
W gminie chcą budować kurniki, 

a gdzie normy odorowe?

JUBIL
czyli szopka gminna od 
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Wójt
Nie ma. Centrala jakaś nierychliwa,
by je przyjąć, więc gmina
z lobby kurnikowym przegrywa.

Jeszcze się bronimy i nie ulegamy.
Lecz kolejne bramy zamykają się przed nami.
Na biurko wójta płyną pisma falami,
że się ociąga i myli z decyzjami.
Bo walczy z kurnikami, no i z wiatrakami.

Lud
Wiatraki już szumią w naszej gminie.
Nikt nie liczy, ile ptaków od nich ginie.
Nie dba o to, że cierpi na tym nasze zdrowie.

Czy jest inaczej – niech ktoś nam to wreszcie powie.

Kitel
Jeśli o zdrowie chodzi, jesteśmy do usług.
Choć w tej branży namnożyło się wiele sług,
to tylko my tak naprawdę o nie dbamy.
Przecież nawet w swojej nazwie je mamy.

Wójt
O... Jacy troskliwi. Nawet do szopki się wcisnęli.
Sio. Swoje pięć minut już żeście mieli.
Zdrowie naszych mieszkańców na uwadze mamy.
Dlatego o ośrodki zdrowia, 

o dobrych lekarzy zabiegamy.

Czytelnik
Ale mi szopka...Znów spory, zwady, waśnie.
A ja bym chciał przeczytać o jubileuszu właśnie.
Nie ciągle o kłótniach, o drogach, o śmieciach...

Wójt
A propos, kolejny kwartał ustawy 

śmieciowej przeleciał.
I wciąż nie wiadomo na czym stoimy.
Na szczęście segregujemy, więc nie leżymy.

A gabarytów żeśmy zwieźli górę całą.
Jeden salon meblowy to mało...

Rewizyjny
To już sprawa załatwiona.
Inna pilna czeka
Gmina jest przez oświatę gnębiona.
Likwidujmy szkoły, bo czas ucieka.

Skryba
Konsternacja. Kto odgadnie, co się teraz stanie.
Co na taki apel powiedzą panowie, panie,
którzy w radzie zasiadają, 

dobro gminy na względzie mają.

Wójt
Co ty, skrybo, wypisujesz. 

Kogo wpuszczasz do szopki.
Chcesz, żeby za rok o tej porze były wykopki.

My o oświatę dbamy.
Prawie dwa miliony do niej dokładamy.
I dbać nadal będziemy.
Więcej szkół nie zlikwidujemy.

Szanowni mieszkańcy, przecież doskonale wiecie,
że największą naszą troską jest każde dziecię.
Jego wychowanie i kształcenie
jest i będzie zawsze w cenie.
Wszak już kanclerz Jan Zamoyski powiadał...

Lud
A wójt gada, gada, gada...

Szef rady
Słucham ja tego wszystkiego i miarkuję sobie,
że dobrze by było aby w każdej dobie
mieć na uwadze los własny i innych.
Myślę też czemu jest ten skryba winny,
że musi wysłuchiwać i jeszcze notować,
co komu na język przyjdzie, 

jak drugiego strofować...
Przecież to nie uchodzi,
by tak swój jubileusz obchodził.
Zatem panie i panowie
pozwólcie, że w waszym imieniu powiem:
Żyj nam skrybo lata długie.
Pisz nasze zdania tylko co drugie.
Nie notuj wszystkiego jak leci,
bo są wśród nas zdolni poeci,
co tworzą wiersze białe.
Często niezrozumiałe...

Nieśmiałe oklaski się rozległy.
Znaną pieśń zaintonował ktoś przebiegły.

Gorąc na twarzy poczuł skryba.
Zarumieniły mu się policzki.
Bo on dopiero co się obudził chyba
i szybko czmychnął przez otwarte drzwiczki.

R-r

LEUSZ
wszystkich szopek inna
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WYDATKI NA OŚWIATĘ W ROKU 2012

Łączna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych,
szkołach podstawowych i gimnazjach – 839;

tylko w szkołach podstawowych i gimnazjach – 719
Pozostałe wydatki:
- wyprawka szkolna                                     – 18.413,30 zł
- cyfrowa szkoła                                          – 90.000,00 zł
- dowożenie uczniów do MZSz w Raciążu    – 88.149,73 zł
- pomoc materialna dla uczniów                 – 115.613,29 zł
- BOSS                                                     – 359.763,20 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE I PRZEDSZKOLA

GIMNAZJA

Łączne wydatki na jednego ucznia (plus koszty dowożenia + ZFŚS emerytów)

Ogółem wydatki na oświatę                    –  8.615.976,21 zł
w tym  dofinansowanie:         
- subwencja oświatowa                              – 6797165,00 zł
- cyfrowa szkoła                               – 90.000,00 zł
- wyprawka szkolna                                     – 18.413,30 zł
- stypendia                                         – 88.981,00 zł_____________________________________
Razem dofinansowanie                   – 6.994.559,30 zł
Środki własne                                        – 1.621.416,91  zł
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RACIĄŻ KRASZEWO
GACZ.

SP KRAJKOWO
,,O” KRAJKOWO
PP KRAJKOWO

SP UNIECK, FSP
KODŁUTOWO
,,O” UNIECK,
KODŁUTOWO, UNIECK
PP. KODŁUTOWO

SP GRALEWO
,,O” GRALEWO +
PP GRALEWO

120

37

44

75
17
21

130
23

29

124
43
21

1.548.724,56

244.380,16

3.905,61

869.375,05
589.82,96

995,62

1.362.430,69
144.310,66

994,86

1.033.191,11
1403.87,13

0,00

12,9 tys. zł

6,6 tys. zł

89 zł

11,6 tys. zł
3,5 tys. zł

47 zł

10,5 tys. zł
6,3 tys. zł

34 zł

8,3 tys. zł
3,3 tys. zł

0 zł

Lp. Nazwa szkoły Liczba uczniów Ogółem wydatki Koszt jednego ucznia

-

-

-

90 tys. zł
,,Cyfrowa

Szkoła”

-
-

-

-
-
-

Wydatki 
inwestycyjne

1

2

3

4

ZS KOZIEBRODY

ZS KRAJKOWO

ZS UNIECK

ZS GRALEWO

226

141

231

241

2285801,19

1451991,43

2246763,47

1959480,60

10,1 tys. zł

10,3 tys. zł

9,7 tys. zł

8,1 tys. zł

Lp. Nazwa szkoły Liczba uczniów Ogółem wydatki Koszt jednego ucznia

9,5 tys. zł

Średnia dla
gminy

1

2

3

4

PG KOZIEBRODY

PG KRAJKOWO

PG UNIECK

PG GRALEWO

69

49

78

74

432.436,36

486.413,88

658.098,07

691.221,10

6,3 tys. zł

9,9 tys. zł

8,4 tys. zł

9,3 tys. zł

Lp. Nazwa szkoły Liczba uczniów Ogółem wydatki Koszt jednego ucznia

-

-

-

-

Wydatki 
inwestycyjne

(INFORMACJA BOSS)



dach – Fi lia w Kra -
sze wie Ga czuł tach.
A trze cie – Ali cja
Ma jew ska z ZS
w Sta rym Gra le wie.

Wszy scy uczest -
ni cy otrzy ma li pa -
miąt ko we dy plo my
i drob ne upo min ki,
zaś zwy cię scy – na -
gro dy książ ko we.
Wrę cze nia na gród
do ko nał dy rek tor
szko ły Krzysz tof
Bor kow ski.

Nad 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.

Ce lem kon kur su jest nie zmien nie: wy ło nie nie
uczniów o wy so kich umie jęt no ściach w za kre sie sto so wa -
nia za sad or to gra ficz nych, pro pa go wa nie wśród uczniów
i na uczy cie li idei wspól nej od po wie dzial no ści za ję zyk pol -
ski, do sko na le nie po praw no ści or to gra ficz nej i gra ma tycz -
nej, umoż li wie nie uczniom spraw dze nia wła snych umie jęt -
no ści. ZS Sta re Gra le wo

„G∏os Racià˝a” nr 12/2013 9ZE SZKÓŁ

Z ini cja ty wy dy rek to ra Ze spo łu Szkół STO w Ra cią żu
An drze ja Ni ziel skie go od wie dzi ła na sze mia sto gru pa mło -
dzie ży ze Zdoł bu no wa

Zdoł bu nów to ukra iń skie mia sto le żą ce w po ło wie dro -
gi mię dzy Ki jo wem a Lwo wem w ob wo dzie rów nień skim.

Mia sto to ma wie le związ ków z Pol ską, a część z je go miesz -
kań ców jest z po cho dze nia Po la ka mi. Dla te go ucznio wie ze
zdoł bu now skiej szko ły uczą się tak że pol skie go.

Nie by ła to pierw szy ich po byt w Pol sce i Ra cią żu.
Współ pra ca mię dzy na szy mi szko ła mi trwa już od 2008 ro -
ku. Pierw szy dzień tej wi zy ty po świę co ny był zwie dza niu
War sza wy.

Kie dy wie czo rem 17 li sto pa da zdoł bu no wia nie przy je -
cha li do Ra cią ża, ucznio wie Ze spo łu Szkół STO za pro si li go -
ści na piz zę do ka wiar ni „Vic to ria”. Na stęp ne go dnia ukra iń -
ską mło dzież i ich opie ku nów przyj mo wa ły na sze szko ły.
Przed po łu dnie spę dzi li w Miej skim Ze spo le Szkół, gdzie
spo tka li się z gim na zja li sta mi z kla sy IIIa i ich wy cho waw -
czy nią Elż bie tą Sa dow ską. Dy rek tor szko ły, Ma ria Chy czew -
ska, po ka za ła im ca łą szko łę – pra cow nię kom pu te ro wą, sa -
lę spor to wą, świe tli cę. Go ście zwie dzi li tak że ra cią ski Ze spół
Szkół Po nad gim na zjal nych opro wa dza ni przez szkol ne go

pe da go ga Ewę Sze lą gow ską i ru -
sy cyst kę Jo lan tę Grze go rzew ską.
Na obiad ukra iń skich go ści za -
pro sił Ze spół Szkół STO, a po -
tem mie li oni oka zję uczest ni -
czyć w lek cjach ma te ma ty ki
(pro wa dził Da mian Szcze śniew -
ski) i geo gra fii (pro wa dził Łu -
kasz Pal mow ski), pod czas któ -
rych wy ko rzy sty wa ne by ły naj -
now sze zdo by cze tech ni ki
w dzie dzi nie edu ka cji – ta bli ce
in te rak tyw ne, no wo cze sne rzut -
ni ki. Resz tę dnia ucznio wie zdoł -
bu now skiej szko ły spę dzi li roz -
ryw ko wo. Zo sta li za pro sze ni
do go spo dar stwa agro tu ry stycz -
ne go „Sie lan ka”, gdzie jeź dzi li

na ko niach i pró bo wa li wiej skich przy sma ków, po tem od wie -
dzi li po zna nych pod czas wi zy ty pol skich ko le gów w do -
mach, a na za koń cze nie ba wi li się na dys ko te ce zor ga ni zo wa -
nej w szkol nym in ter na cie, gdzie by li za kwa te ro wa ni. Na -
stęp ne go dnia wy je cha li do War sza wy, by stam tąd wró cić
do Zdoł bu no wa.

ZS STO

10 grud nia w Ze spo le Szkół w Sta rym Gra le wie po raz
ko lej ny od był się kon kurs or to gra ficz ny dla uczniów szkół
pod sta wo wych z klas IV – VI z te re nu gmi ny Ra ciąż o ty -
tuł mi strza or to gra fii. Zdo był go Ma te usz Mar kie wicz z ZS
w Uniec ku.

Dru gie miej sce za ję li Adam Droz dow ski z ZS w Sta -
rym Gra le wie oraz We ro ni ka Ja gac ka z ZS w Ko zie bro -

Goście z Ukrainy
W ZS STO

Pa miąt ko we zdję cie

Gmin ny kon kurs or to gra ficz ny 

Mi strzem Ma te usz Mar kie wicz

Wrę cze nia na gród do ko nał dy rek tor szko ły
w Gra le wie Krzysz tof Bor kow ski

Uczest ni cy kon kur su or to gra ficz ne go 



PRZEGLĄD WYDARZEŃ 2013 r.
„G∏os Racià˝a” nr 12/201310

W szkole w Krajkowie ruszyła realizacja pilotażowego
programu rządowego „Cyfrowa szkoła”.  Szkoła w Krajkowie
jest jedną z dwóch placówek w powiecie płońskim (druga to SP
3 w Płońsku), które w drodze losowania zostały zakwalifikowane
do projektu i otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu.

Na sprzęt oraz wyposażenie szkoła otrzymała kwotę 133
417 zł, z czego wkład własny gminy stanowi 43 417 zł .
Placówka wzbogaciła się dzięki temu projektowi o 24 laptopy
uczniowskie i pięć nauczycielskich, 2 tablice interaktywne, 2
projektory krótkoogniskowe i  3 przenośne, 4 ekrany
projekcyjne, 4 urządzenia wielofunkcyjne.

Pierwsze lekcje z wykorzystaniem nowego sprzętu cieszyły
się dużym zainteresowaniem. Uczniowie, niektórzy po raz
pierwszy, mogli pracować samodzielnie na laptopie, korzystać z
bezprzewodowego dostępu do Internetu.

„GR” nr 1 (235) z 2013 r.

Start „Cyfrowej szkoły”

Na gra nie pro gra mu mia ło miej sce 9 mar ca w sce ne rii
za jaz du „Zło ta Ryb ka”, po ło żo ne go przy skrzy żo wa niu
ko ło Gli no jec ka. Naj pierw pre zen to wa li się ucznio wie
two rzą cy ze spół ta necz ny. W pięk nych, ory gi nal nych stro -
jach ło wic kich za tań czy li m. in. po lo ne za do mu zy ki z fil -
mu „Pan Ta de usz”, po lkę do mu zy ki i śpie wu ze spo łu
„Ma zow sze”, kra ko wia ka są dec kie go do mu zy ki ze spo łu
lu do we go „Do li na Po pra du”.

Po tań cach przy szedł czas na roz mo wy przy świą tecz -
nym sto le. A za sto łem za sie dli pań stwo Ur szu la i Cze sław
Po go rzel ski z Kos so bud, Ha li na Dzi kow ska, Ma rian na
Wy soc ka i Te re sa Pi wo war ska z Kraj ko wa, Jan Pa nak
(obec nie miesz ka niec Gro dzi ska), Jan Mi klew ski z Kos so -
bud, a tak że ksiądz pro boszcz Zbi gniew Klu ba, dy rek tor
szko ły Piotr Ka sic ki. Nie mo gło też za brak nąć go spo da rza
gmi ny Ra ciąż, wój ta Ry szar da Gisz cza ka.

„GR” nr 3 (237) z 2013 r.

Kraj ko wia cy na pla nie TV Trwam

W po nie dzia łek, 4 mar ca, na se -
sji Ra dy Miej skiej Ra cią ża ślu bo wa -
nie zło żył no wy bur mistrz mia -
sta – Ma riusz Go dlew ski, wy bra ny
w przed ter mi no wych wy bo rach, któ -
re od by ły się 24 lu te go. Je go kontr -
kan dy da tem w wy bo rach był do tych -
cza so wy bur mistrz Ja nusz Sa dow ski,
od wo ła ny w re fe ren dum 2 grud -
nia 2012 r. Na Ma riu sza Go dlew skie -
go gło so wa ło 1532 wy bor ców, na Ja -
nu sza Sa dow skie go 676.

Mariusz Godlewski nowym
burmistrzem Raciąża

W Kra śnie wie ma ją świe tli cę

Ma riusz Go dlew ski ma 41 lat, z za wo du jest
praw ni kiem. Był wi ce prze wod ni czą cym Ra dy Miej -
skiej, a w po przed niej ka den cji rad nym. Na bur mi -
strza zgło sił go Ko mi tet Wy bor czy „Ra zem dla Ra -
cią ża”.

„GR” nr 2 (236) z 2013 r.

W Kra śnie wie jest je dy ne dzia ła ją ce w gmi nie Ra ciąż Ko ło
Go spo dyń Wiej skich. Je go prze wod ni czą cą, za ra zem soł ty ską
wsi jest Te ra sa Zja de wicz, któ ra zjed na ła pa nie do wspól nej idei
sta rań o świe tli cę w Kra śnie wie. Ko bie ty do pię ły swe go i są są -
siad ka mi do mu sa mot nych ma tek z dzieć mi, któ re mu przed la ty
gmi na uży czy ła by łą szko łę na sie dzi bę. Tak, w tym bu dyn ku
funk cjo no wa ła pod sta wów ka. Ale to prze szłość. W le wym skrzy -
dle z od dziel nym wej ściem, za cza sów szkol nych by ła tu sal ka
gim na stycz na, jest te raz świe tli ca wiej ska. Wiej ska, bo słu ży
wszyst kim miesz kań com Kra śnie wa, choć go spo dy nia mi są
w niej pa nie z KGW. Kosz to wa ła 64 tys. zł. Po wsta ła za pie nią -
dze unij ne i gmin ne.

„GR” nr 4 (238) z 2013 r.
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Uro czy stość pa trio tycz na w Gra le wie
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.

Po na bo żeń stwie 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. Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ra ciąż Ja ro -
sław Ja wor ski mó wił ofia rach nie miec kie go ter ro ru.

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.

„GR” nr 9 (243) z 2013 r.

Eleni śpiewała w Krajkowie
Zna na pio sen kar ka po cho dze nia grec kie go – Ele ni – da ła

kon cert w Kraj ko wie. Wy stęp ar tyst ki, któ ry od był się po uro czy -
stej mszy św., od pra wio nej z oka zji do rocz ne go od pu stu pa ra fial -
ne go, okla ski wa ło kil ka set osób. Kon cert Ele ni był głów nym
punk tem fe sty nu, zor ga ni zo wa ne go przez pa ra fię i gmi nę, któ re -
go go spo da rzem był ksiądz pro boszcz Zbi gniew Klu ba.

Po Ele ni na sce nie wy stą pi ły naj młod sze dzie ci z miej sco -
wej szko ły. Za pre zen to wa ły sym pa tycz ne scen ki, przy go to wa ne
pod okiem pań na uczy cie lek, trak tu ją ce o wio śnie, ale przede
wszyst kich o świę cie mat ki (im pre za od by ła się 26 ma ja), za koń -
czo ne ży cze nia mi dla mam, któ re otrzy ma ły od swo ich po ciech,
wy stę pu ją cych na sce nie, ró że i bu zia ki. Nie za bra kło też tań ców
Kraj ko wia ków. By ło mi ło, ro dzin nie.

„GR” nr 5 (239) z 2013 r.

Pu char był bli sko

Trzy na sty, ale nie pe cho wy
Cho ciaż nie do koń ca. W kon kur sie za bra kło bo wiem

przed sta wi cie la or ga ni za to rów, czy li pa ra fii oraz szko ły w Gra le -
wie. Nie by ło też żad ne go in ne go re pre zen tan ta gmi ny Ra -
ciąż – szkol ne go ani pa ra fial ne go. To mu si dzi wić. I w tym sen -
sie XIII Kon kurs Pio sen ki Re li gij nej w Gra le wie był pe cho wy.

Ale ci, któ rzy przy je cha li nie rzad ko z od le głych od Gra le wa
miej sco wo ści Ma zow sza, ba wi li się do sko na le. Bo kon kurs to
jed no, a wspól na za ba wa, to dru gie. I to dru gie jest chy ba waż -
niej sze niż pierw sze. Sko ro jed nak kon kurs, to mu sia ło być ju ry
(pod zna mie ni tym prze wod nic twem Jo lan ty Tysz kie wicz – Sie -
nie wicz), i oczy wi ście na gro dy.

„GR” nr 11 (245) z 2013 r.

Kon kurs Pio sen ki Re li gij nej w Gra le wie

Ko no pian ka Ko nop ki – Ju trzen ka Unieck 3:2 

Nie uda ło się dru ży nie Ju trzen ki Unieck zwy cię żyć w fi na le
Pu cha ru Pol ski na szcze blu okrę gu. W me czu ro ze gra nym 16 li -
sto pa da na bo isku prze ciw ni ka uniec ki ze spół prze grał 2: 3.

Mecz mógł się po do bać. Na brak sy tu acji pod bram ko wych nie
moż na by ło na rze kać. Nie ste ty, by ło też wie le nie czy stych za -
grań, to też sę dzia wie lo krot nie wyj mo wał żół ty kar to nik. Czę -
ściej oglą da li go za wod ni cy Ju trzen ki i to nie tyl ko za fau le. Tak -
że za dys ku sję z ar bi trem. Nie mo gli się po go dzić z de cy zją o po -
dyk to wa niu rzu tu kar ne go. Na fo rum in ter ne to wym Ju trzen ki je -
den z in ter nau tów dzi wił się, jak to moż li we, że by B -kla so wa
Ko no pian ka po ko na ła A -kla so wą Ju trzen kę, któ ra wcze śniej od -
pra wi ła z kwit kiem Mła wian kę czy Nad nar wian kę. Pił ka rze
uniec kiej dru ży ny wal czy li am bit nie do ostat nie go gwizd -
ka. I za to na le żą im się sło wa uzna nia.

„GR” nr 11 (245) z 2013 r.
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Mi ko łaj z gitarà
W tym ro ku mi ko łaj do ZS w Kraj ko wie przy był 9 grud nia.

Hu ra gan „Ksa we ry” sza le ją cy nad Pol ską opóź nił je go przy by cie. 
Mi ko łaj w pre zen cie dla wszyst kich dzie ci przed szko li

i na ucza nia wcze -
snosz kol ne go przy -
wiózł ze so bą
przed sta wie nie lal -
ko we pt. „Zło te ja -
jo”. Ak to rzy z te -
atru la lek „Igrasz -
ka” z War sza wy
przez ko min roz ba -
wia li naj młod szą
wi dow nię.

Po spek ta klu,
za pro szo ny śpie -
wem dzie ci przy -
był mi ko łaj. Każ de
dziec ko z je go rąk
otrzy ma ło pre -
zent – nie spo dzian -
kę. Upo min ki
ufun do wa li ro dzi -
ce. Mi łym ak cen -
tem koń czą cym
wi zy tę by ło wspól -
ne śpie wa nie ko lęd przy akom pa nia men cie gi ta ry, na któ rej grał
mi ko łaj. sk

Ko dłu to wo

Mi ko łaj ki u przed szko la ków
5 grud nia w Szko le Pod sta wo wej w Ko dłu to wie dzie ci ba wi -

ły się pod czas przed szkol nych mi ko ła jek. W im pre zie uczest ni czy -
li też ro dzi ce, któ rzy mie li oka zję zo ba czyć swo je po cie chy w kon -
tak tach z ró wie śni ka mi, wziąć udział w za ba wach in te gra cyj nych.
Do ro śli przy go to -
wa li dla wszyst -
kich słod ki po czę -
stu nek.

Do przed -
szko la za wi tał
tak że nie zwy kły
gość – mi ko łaj.
Roz dał dzie ciom
upo min ki. Dzie ci
opo wie dzia ły mi -
ko ła jo wi o so bie,
o swo ich ma rze -
niach, re cy to wa ły wier sze i śpie wa ły pio sen ki. Na stęp nie z po mo -
cą bli skich i na uczy cie li ko lo ro wa ły gip so we od le wy mi ko ła ja
(patrz zdję cie). sp

Kon kurs bo ̋ o na ro dze nio wy 

Świą tecz na at mos fe ra
w szko le

11 grud nia w Ze spo le Szkół w Sta rym Gra le wie moż na by ło
po czuć at mos fe rę świąt Bo że go Na ro dze nia. Na szkol nym ko ry ta -
rzu po ja wi ła się pięk na de ko ra cja, na któ rą zło ży ły się pra ce kon -
kur so we uczniów z te re nu gmi ny Ra ciąż. 

Kon kurs bo -
żo na ro dze nio wy
na sta łe wpi sał się
już w tra dy cję
szko ły.  Cie szy się
du żą po pu lar no -
ścią, o czym
świad czy ilość do -
star czo nych prac.
Są one co raz bar -
dziej po my sło we
i ory gi nal ne.

W tym ro ku
ogło szo no kon -
kurs na naj ład niej -
sze go pa ją ka bo żo na ro dze nio we go oraz cho in kę. 

Pa ją ki zwią za ne z ob rzę do wo ścią lu do wą wraz z in ny mi bo -
żo na ro dze nio wy mi tra dy cyj ny mi de ko ra cja mi: sno pa mi zbóż, sło -
mą i sia nem, jabł ka mi, orze cha mi, szysz ka mi, gwiazd ka mi z pa pie -
ru zdo bi ły pol skie do my w cza sach za nim za wi ta ła do nich cho in -
ka. Pa ją ki sta no wi ły sym bol płod no ści i uro dza ju oraz szczę ścia
w no wym ro ku. Pier wot nie wy ko ny wa ne by ły z su row ców do stęp -
nych zi mą: sło my, fa so li, gro chu, włócz ki, ni ci, piór, wy dmu szek jaj
i po strzę pio ne go płót na. Od koń ca XIX w. za czę to je de ko ro wać
ko lo ro wy mi ozdo ba mi z bi bu ły i pa pie ru w for mie kwia tów, kul,
gwiaz dek, har mo ni jek, je ży ków i strzę pia stych ta sie mek. 

Pa ją ki przy bie ra ły naj róż niej sze for my i kształ ty:
• pa ją ki kry sta licz ne –  ażu ro we gra nia sto słu py ze sło mek;
• pa ją ki ku li ste – pa tycz ki wbi ja ne w ku li ste wa rzy wa, np. bu -

rak al bo se ler;
• ży ran do le – prze strzen ne for my z gro chu, fa so li i sło mek
• pa ją ki tar czo we – z włócz ki i ze sło my w kształ cie czte ro -,

sze ścio - i ośmio bocz nych tarcz.

Wy ni ki kon kur su
w ka te go rii: pa jąk
bo żo na ro dze nio wy
Szko ły pod sta wo -
we (kla sy IV – VI)
I miej sce: Ku char -
ska We ro ni ka ZS
Sta re Gra le wo
II miej sce: Ko bu -
szew ski Ma te usz
ZS Ko zie bro dy
III miej sce: Wie -
czor kow ska Da ria
ZS Sta re Gra le wo

Gim na zja 
I miej sce: Ku char -
ski Pa tryk ZS Sta re

Gra le wo
II miej sce: Wie czor -
kow ska Wik to ria ZS
Sta re Gra le wo,
Mach ciń ski Ma rek
ZS Sta re Gra le wo
III miej sce: Kar -
wow ski Ka mil ZS Ko zie bro dy

Wy ni ki kon kur su w ka te go rii: cho in ka
Szko ły pod sta wo we (kla sy I – III)

I miej sce: Ko bu szew ska Alek san dra ZS Ko zie bro dy Fi lia Kra sze -
wo Ga czuł ty, Ku rek Alek san dra ZS Unieck
II miej sce: Jan kow ska Zu zan na ZS Sta re Gra le wo
III miej sce: Lesz czyń ski Ja kub ZS Sta re Gra le wo, Ka li now ska
Blan ka ZS Ko zie bro dy
Wy róż nie nia: Lesz czyń ska Pa try cja ZS Sta re Gra le wo, Sit kow ska
Na ta lia ZS Sta re Gra le wo 

sk

Na szkol nym ko ry ta rzu po ja wi ła się pięk na de ko ra cja

Nie któ re pra ce kon kur so we


