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LI STO PA DA

WY BO RY
SA MO RZĄ DO WE

Od lewej: Jarosław Jaworski, Eugeniusz Lewandowski, Janusz Marcinkowski, Robert Kleniewski, Bożena Szerszeniewska, 
Jacek Szczypa, Andrzej Ciarczyński, Ryszard Giszczak, Andrzej Kordalski, Zbigniew Gralewicz, Eugeniusz Ptasik, 
Krzysztof Konieckiewicz, Janusz Kędzierski, Wojciech Krajewski, Jerzy Maćkiewicz. Brakuje Barbary Kleniewskiej

WÓJT I RADA GMINY RACIĄŻ
VI KADENCJI 2010 – 2014

Kandydaci na Wójta
Gminy Raciąż
Ryszard GISZCZAK

lat 58, wykszta∏cenie wy˝sze, zam. Stare Gralewo, cz∏onek partii:
Polskie Stronnictwo Ludowe, zg∏oszony przez KOMITET

WYBORCZY PSL

Ma∏gorzata ZIÓ¸KOWSKA
lat 45, wykszta∏cenie wy˝sze, zam. Warszawa, nie nale˝y do partii
politycznej, zg∏oszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå

Wewnàtrz numeru nazwiska kandydatów na radnych

Czterdziesta – ostatnia
4 listopada odbyła się czterdziesta sesja Rady Gminy Raciąż – ostatnia w szóstej kadencji 2010 – 2014. Miała

charakter uroczysty i roboczy. Były podsumowania, podziękowania, gratulacje, ale też debata o bieżących problemach.
Radni podjęli kilka uchwał, wśród nich te dotyczące stawek podatków na rok przyszły. Relacja z sesji na str. 6-7
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Do Rady Powiatu Płońskiego

59 kan dy da tów, 5 man da tów

Ra da Po wia tu Płoń skie go li czy 21 rad nych, ale
w okrę gu nr 2, w skład któ re go wcho dzi gmi na Ra -
ciąż, ra zem z mia stem Ra ciąż i gmi ną Ba bo sze wo,
do zdo by cia jest 5 man da tów rad ne go po wia tu płoń -
skie go. Ubie gać się o nie bę dzie 59 kan dy da tów
zgło szo nych przez sześć ko mi ta tów wy bor czych. Są
wśród nich miesz kań cy gmi ny Ra ciąż. Oto ich na -
zwi ska.

Ko mi tet Wy bor czy PSL: Jan Mą czew ski, Pę sy,
lat 71; Elż bie ta Grod kie wicz, No we Gra le wo, lat 62;
An na Ossow ska, Pól ka Ra ciąż, lat 47; Mi ro sław
Boń kow ski, Sta ry Nie dróż, lat 46.

KW Pra wo i Spra wie dli wość: Ewa Ma zu rek, Kra sze -
wo Sła wę cin, lat 63; Ka zi mierz Kar piń ski, Ki ni ki,
lat 64; Elż bie ta Kuź niew ska, Ko zie bro dy, lat 57;
Lech Le wan dow ski, Ko zo lin, lat 53; Jo an na Cie ślak,
Fol wark Ra ciąż, lat 48.

KKW SLD Le wi ca Ra zem: Zbi gniew Sa dow ski, Cie -
ciersk, lat 33; Pa weł Kar wow ski, Li pa, lat 38; Da riusz
Ko siń ski, Kraj ko wo, lat 41; Pau li na Po kor ska,
Szapsk. Lat 19.

KWW LOS: Bar ba ra Kle niew ska, Szapsk, lat 68;
An na Bog dań ska, Wit ko wo, lat 44; An na Krze miń -
ska, Kra sze wo Pod bor ne, lat 52; Zdzi sław Przy by -
szew ski, Unieck, la t 45.

KWW Sa mo rząd ni Po wia tu Płoń skie go: Ro bert Do -
bies, Ko zie bro dy, lat 44; Iwo na Trzciń ska, Fol wark
Ra ciąż, lat 37;.

KWW Przy mie rze Roz wo ju Po wia tu Płoń skie go:
Ur szu la Mar ko wicz, Kos so bu dy, lat 46; Gra ży -
na Błasz czak, Kra sze wo Ga czuł ty, lat 32; Ra do sław
Szcze cho wicz, Sta re Mło do cho wo, lat 26.

Do sej mi ku
W wy bo rach do Sej mi ku Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go po wiat płoń ski wcho dzi w skład okrę gu nr 4,
ra zem z Płoc kiem i po wia ta mi: cie cha now skim, go -
sty niń skim, mław skim, płoc kim, prza sny skim, puł tu -
skim, sier pec kim, so cha czew skim, żu ro miń skim i ży -
rar dow skim. W tym okrę gu do zdo by cia jest 9 man -
da tów rad ne go wo je wódz kie go. Ubie gać się o nie bę -
dzie 166 kan dy da tów zgło szo nych przez 13 ko mi te -
tów wy bor czych. Nie ma wśród nich żad ne go miesz -
kań ca gmi ny Ra ciąż.

Migawki z gminy

Udało się rozwiązać problem ze słupem elektrycznym w
Koziebrodach, który blokował budowę drogi w kierunku Niedroża. 

Na zdjęciu stawienie słupa energetycznego w nowym miejscu

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w  Koziebrodach

23 paź dzier ni ka w wie ku 68 lat ode szła na sza ko le żan ka Da nie la Ka li szew ska. Swo ją
pra cę roz po czy na ła ja ko mło da na uczy ciel ka w szko le w Bu dach Kra szew skich. Od 1970 ro -
ku pra co wa ła w Szko le Pod sta wo wej w Kra sze wie Ga czuł tach, gdzie póź niej po nad 20 lat
peł ni ła funk cję dy rek to ra. Swo im za an ga żo wa niem i po sta wą da wa ła przy kład na uczy cie lom
i wy cho wan kom. Ja ko dy rek tor szko ły prze pro wa dzi ła re mont bu dyn ku po le ga ją cy m. in.
na wy mia nie da chu, in sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia.

Za swo ją pra cę pe da go gicz ną otrzy my wa ła oce ny wy róż nia ją ce. W 1986 ro ku zo sta ła
uho no ro wa na Zło tym Krzy żem Za słu gi. W 1987 r. i 1997 r. otrzy ma ła od zna cze nie „Za za -
słu gi dla wo je wódz twa cie cha now skie go”. W 1995 r. zo sta ła uho no ro wa na Zło tą Od zna ką
ZNP. W ka den cji 1994-1998 by ła rad ną Ra dy Gmi ny Ra ciąż i prze wod ni czą cą Ko mi sji ds.
Roz wo ju Spo łecz ne go. 

Ode szła po cięż kiej cho ro bie, po zo sta wia jąc w ża lu mę ża, sy nów, sy no wą i wnucz ki.
Po zo sta nie w na szej pa mię ci ja ko wzór pra co wi to ści, uczci wo ści, po świę ce nia i bez gra nicz -
ne go od da nia szko le i wy ko ny wa ne mu za wo do wi. 

Ro dzi nie zmar łej wy ra zy szcze re go współ czu cia skła da ją wójt gmi ny Ra ciąż, na uczy -
cie le i pra cow ni cy Urzę du Gmi ny Ra ciąż
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Kandydaci do Rady Gminy Raciąż
Okręg nr 1

1. Ja ro sław Sła wo mir JA WOR SKI, lat 51, zam. Sta re Gra le wo,
zgło szo ny przez KO MI TET WY BOR CZY PSL – li sta nr 1
2. Ma riusz CI CHOC KI, lat 52, zam. Kieł bo wo, zgło szo ny
przez KWW MA RIU SZA CI CHOC KIE GO – li sta nr 36

Okręg nr 2
1. Ja nusz Ta de usz MAR CIN KOW SKI, lat 58, zam. Do brska -
-Ko lo nia, zgło szo ny przez KO MI TET WY BOR CZY
PSL – li sta nr 1

Okręg nr 3
1. Je rzy Wie sław CI CHOW SKI, lat 56, zam. Ka czo ro wy,
zgło szo ny przez KO MI TET WY BOR CZY PSL – li sta nr 1
2. Grze gorz BO GAC KI, lat 32, zam. Ćwiersk, zgło szo ny
przez KW PRA WO I SPRA WIE DLI WOŚĆ – li sta nr 3
3. Ar tur DA NI SZEW SKI, lat 37, zam. Stro żę cin, zgło szo ny
przez KWW AR TUR DA NI SZEW SKI – li sta nr 42

Okręg nr 4
1. Ma rek ZA KRZEW SKI, lat 57, zam. Szapsk, zgło szo ny
przez KO MI TET WY BOR CZY PSL – li sta nr 1
2. Woj ciech Mak sy mi lian SŁOM KOW SKI, lat 42, zam. Ko -
zo lin, zgło szo ny przez KW PRA WO I SPRA WIE DLI -
WOŚĆ – li sta nr 3
3. Ro bert KLE NIEW SKI, lat 45, zam. Szapsk, zgło szo ny
przez KWW RO BER TA KLE NIEW SKIE GO – li sta nr 40

Okręg nr 5
1. Ja cek WE SO ŁOW SKI, lat 39, zam. Je że wo -We sel, zgło -
szo ny przez KO MI TET WY BOR CZY PSL – li sta nr 1
2. Zbi gniew GRA LE WICZ, lat 50, zam. Unieck, zgło szo ny
przez KW PRA WO I SPRA WIE DLI WOŚĆ – li sta nr 3
3. Ja cek GA DOM SKI, lat 49, zam. Unieck, zgło szo ny przez
KWW JAC KA GA DOM SKIE GO – li sta nr 34

Okręg nr 6
1. Be ata Zo fia HER MAN, lat 31, zam. Szczep ko wo, zgło -
szo na przez KO MI TET WY BOR CZY PSL – li sta nr 1
2. Eu ge niusz LE WAN DOW SKI, lat 67, zam. Ko dłu to wo,
zgło szo ny przez KWW EU GE NIU SZA LE WAN DOW -
SKIE GO – li sta nr 27
3. Bo że na SZER SZE NIEW SKA, lat 44, zam. Ko dłu to wo,
zgło szo na przez KWW WS – li sta nr 35

Okręg nr 7
1. Ja ro sław Piotr BUĆ KOW SKI, lat 44, zam. No wy Ko mu nin,
zgło szo ny przez KO MI TET WY BOR CZY PSL – li sta nr 1
2. Ro bert PŁO SKI, lat 42, zam. Sta ry Ko mu nin, zgło szo ny
przez KW PRA WO I SPRA WIE DLI WOŚĆ – li sta nr 3
3. Gra ży na SZCZE PAŃ SKA, lat 54, zam. Ko cię cin Bro do -
wy, zgło szo na przez KWW GRA ŻY NY SZCZE PAŃ -
SKIEJ – li sta nr 32

Okręg nr 8
1. Eu ge niusz Ja kub PTA SIK, lat 71, zam. Ko zie bro dy, zgło -
szo ny przez KO MI TET WY BOR CZY PSL – li sta nr 1
2. Te re sa DO BIES, lat 69, zam. Ko zie bro dy, zgło szo na przez
KW PRA WO I SPRA WIE DLI WOŚĆ – li sta nr 3

Okręg nr 9
1. Ja cek SZCZY PA, lat 35, zam. Ma le wo, zgło szo ny przez
KO MI TET WY BOR CZY PSL – li sta nr 1
2. An na Be ata PE TRY KOW SKA, lat 45, zam. Sta ry Nie -
dróż, zgło szo na przez KW PRA WO I SPRA WIE DLI -
WOŚĆ – li sta nr 3

Okręg nr 10
1. An drzej CIAR CZYŃ SKI, lat 74, zam. Bu dy Kra szew skie,
zgło szo ny przez KO MI TET WY BOR CZY PSL – li sta nr 1
2. Krzysz tof BRDAK, lat 43, zam. Pól ka -Ra ciąż, zgło szo ny
przez KW PRA WO I SPRA WIE DLI WOŚĆ – li sta nr 3

Okręg nr 11
1. Hen ryk SO BO CIŃ SKI, lat 55, zam. Kra sze wo -Ga czuł ty,
zgło szo ny przez KO MI TET WY BOR CZY PSL – li sta nr 1
2. Ja nusz KĘ DZIER SKI, lat 51, zam. Kra sze wo -Ga czuł ty,
zgło szo ny przez KW PRA WO I SPRA WIE DLI WOŚĆ – li sta
nr 3
3. Agniesz ka ŁA DA, lat 43, zam. Kra sze wo -Fal ki, zgło szo -
na przez KWW AŁ – li sta nr 33

Okręg nr 12
1. Bo że na KRÓL, lat 39, zam. Łem pi no, zgło szo na przez
KO MI TET WY BOR CZY PSL – li sta nr 1
2. Lil la Ma ria BAŃ KA, lat 53, zam. Cie ciersk, zgło szo na
przez KW PRA WO I SPRA WIE DLI WOŚĆ – li sta nr 3
3. Te re sa MU CHYŃ SKA, lat 50, zam. Cie ciersk, zgło szo na
przez KWW – TE RE SY MU CHYŃ SKIEJ – li sta nr 29
4. Krzysz tof LAN GIE WICZ, lat 52, zam. Cie ciersk, zgło -
szo ny przez KWW KRZYSZ TO FA LAN GIE WI CZA – li sta
nr 39

Okręg nr 13
1. Krzysz tof KO NIEC KIE WICZ, lat 54, zam. Ki ni ki, zgło -
szo ny przez KO MI TET WY BOR CZY PSL – li sta nr 1
2. An na Ha li na SY SKA, lat 48, zam. Ki ni ki, zgło szo na przez
KWW ZDRO WA GMI NA – li sta nr 25
3. Krzysz tof PRZY BY SZEW SKI, lat 48, zam. Ki ni ki, zgło -
szo ny przez KWW CZAS NA ZMIA NY – li sta nr 26
4. An drzej KOR DAL SKI, lat 44, zam. Sie ra ko wo, zgło szo ny
przez KWW AN DRZE JA KOR DAL SKIE GO – li sta nr 28
5. Gra ży na RO GOW SKA, lat 36, zam. Sie ra ko wo, zgło szo -
na przez KWW GRA ŻY NY RO GOW SKIEJ – li sta nr 37

Okręg nr 14
1. Elż bie ta Mał go rza ta GRZE LAK, lat 54, zam. Kraj ko wo,
zgło szo na przez KO MI TET WY BOR CZY PSL – li sta nr 1
2. Piotr RY CHLIŃ SKI, lat 40, zam. Kraj ko wo, zgło szo ny
przez KW PRA WO I SPRA WIE DLI WOŚĆ – li sta nr 3
3. Krzysz tof SI KOR SKI, lat 44, zam. Kraj ko wo, zgło szo ny
przez KWW KRZYSZ TO FA SI KOR SKIE GO – li sta nr 30
4. Da riusz KO WAL SKI, lat 37, zam. Ży cho wo, zgło szo ny
przez KWW MO JA MA ŁA OJ CZY ZNA DA RIUSZ KO -
WAL SKI – li sta nr 31
5. Je rzy MAĆ KIE WICZ, lat 54, zam. Kraj ko wo -Bud ki,
zgło szo ny przez KWW JM – li sta nr 38

Okręg nr 15
1. Woj ciech KRA JEW SKI, lat 47, zam. Zdu nó wek, zgło szo -
ny przez KO MI TET WY BOR CZY PSL – li sta nr 1
2. Re na ta KO WAL SKA, lat 41, zam. Dra mi nek, zgło szo na
przez KW PRA WO I SPRA WIE DLI WOŚĆ – li sta nr 3
3. Ma rek LE ŚNIEW SKI, lat 44, zam. Sie ra ko wo, zgło szo ny
przez KKW SLD LE WI CA RA ZEM – li sta nr 6
4. Mag da le na KĘ DZIER SKA, lat 52, zam. Zdu nó wek, zgło -
szo na przez KWW KĘ DZIER SKIEJ – li sta nr 41
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Dzię ko wa li sta ro sta, wójt, prze wod -
ni czą cy, rad ni, soł ty si... Wśród tych
ostat nich m. in. soł tys wsi Pól ka Ra ciąż
Woj ciech Żmi jew ski, któ ry dzię ko wał
za mo der ni za cję dro gi od Ra cią ża
w kie run ku Gra dza no wa (do gra ni cy
z po wia tem żu ro miń skim), bie gną cej
przez Pól ka Ra ciąż, na co miesz kań cy
cze ka li od wie lu lat. Py tał jed no cze śnie,
dla cze go prze jazd ko le jo wy na tej dro -
dze nie zo stał wy re mon to wa ny. Sta ro sta
Jan Mą czew ski wy ja śnił, że wy ma ga to
zgo dy PKP, na któ rą cza sem trze ba cze -
kać dłu go. Czę sto dłu żej niż trwa bu do -
wa dro gi. Tak też jest w przy pad ku
wspo mnia ne go trak tu.

Uro czy ste ak cen ty to tak że pi sem -
ne po dzię ko wa nia wrę czo ne rad nym
gmi ny Ra ciąż
przez prze wod ni -
czą ce go Ja ro sła wa
Ja wor skie go i wój -
ta Ry szar da Gisz -
cza ka. Wcze śniej
ten dru gi do ko nał
pod su mo wa nia mi -
nio ne go czte ro le -
cia. Co po wie -
dział? O tym na są -
sied niej stro nie.

Wśród uchwał
p r z y  j ę  t y c h
na ostat niej se sji
zna la zła się uchwa ła po -
dat ko wa. Rad ni przy ję li
staw ki po dat ków, któ re
bę dą obo wią zy wa ły
w 2015 r. Wy so kość nie -
mal wszyst kich sta wek
po dat ko wych bę dzie
w przy szłym ro ku ta ka sa -
ma jak w ro ku 2014. Dla
przy kła du – ce na kwin ta la
ży ta, sta no wią ca pod sta -
wę do wy li cze nia po dat ku
rol ne go, na dal bę dzie wy -
no sić 50 zł. Nie zmie ni ły
się też m. in. po da tek
od grun tów zwią za nych
z pro wa dze niem dzia łal -
no ści go spo dar czej

SESJA RADY GMINY
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Eugeniusz Ptasik tym razem głównie
dziękował

Na sesji nie mogło zabraknąć radnej
powiatowej Elżbiety Grodkiewicz

Sołtys wsi Pólka Raciąż  Wojciech Żmijewski 
dziękował za drogę

Radni otrzymali pisemne podziękowania
Janusz Marcinkowski już czuł się 

radnym kolejnej kadencji

Czter dzie sta – ostat nia
4 li sto pa da od by ła się czter dzie sta se sja Ra dy Gmi ny Ra ciąż – ostat -

nia w szó stej ka den cji 2010 – 2014. Mia ła cha rak ter uro czy sty i ro bo czy.
By ły pod su mo wa nia, po dzię ko wa nia, gra tu la cje, ale też de ba ta o bie żą -
cych pro ble mach. Rad ni pod ję li kil ka uchwał, wśród nich te do ty czą ce
sta wek po dat ków na rok przy szły.

Starosta Jan Mączewski dziękował
samorządowi gminy Raciąż za współpracę



Mi nio ne czte ry la ta pod su mo wał na ostat niej se sji wójt
Ry szard Gisz czak. Za głów ną bo lącz kę w tym cza sie uznał ja -
kość dróg. To też na po pra wie tej ja ko ści kon cen tro wa ła się
w znacz nej mie rze uwa ga władz gmi ny. Wójt wy mie nił in we -
sty cje dro go we wy ko na ne w ostat nim czte ro le ciu. W su mie
wy szło po nad 14 ki lo me trów dróg bi tu micz nych za prze szło 5
mln zł. Do te go do dać trze ba dro go we in we sty cje po wia tu,
w kosz tach któ rych gmi na Ra ciąż par ty cy po wa ła, do kła da jąc
po nad 1,8 mln zł. Tyl ko w ro ku 2014 do ło ży ła 835 tys. zł. Ry -
szard Gisz czak wspo mniał też o ak tu al nych za mie rze niach
na dro gach. O tym, że wnio sek gmi ny o do fi nan so wa nie trak -
tu Cie ciersk – Kra sze wo Sła wę cin – Kra sze wo Ga czuł ty w ra -
mach pro gra mu bu do wy dróg lo kal nych zo stał wy so ko oce nio -
ny i jest szan sa, iż ta in we sty cja bę dzie wspar ta środ ka mi ze -
wnętrz ny mi. Oraz o tym, że uda ło się roz wią zać pro blem ze
słu pem elek trycz nym w Ko zie bro dach, któ ry blo ko wał bu do wę
dro gi w kie run ku Nie dro ża.

Dru gi dział, któ ry w mi ja ją cej ka den cji był rów nież
oczkiem w gło wie to eko lo gia. Za koń czo na zo sta ła bu do wa sie -
ci ka na li za cyj nej w Kra sze wie Pod bor nym i Kra sze wie Ga czuł -
tach, co kosz to wa ło 4,3 mln zł. W Uniec ku za po nad 7 mln zł
wy ko na no oczysz czal nię ście ków wraz z ka na li za cją (tej kwo cie
jest tak że koszt bu do wy wo do cią gu Bu dy Kra szew skie – Pól ka
Ra ciąż). Trwa bu do wa sie ci ka na li za cyj nej w Ko zie bro dach.
W mi ja ją cej ka den cji wy bu do wa no też 244 przy do mo we
oczysz czal nie ście ków na kwo tę po nad 5 mln zł. W gmi nie jest
obec nie prze szło 45 km sie ci ka na li za cji sa ni tar nej. Gmi na Ra -
ciąż jest je dy ną gmi ną w po wie cie płoń skim, któ ra wy bu do wa -
ła punkt se lek tyw nej zbiór ki od pa dów ko mu nal nych. Mie ści się
on w Ko zie bro dach. Wójt za po wie dział, że nie ba wem punkt ru -
szy, a gmi na bę dzie od bie rać od pa dy z po dwó rek. Z dzia łań
eko lo gicz nych Ry szard Gisz czak wspo mniał o li kwi da cji po kryć
azbe sto wych. W la tach 2012 – 2014 ze 179 po se sji w gmi nie
ode bra no ok. 400 ton głów nie eter ni tu.

Wójt gmi ny Ra ciąż mó wił też o opie ce zdro wot nej (w mi -
ja ją cej ka den cji do koń czo na zo sta ła ba -
za – są trzy ośrod ki speł nia ją ce wy mo gi
unij ne); bu do wie za le wu (gmi na wy ku pi -
ła już 63 hek ta ry pod za lew, nie ba wem
za koń czy się pro ce du ra z wy mia ną grun -
tów, dzię ki cze mu przy bę dzie ko lej -
nych 10 ha); oświa cie (ab sor bu je cza so wo
i fi nan so wo – gmi na do kła da do oświa ty
gi gan tycz ne pie nią dze, ok. 2 mln zł rocz -
nie; wy mie nił pro gra my fi nan so wa ne
z ze wnątrz, z któ rych ko rzy sta gmin na
oświa ta z po żyt kiem dla roz wo ju dzie ci
i mło dzie ży); kom pu te ry za cji.

Przed sta wił też stan fi nan sów gmin -
nych. Po wie dział, że te go rocz ny bu dżet
prze kro czy 25 mln zł, a za dłu że nie gmi ny
na ko niec ro ku wy nie sie 3 mln 225 tys.
zł. Na to za dłu że nie skła da ją się tyl ko po -
życz ki w Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej. Po in for mo wał, że przez mi nio ne 4 la -
ta gmi na po zy ska ła z ze wnątrz po nad 21
mln zł do ta cji. Mó wił też o ko lej nych te -
go ro dza ju środ kach, któ re mo gą wy nieść
na wet 4,7 mln zł. – Wy da je mi się, że jest
to nie zły spa dek – sko men to wał.

r -r
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Pani Eugenia Szlak dziękowała w imieniu sołtysów i życzyła sobie
dobrych wyborów

O czym radni dyskutowali...Może o zbliżających się wyborach

Co powiedział
wójt o czteroleciu?

(0,70 zł od 1 m kw. po wierzch ni) czy po da tek od bu dyn ków
lub ich czę ści miesz kal nych (0,33 zł). Kom plet ny wy kaz
sta wek po dat ko wych do stęp ny bę dzie na ta bli cy ogło szeń
i stro nie in ter ne to wej gmi ny.

r -r
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W Uniec ku aka de mia 
z Szek spi rem

Wtor ko wy, sło necz ny dzień. Ni by zwy czaj ny, ale in ny
niż wszyst kie dni w ro ku. W szko le gwar no, sły chać ja kąś
mu zy kę i śpie wy. Ktoś wo ła: „Pró ba mi kro fo nu, za czy na -
my!”.

Na tle de ko ra cji z na pi sem: „W Dniu Edu ka cji Na ro do -
wej – ślu bu je my!” usta wia się spo ra grup ka dzie ci. Wszy -
scy już wie dzą, że są to pierw szo kla si ści. Mię dzy ni mi
w po śpie chu prze bie ga ich wy cho waw czy ni, Do ro ta
Skwar ska. Wi dać, że jest prze ję ta, da je wy cho wan kom ja -

kieś wska zów ki, na sta wia ma gne to fon. Jesz cze ostat nie
spoj rze nie na kla sę i … roz po czy na się wy stęp. 

Młod szym ko le gom i ko le żan kom po ma ga ją uczen ni ce
kla sy IV, Ga bry sia Ko wa lew ska i Jul ka Tom po row ska.
Dzie ci za pre zen to wa ły i pięk ne re cy ta cje, i pięk ne pio sen ki.

Kie dy uci chły bra wa, go spo darz kla sy Mi ko łaj Bra tu -
szew ski po pro sił dy rek tor szko ły o pa so wa nie na uczniów.
Naj pierw jed nak wszy scy ze bra ni usły sze li sło wa przy się -
gi uczniow skiej, a po tem na stą pił akt pa so wa nia.

Naj bar dziej wzru sze ni i dum ni by li ro dzi ce, bo ich po -
cie chy zo sta ły przy ję te w po czet uczniów Szko ły Pod sta -
wo wej im. Po wstań ców Stycz nio wych w Uniec ku. 

Mi łym ak cen tem by ło wrę cze nie upo min ków przez
uczniów kla sy III.

Na sce nę wy szli tak że ucznio wie kl. I gim na zjum. Oni
rów nież ślu bo wa li i otrzy ma li pa so wa nie z rąk dy rek to ra
szko ły, An ny Ossow skiej. 

Po krót kiej prze rwie by li śmy świad ka mi nie sa mo wi te -
go wy stę pu. Ze swo ją gru pą te atral ną za pre zen to wa ła się
pa ni Bo że na We so łow ska. Któż by po my ślał, że Szek spir

Szko ło lan dia w Ko dłu to wie
14 paź dzier ni ka w Fi lii Szko ły Pod sta wo wej im. A. Bo -

ja now skie go w Ko dłu to wie, od by ła się uro czy sta aka de -
mia. Te go dnia ca ła spo łecz ność szkol na świę to wa ła
Dzień Edu ka cji Na ro do wej oraz przy ję cie kla sy I do gro -
na uczniow skie go. Aka de mia roz po czę ła się od wy stą pie -
nia naj młod szych dzie ci z punk tu i od dzia łu przed szkol ne -
go. Przed szko la ki udo wod ni ły, iż sce na nie jest im ob ca
już od naj młod szych lat. Po czę ści ar ty stycz nej przed szko -
la ków pa ni kie row nik An na Mar ci niak do ko na ła ich uro -
czy ste go pa so wa nia na peł no praw nych człon ków na szej
szko ły.

Na stęp nie ucznio wie klas pierw szych za pre zen to wa li
swój pro gram ar ty stycz ny pt. „W kró le stwie Szko ło lan -
dii”, któ ry przy go to wa li wraz z ucznia mi klas IV -VI,
po czym przy stą pi li do uro czy ste go ślu bo wa nia. Ślu bo wa -
li su mien nie wy peł niać swo je uczniow skie obo wiąz ki,
przy no sić du mę ro dzi com i na uczy cie lom oraz, że  wy ro -
sną na wzo ro wych Po la ków. 

Aka de mię za koń czy ło wy stą pie nie kla sy III. Ucznio -
wie tej kla sy w hu mo ry stycz ny spo sób przed sta wi li ży cie
co dzien ne w na szej szko le. Wszy scy zgro ma dze ni go ście,
ucznio wie, ro dzi ce i na uczy cie le na gro dzi li ich wy stęp
ogrom ny mi bra wa mi pod kre śla jąc, hu mo ry stycz ną in ter -
pre ta cję pra cy szko ły oraz jej pra cow ni ków. 

Ja ni na Jóź wiak

Pierw szo kla si ści z wy cho waw czy nią i dy rek tor ką

mo że aż tak roz ba wić, aż tak wy ci snąć łzy?! Ka ba re to we
wy ko na nie „Ro mea i Ju lii”, z wy ko rzy sta niem efek tów
spe cjal nych: szu mu wia tru, świer go tu pta ków, skrzy pią ce -
go bal ko nu – za chwy ci ło pu blicz ność.

Obok uczniów, Ka mi la Ja ro sza – w ro li Ju lii, Pa try ka
Pia sec kie go – Ro mea, na sce nie wy stą pi li rów nież wy bra -
ni na uczy cie le – ja ko ele men ty sce no gra fii.

Wi dać by ło do brą za ba wę, wy bu chy śmie chu, a na ko -
niec aplauz wi dow ni. Mu szę przy znać, że oso bi ste za an -
ga żo wa nie na szej po lo nist ki to „wi sien ka na tor cie” ca łe -
go przed się wzię cia.

Wiel kim atu tem aka de mii by ła mu zy ka, nie zwy kle me -
lo dyj na i wpa da ją ca w ucho. Wy ko naw com akom pa nio wał
na uczy ciel mu zy ki, pan Prze my sław Kor pal ski.

Koń co wym ak cen tem uro czy sto ści sta ło się wy stą pie nie
dy rek to ra szko ły. Z oka zji Dnia Na uczy cie la pię cio ro na -
uczy cie li i tro je pra cow ni ków ob słu gi otrzy ma ło na gro dy.

Póź niej na uczy cie le wy cho waw cy uda li się ze swo imi
wy cho wan ka mi do sal, gdzie mo gli wspól nie z ni mi obej -
rzeć przy go to wa ne fil my. 

Ja dwi ga Grzy biń ska

Ślu bo wa nie naj młod szych uczniów

Kwia ty i ży cze nia dla pa ni dy rek tor
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Pierw sza ki w gro nie uczniów
Rów nież w Ko zie bro dach w Dniu Edu ka cji Na ro do wej

od by ła się uro czy stość ślu bo wa nia pierw szo kla si stów mi
przy ję cia ich do bra ci szkol nej. Nie oby ło się też bez pa -
miąt ko we go zdję cia.

W Kra sze wie bia ło -czer wo no
Bia ło -czer wo ne cho rą giew ki to wa rzy szy ły pierw sza -

kom wy stę pu ją cym dla na uczy cie li pod czas Dnia Edu ka -
cji Na ro do wej. Po tem by ło jesz cze po waż niej – przy szedł
czas na ślu bo wa nie.

W Kraj ko wie jabł ka 
za miast kwia tów

Z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej uro czy sta aka de mia
od by ła się też w Kraj ko wie. By ły pio sen ki, scen ki z tru-
d ne go ży cia na -
uczy cie li, ży cze nia
i... za miast tra-
dy cyj nych kwia -
tów – jabł ka (do bry
po mysł w do bie
nad pro duk cji tych
owo ców i pro ble -
mów z eks por tem),
któ re – co wi dać
na zdję ciach – tak -
że ucie szy ły na -
uczy ciel ki.

(kraj) 

Fot. S. T.

Âlubowali 
w Dniu Nauczyciela

14 paź dzier ni ka spo łecz ność Szko ły Pod sta wo wej im.
św. Sta ni sła wa Kost ki w Sta rym Gra le wie przy ję ła w swo -
je sze re gi pierw szo kla si stów. Po raz pierw szy wśród nich

zna la zły się dzie ci sze ścio let nie. Kla sy pierw sze wy ka za -
ły się wie dzą i umie jęt no ścia mi re cy tu jąc wier sze i śpie -
wa jąc pio sen ki. Po tym na stą pi ło uro czy ste ślu bo wa nie
na sztan dar szko ły. Ko lej nym punk tem by ło pa so wa nie
dzie ci na uczniów do ko na ne przez pa na dy rek to ra Krzysz -
to fa Bor kow skie go. Na ko niec ucznio wie otrzy ma li pa -
miąt ko we dy plo my ufun do wa ne przez Ra dę Ro dzi ców.

Ma łym „bo ha te rom” do pin -
go wa li dum ni z nich ro dzi ce.
Ca ła uro czy stość prze bie ga ła
w mi łej i ra do snej at mos fe -
rze.

Ślu bo wa nie pierw szo kla -
si stów by ło jed nym z ele -
men tów uro czy sto ści z oka zji
Dnia Edu ka cji Na ro do wej.
W pod nio słym to nie dzie ci
dzię ko wa ły na uczy cie lom
za ich trud i po świę ce nie.
Nie oby ło się bez lau rek,
słod ko ści i kwia tów.

gral
Pierwszoklasiści tuż po ślubowaniu z wychowawczyniami i dyrektorem
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Zbiór ka elek tro śmie ci
w Uniec ku

Szko ła Pod sta wo wa w Uniec ku po raz pierw szy wzię ła udział
w kon kur sie o na zwie „Za dbaj o śro do wi sko ra zem z na mi”, któ -
re go or ga ni za to rem i fun da to rem na gród by ła fir ma KA RAT
ELEK TRO REC KLING S.A. z sie dzi bą w To ru niu. Kon kurs
prze pro wa dzo ny był na te re nie ca łej Pol ski w dniach od 2 wrze -
śnia 2013 r. do 15 lip ca 2014 r. Ce lem kon kur su by ło pod nie sie -
nie świa do mo ści eko lo gicz nej uczniów w za kre sie po stę po wa nia
ze zu ży tym sprzę tem elek trycz nym i elek tro nicz nym oraz zu ży -
ty mi ba te ria mi. 

Ko or dy na to rem ak cji w szko le by ła
pa ni Do ro ta Skwar ska. Ucznio wie dzię -
ki po mo cy swo ich ro dzi ców ze bra -
li 4190 kg ma sy zu ży te go sprzę tu, któ ry
był dwu krot nie od bie ra ny z pla ców ki. 

Szko ła otrzy ma ła na gro dę gwa ran to -
wa ną (10 gr za każ dy kg od pa dów).

Dy plo my i na gro dy zo sta ły wrę czo -
ne uczest ni kom kon kur su pod czas aka -
de mii z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do -
wej. Naj więk szy suk ces osią gnął uczeń
kla sy IV Fa bian Buć kow ski, któ ry za -
jął VIII miej sce w Pol sce (1549 kg).

Ewe li na Tom po row ska

Pierw szy je sien ny spa cer
Dzie ci z Punk tu Przed szkol ne go w Sta rym Gra le wie przy wi -

ta ły no wą po rę ro ku – je sień. Po zna wa ły jej cha rak te ry stycz ne
ce chy, uczy ły się pio se nek. Przed szko la ki po zna wa ły „da ry je sie -
ni” (kasz ta ny,
orze chy, ja rzę -
bi nę, owo ce
oraz wa rzy -
wa). Wspól nie
po zna wa li śmy
sma ki owo -
ców. Dzie ci
do  sko  na  l i  ły
zmysł sma ku
po przez zga -

dy wa nie owo ców z za mknię ty mi
ocza mi. Wspól nie z dzieć mi z od -
dzia łów przed szkol nych wy bra ły
się na pierw szy je sien ny spa cer.
Po tem przed szko la ki wy ko ny wa ły
pra ce pla stycz ne zwią za ne z te ma -
tem je sie ni, m. in. je ży ki ziem nia -
ków.

Mar le na Jan kow ska
Wy cho waw czy ni Punk tu Przed -

szkol ne go w Sta rym Gra le wie

W „Eu ro pej skim Dniu Przy wra ca nia Czyn no ści Ser ca”, 16. X 2014 r.,
58 uczniów z klas II -VI Szko ły Pod sta wo wej w Kraj ko wie już po raz dru -
gi wzię ło udział w bi ciu re kor du w re su scy ta cji krą że nio wo -od de cho wej.
Or ga ni za to rem ak cji jest Fun da cja Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej Po mo cy.

Uczest ni cy wy star to wa li punk tu al nie o 12.00. Dzie ci na 5 fan to mach
wy ko ny wa ły cy kle 2 wde chów i 30 uci śnięć. Nad po praw no ścią za da nia
czu wa li na uczy cie le: Mał go rza ta Szym bor ska – kl. II, Ani ta Woch no -
wicz – kl. III, Ma ria Kop czyń ska – kl. IV, Ewa Ja kub czyk -Gon tar -
ska – kl. V i Krzysz tof No wac ki – kl. VI. Uczest ni cy zmie nia li się po wy -

BICIE REKORDU W RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ 
W KRAJKOWIE Z WIELKĄ ORKIESTRĄ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

ko na niu w/w se rii. Przez 30 min. ucznio wie z za an -
ga żo wa niem wy ko ny wa li swo je za da nie w rytm pio -
sen ki ze spo łu Bee Ge es „Stay in” Ali ve”. Ba wi li się
przy tym zna ko mi cie.

Ca łość wy da rze nia zo sta ła udo ku men to wa na fil -
mem i zdję cia mi wy ko na ny mi przez pa na Sła wo mi -
ra Tro ja now skie go – na uczy cie la na szej szko ły.

Ani ta Woch no wicz
Fot. S.T.

Akademia o Janie Pawle II i święto chleba
16 października szkole w Gralewie

odbyła się akademia poświęcona osobie
Jana Pawła II – papieża, Wielkiego

Polaka. Tego samego dnia obchodzono również święto chleba. To już tradycja szkoły, że
uczniowie klas IV-VI  wraz z wychowawcami pieką chleb. Na uroczystym apelu dzieci z
klasy IV przedstawiły abecadło o chlebie i zaprosiły do wspólnej konsumpcji. sp



26 wrze śnia od by ły się gmin ne bie gi prze ła jo we
o pu char wój ta gmi ny Ra ciąż. By ła to już VI edy cja
tej im pre zy. Or ga ni za to rem za wo dów był Ze spół
Szkół w Ko zie bro dach. Tra sa bie gu pro wa dzi ła przez
po bli ski las. Za wo dy mia ły na ce lu pro pa go wa nie bie -
gów ja ko naj prost szej for my ru chu wśród dzie ci
i mło dzie ży, pro mo cję zdro we go sty lu ży cia. Uczest -
ni cy wy ka za li się do sko na łym przy go to wa niem. Za -
wo dy prze bie gły bez za kłó ceń, do pi sy wa ła po go da,
a nad zdro wiem i bez pie czeń stwem czu wa ła pie lę -
gniar ka i po li cja. Po dzię ko wa nia dla Krzysz to fa Biel -
skie go, Ar tu ra Jan kow skie go i Mał go rza ty Gał czyń -
skiej za zor ga ni zo wa nie za wo dów.
W bie gach wzię ły udział wszyst kie szko ły z te re nu
gmi ny Ra ciąż.

W Y N I K I

Kla sy IV
Mo ni ka Mą czew ska
Ka ro li na Że brow ska
Na ta lia Wi śniew ska

Kla sy V
Oli wia Ko wal ska
Syl wia No wa kow ska
Na ta lia Kwiat kow ska

Kla sy VI
Ali cja Ma jew ska
We ro ni ka Droz dow ska
Pau li na Stoc ka

Kla sy I gim na zjum
An ge li ka Do mań ska
Iza be la An to szew ska
Klau dia Ma tu szew ska

Kla sy II gim na zjum
Jo an na Kru szew ska
Pa try cja Biał czew ska
Ali cja Mą czew ska

Kla sy III gim na zjum
We ro ni ka Be rent
Iwo na Ko pacz
Ka ro li na Ko wal ska

Szko ły pod sta wo we
Gra le wo
Unieck
Kraj ko wo
Kra sze wo
Ko dłu to wo
Ko zie bro dy

SPORT
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Prze ła je w Ko zie bro dach

Do bie gu, go to wi..

Ja kub Su piń ski 
Bar tosz Le wan dow ski
Eryk Ja ni szew ski

Eryk Ko cię da
Kac per Zie liń ski
Da wid Ry bac ki

Kry stian Kar wow ski
An drzej Bo ja now ski
Da mian Woj kow ski

Ja kub Sa dec ki
Mi ko łaj Breń ski
Da niel Bo dziak

Ra do sław Droz dow ski
Do mi nik Sta ni szew ski
Bar tosz Dy mow ski

Se ba stian Przy by szew ski
Do mi nik Paw lak
Da niel Wuj te wicz

Szko ły gim na zjal ne
Gra le wo
Kraj ko wo
Ko zie bro dy
Unieck

Fot. Sła wo mir Tro ja now ski

Me da le, dy plo my i... uścisk dło ni 
dy rek tor ki ZS w Ko zie bro dach 

Mał go rza ty Środ kow skiej (z prawej)

Dla naj lep szych 
– miej sce 

na „pu dle”
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