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10 MA JA
WY BIE RA MY PRE ZY DEN TA

Re li kwie 
św. sio stry Fau sty ny
w uniec kim ko ście le

12 kwiet nia w Uniec ku od by ła
się uro czy stość wpro wa dze nia re li -
kwii św. sio stry Fau sty ny Ko wal skiej
do miej sco we go ko ścio ła. 

Czy taj na str. 7

NIE dla wy pa la nia traw
Pło ną ce tra wy to re al ne za gro że nie dla lu dzi i przy ro dy

oraz koszt an ga żo wa nia stra ży po żar nej. W mar cu i kwiet niu
licz ba pod pa leń osią ga
apo geum, re kor dy bi ją
re gion war szaw ski i ra -
dom ski. W re gio nie
płoc kim naj go rzej jest
w po wia tach: ży rar dow -
skim, so cha czew skim
i płoń skim. 

Czy taj na str. 3

W numerze

Fot. Wi ki pe dia

W wy bo rach na Pre zy den ta Rze -
czy po spo li tej Pol skiej, któ re od bę dą
się 10 ma ja, star tu je 11 kan dy da tów.
Ich na zwi ska po da je my na str. 2. Na -
to miast na str. 4 dru ku je my wy kaz ob -
wo dów gło so wa nia w gmi nie Ra ciąż

No wo ścią w tych wy bo rach jest to,
że każ dy wy bor ca mo że gło so wać ko re -
spon den cyj nie. Pod wa run kiem jed nak,
że za miar gło so wa nia ko re spon den cyj -
ne go zgło sił naj póź niej do dnia 27
kwiet nia 2015 r. w urzę dzie gmi ny.

Duszpasterze
parafii Krajkowo

Ta ki ty tuł no si
wy da na nie daw no
przez Płoc ki In sty tut
Wy daw ni czy książ ka
au tor stwa księ dza ma -
gi stra Zbi gnie wa Klu -
by, pro bosz cza pa ra fii

w Kraj ko wie od 19 lat, za wie ra ją ca
bio gra my pro bosz czów, za rzą dza ją -
cych kraj kow ską pa ra fią na prze -
strze ni jej 600-let nich dzie jów.

Czy taj na str. 6



10 ma ja od bę dą się wy bo ry Pre zy den ta Rze czy po spo li tej
Pol skiej. Pań stwo wa Ko mi sja Wy bor cza za re je stro wa ła 11
kan dy da tów. Oto oni (we dług al fa be tu):
Grze gorz Mi chał Braun – ma 48 lat, wy kształ ce nie wyż sze w za -

kre sie fi lo lo gii pol skiej, z za wo du jest re ży se rem i pu bli cy stą,
miesz ka w War sza wie, nie na le ży do par tii po li tycz nej;

An drzej Se ba stian Du da – ma 42 la ta, wy kształ ce nie wyż sze praw -
ni cze, jest po słem do Par la men tu Eu ro pej skie go, miesz ka w Kra -
ko wie, na le ży do Pra wa i Spra wie dli wo ści;

Adam Se ba stian Ja ru bas – ma 40 lat, wy kształ ce nie wyż sze hi sto -
rycz ne, jest wyż szym urzęd ni kiem sa mo rzą do wym (mar szał kiem
wo je wódz twa świę to krzy skie go), miesz ka w War sza wie, na le ży
do Pol skie go Stron nic twa Lu do we go;

Bro ni sław Ma ria Ko mo row ski – obec ny pre zy dent RP ma 62 la ta,
wy kształ ce nie wyż sze hi sto rycz ne, miesz ka w War sza wie, nie
na le ży do par tii po li tycz nej;

Ja nusz Ry szard Kor win -Mik ke – ma 72 la ta, wy kształ ce nie wyż sze
fi lo zo ficz ne, jest po słem do Par la men tu Eu ro pej skie go, miesz ka
w Jó ze fo wie, na le ży do Kon gre su No wej Pra wi cy;

Ma rian Ja nusz Ko wal ski – ma 50 lat, wy kształ ce nie pod sta wo wej, jest
bez ro bot nym, miesz ka w Lu bli nie, na le ży do Ru chu Na ro do we go;

Pa weł Piotr Ku kiz – ma 51 lat, wy kształ ce nie śred nie, z za wo du
jest mu zy kiem i pu bli cy sta, pro wa dzi sa mo dziel ną dzia łal ność
go spo dar czą, miesz ka we Wro cła wiu, nie na le ży do par tii po li -
tycz nej;

Mag da le na Agniesz ka Ogó rek – ma 36 lat, wy kształ ce nie wyż sze
hi sto rycz ne, z za wo du jest na uczy cie lem aka de mic kim Ma ło pol -
ska Szko ła Wyż sza im. Jó ze fa Die tla w Kra ko wie), miesz ka
w War sza wie, nie na le ży do par tii po li tycz nej;

Ja nusz Ma rian Pa li kot – ma 50 lat, wy kształ ce nie wyż sze fi lo zo -
ficz ne, po seł na Sejm RP, miesz ka w Lu bli nie, na le ży do Two je -
go Ru chu;

Pa weł Jan Ta naj no -ma 39 lat, wy kształ ce nie wyż sze w za kre sie
za rzą dza nia, z za wo du jest do rad cą do spraw przed się bior ców,
miesz ka w War sza wie, na le ży do Bez po śred niej De mo kra cji;

Ja cek Wilk – ma 40 lat, wy kształ ce nie wyż sze praw ni cze, z za wo -
du jest ad wo ka tem, miesz ka w War sza wie, na le ży do Kon gre su
No wej Pra wi cy.

Spo sób gło so wa nia w wy bo rach Pre zy den ta Rzecz po spo li tej
Pol skiej.

Pra wi dło we gło so wa nie po le ga na po sta wie niu zna ku „x”
(dwóch prze ci na ją cych się li nii w ob rę bie krat ki) w krat ce z le wej
stro ny obok na zwi ska jed ne go z kan dy da tów na pre zy den ta.

Po sta wie nie zna ku „x” w krat kach obok na zwisk wię cej niż
jed ne go kan dy da ta al bo nie po sta wie nie zna ku „x” w żad nej krat ce
po wo du je nie waż ność gło su.

R -r

Za sa dy wy bo rów
1. Człon ka mi sa mo rzą du rol ni cze go

są oso by fi zycz ne i praw ne bę dą ce
po dat ni ka mi po dat ku rol ne go, po -
dat ku do cho do we go z dzia łów spe -
cjal nych pro duk cji rol nej oraz człon -
ko wie RSP po sia da ją cy w nich wkła -
dy grun to we. Przy słu gu je im pra wo
kan dy do wa nia do Rad Po wia to wych
Ma zo wiec kiej Izby Rol ni czej
i uczest ni cze nia w ich wy bie ra niu. 

2. W gmi nie, w któ rej po wierzch nia
użyt ków rol nych nie prze kra cza 4
tys. ha (okręg jed no man da to wy)
do Ra dy Po wia to wej MIR wy bie ra
się jed ne go człon ka, a gdy prze kra -
cza 4 tys. ha (okręg dwu man da to -
wy) wy bie ra się dwóch człon ków.
W okrę gu wy bor czym sta no wią cym
ob szar mia sta na pra wach po wia tu,
wy bie ra się tyl ko – jed ne go przed -
sta wi cie la. 

3. W każ dym po wie cie ziem skim zo -
sta nie wy bra na Ra da Po wia to wa
Ma zo wiec kiej Izby Rol ni czej. W jej
skład wej dą rol ni cy, któ rzy w wy bo -
rach do te go or ga nu, otrzy ma ją naj -
więk szą ilość waż nie od da nych gło -
sów. Ra da Po wia to wa MIR wy bie ra,
ze swe go skła du Prze wod ni czą ce go
Ra dy Po wia to wej i de le ga ta do Wal -
ne go Zgro ma dze nia Ma zo wiec kiej
Izby Rol ni czej. 

4. Rol nik, ubie ga ją cy się o man dat
człon ka Ra dy Po wia to wej MIR mu -
si wy peł nić i zło żyć na stę pu ją ce do -
ku men ty: zgło sze nie kan dy da ta,
oświad cze nie o zgo dzie na kan dy do -
wa nie oraz li stę człon ków za wie ra ją -
cą co naj mniej 50 pod pi sów po par -
cia. Dru ki te moż na otrzy mać
w Od dzia łach Biu ra Ma zo wiec kiej
Izby Rol ni czej lub po brać ze stro ny
in ter ne to wej www.mir.pl.  Czy tel -

nie wy peł nio ne
do ku men ty na le ży
prze słać w nie -
prze kra czal nym
ter mi nie do dnia

08.05.2015 ro ku (de cy du je da ta
wpły wu) na ad res wła ści we go Od -
dzia łu Biu ra MIR lub zło żyć
w dniu 11.05.2015 r., do godz.
15: 00 do Okrę go wej Ko mi sji Wy -
bor czej w sie dzi bie Gmi ny. 

5. Spis człon ków izby rol ni czej upraw -
nio nych do gło so wa nia, zo sta nie
udo stęp nio ny do wglą du w sie dzi bie
urzę du gmi ny/mia sta naj póź niej
w 14 dniu przed dniem wy bo rów,
tj. 17.05.2015 r. Każ dy rol nik, mo że
spraw dzić czy zo stał w nim uję ty
i wnieść w tej spra wie za ża le nie. 

• Oso ba mi upraw nio ny mi do gło so -
wa nia w wy bo rach do izb rol ni -
czych są po dat ni cy po dat ku rol ne -
go, któ rzy po sia da ją go spo dar stwo
rol ne o łącz nej po wierzch ni prze kra -
cza ją cej 1 ha lub 1 ha prze li cze nio -
wy. Tyl ko ci po dat ni cy bę dą umiesz -
cze ni na li stach upraw nio nych
do gło so wa nia

Szcze gó ło we in for ma cje o za sa dach
wy bo rów do Ma zo wiec kiej Izby 

Rol ni czej moż na uzy skać w od dzia le
biu ra MIR w Cie cha no wie, 

ul. 17 Stycz nia 7a, tel. 23 672 86 02
fax 23 672 44 57, e -ma il: ciec@mir.pl

31 maja wybory do izb rolniczych
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Niestety wypalanie traw ma miejsce takze w naszej gminie

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu
zostało przeniesione na ul. 11 Listopada 20.

Aktualny numer telefonu: 23 651 06 56

Ogłoszenie
Sprzedam mieszkanie 49,50 m2 w Krajkowie,

tel. 664 958 949 

Opła ty za od pa dy

Se lek tyw ne – 9 zł,
mie sza ne – 16 zł

Ra da Gmi ny Ra ciąż przy ję ła uchwa łę, w któ rej okre śli ła
wzór de kla ra cji o wy so ko ści opła ty za go spo da ro wa nie od pa da -
mi ko mu nal ny mi, skła da nej przez wła ści cie la nie ru cho mo ści.
Jest w niej za war ta m. in. staw ka opłat za od pa dy. W przy pad -
ku se lek tyw nej zbiór ki od pa dów opła ta nie ule gła zmia nie i wy -
no si 9 zł mie sięcz nie od oso by. Na to miast za od pa dy mie sza ne
(nie se lek cjo no wa ne) opła ta wzro sła z 10 do 16 zł od oso by mie -
sięcz nie.

Pod po ję ciem se lek tyw ne zbie ra nie od pa dów ro zu mie się
gro ma dze nie w od dziel nych po jem ni kach lub wor kach po szcze -
gól nych ro dza jów od pa dów z po dzia łem co naj mniej na:

1. szkło bez barw ne – wo rek bia ły;
2. szkło ko lo ro we – wo rek zie lo ny;
3. po zo sta łe od pa dy su che: two rzy wo sztucz ne, pa pier

i me ta le – wo rek żół ty;
4. od pa dy ule ga ją ce bio de gra da cji, w tym od pa dy opa ko -

wa nio we ule ga ją ce bio de gra da cji;
5. od pa dy zie lo ne.
Do pusz cza się aby od pa dy ule ga ją ce bio de gra da cji oraz

od pa dy zie lo ne by ły zbie ra ne i kom po sto wa ne przez wła ści cie li
nie ru cho mo ści w przy do mo wych kom po stow ni kach.

r -r

No we go so łec twa nie bę dzie
Ra da Gmi ny Ra ciąż roz pa trzy ła wnio sek miesz kań ców wsi

Mło dy Nie dróż do ty czą cy po dzia łu so łec twa Mło dy Nie dróż
na dwa so łec twa: Sta ry Nie dróż i Mło dy Nie dróż. Rad ni od mó -
wi li po dzia łu so łec twa Mło dy Nie dróż na dwie od ręb ne jed nost -
ki po moc ni cze gmi ny.

Rad ni stwier dzi li, że po dzia łu chce część miesz kań ców wsi
Mło dy Nie dróż, na to miast miesz kań cy wsi Sta ry Nie dróż są
prze ciw ko po dzia ło wi so łec twa na dwa od ręb ne.

„W gmi nie Ra ciąż są 53 so łec twa i nie ma po wo du, aby
zwięk szać ich licz bę. Wsie wcho dzą ce w skład so łec twa Mło dy
Nie dróż ma ją nie wiel ką licz bę miesz kań ców: Mło dy Nie -
dróż – 73, Sta ry Nie dróż – 55, i na dal mo gą two rzyć jed ną
wspól no tę” – czy ta my w uza sad nie niu do uchwa ły ra dy.

r -r

NIE
dla wy pa la nia traw

Pło ną ce tra wy to re al ne za gro że nie dla lu dzi i przy ro dy
oraz koszt an ga żo wa nia stra ży po żar nej. W mar cu i kwiet niu
licz ba pod pa leń osią ga apo geum, re kor dy bi ją re gion war szaw -
ski i ra dom ski. W re gio nie płoc kim naj go rzej jest w po wia tach:
ży rar dow skim, so cha czew skim i p ł o ń s k i m. Wo je wo da za -
chę ca sta ro stów i bur mi strzów do włą cze nia się w pre wen cyj ną
kam pa nię edu ka cyj ną.

W ubie głym ro ku kosz ty ak cji oraz stra ty spo wo do wa ne
przez wy pa la nie traw wy nio sły 1,5 mi lio na zł. Od po cząt ku
te go ro ku ma zo wiec cy stra ża cy uga si li już ok 3,5 tys. po ża rów
traw.

Naj wię cej po ża rów w ubie głym ro ku by ło w po wia tach:
wo ło miń skim (742), pia se czyń skim (687), m. st. War sza wie
(504), otwoc kim (373) i no wo dwor skim (370). W re gio nie płoc -
kim w po wia tach: so cha czew skim (215), płoń skim (162), ży rar -
dow skim (170) oraz płoc kim (105). 

– W za po bie ga niu po ża rom traw naj waż niej sza jest edu ka -
cja, choć zmia na po staw mo że po trwać na wet kil ka lat. Du żo
za le ży tu od za an ga żo wa nia sa mo rzą dów. Od trzech lat pro wa -
dzi my kam pa nię spo łecz ną, pro wa dzo ną przy udzia le władz sa -
mo rzą do wych. Uda ło nam się do trzeć do ogrom nej gru py osób,
ale mu si my sta le przy po mi nać o tra gicz nych skut kach wy pa la -
nia traw – po wie dział Ja cek Ko złow ski, wo je wo da ma zo wiec ki. 

Kam pa nia „NIE! dla wy pa la nia traw na Ma zow szu” pro wa -
dzo na jest od 2013 ro ku w ra mach rzą do we go pro gra mu „Ra -
zem bez piecz niej”. Po le ga na ko or dy na cji do tych cza so wych
dzia łań oraz za an ga żo wa niu lo kal nych wło da rzy, a tak że do star -
cze niu na rzę dzi (pla ka ty, spot fil mo wy). Kie ro wa na jest do mło -
dzie ży, rol ni ków, miesz kań ców te re nów wiej skich oraz sa mo -
rzą dow ców z prze ka za mi, że wy pa la nie traw: 

− jest nie bez piecz ne dla lu dzi i przy ro dy, 
− jest praw nie za bro nio ne, 
− pro wa dzi do utra ty do płat bez po śred nich,
− an ga żu je du że si ły stra ży po żar nej. 
W szko łach na te re nie gmin, w któ rych po ża rów traw

w ostat nim ro ku by ło naj wię cej, od bę dą się lek cje pro wa dzo ne
przez stra ża ków, po li cjan tów oraz funk cjo na riu szy Stra ży
Ochro ny Ko lei. Ma zo wiec ki Ośro dek Do radz twa Rol ni cze go
pro wa dzi szko le nia dla rol ni ków. Pod czas warsz ta tów za po zna ją
się oni z in for ma cja mi na te mat skut ków wy pa la nia traw i sank -
cja mi, ja kie za to gro żą. Spraw com pod pa leń gro zi grzyw -
na do 5 tys. zł, a w przy pad ku spo wo do wa nia po ża ru sta no wią -
ce go za gro że nie dla ży cia, zdro wia czy mie nia, od ro ku do 10
lat po zba wie nia wol no ści. Za kaz wy pa la nia traw jest rów nież
jed nym z unij nych wy mo gów do brej kul tu ry rol nej. Rol ni ko wi,
któ ry nie prze strze ga za ka zu, gro zi zmniej sze nie wy so ko ści
wszyst kich ro dza jów do płat bez po śred nich o 3 proc. 

Kam pa nię ko or dy nu je wo je wo da ma zo wiec ki, uczest ni czą
w niej: Ko men da Wo je wódz ka Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
Ma zo wiec kie Ku ra to rium Oświa ty, Ko men da Wo je wódz ka Po li -
cji, Ko men da Sto łecz na Po li cji, Ma zo wiec ki Ośro dek Do radz -
twa Rol ni cze go oraz Straż Ochro ny Ko lei. Ma te ria ły in for ma -
cyj ne do stęp ne są na stro nie www.ma zo wiec kie.pl (ba ner
„STOP! Wy pa la niu traw”).

MUW
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Bu dżet gmi ny

Wy dat ki więk sze o trzy mi lio ny
Aż o trzy mi lio ny zło tych rad ni gmi ny Ra ciąż zwięk szy -

li na se sji 27 mar ca wy dat ki bu dże to we. To efekt m. in. od -
zy ska nia przez służ by fi nan so we gmi ny po dat ku od to wa rów
i usług uisz czo ne go w związ ku z bu do wa przy do mo wych
oczysz czal ni ście ków, a tak że roz li cze nia po ży czek.

Więk szość tych pie nię dzy prze zna czo na zo sta ła na prze -
bu do wę dróg gmin nych: Sie ra ko wo – Dra mi nek, Sta re Gra le -
wo – Kieł bo wo, Cha rzy ny – Szat ko wię ta i w Kos so bu dach.

In ne zmia ny bu dże to we do ty czą m. in. wy dat ków so łec -
kich. Zo sta ły do ko na ne na wnio ski po szcze gól nych so -
łectw. I tak zgod nie z wnio skiem so łec twa Chy cze wo zmniej -
szo no kwo tę na do fi nan so wa nie mo ni to rin gu w szko le
w Gra le wie prze zna cza ją te pie nią dze na za kup zna ków dro -
go wych. Usu nię to tez wy dat ki na do żwi ro wa nie, a wpro wa -
dzo no wy dat ki na za kup i mon taż wia ty przy stan ko wej.
W Sie ra ko wie zmniej szo no kwo tę na za kup i mon taż lamp
ulicz nych, zwięk sza jąc jed no cze śnie wy dat ki na za kup to a le -
ty prze no śnej. W Kos so bu dach zmniej szo no wy dat ki na do -
żwi ro wa nie prze zna cza jąc je na wy ko na nie pro jek tu bu do wy
wo do cią gu. W Kra sze wie Ga czuł tach zmniej szo no wy dat ki
na do żwi ro wa nie i do ku men ta cję na prze bu do wę dro gi,
a wpro wa dzo no wy dat ki na re mont straż ni cy oraz wy ko na nie
ła wek i ma lo wa nie przy stan ku.

r -r

Usta wy an ty odo ro wej nie bę dzie
Mi ni ster stwo Śro do wi ska prze rwa ło pra ce nad usta wą

an ty odo ro wą, o czym po in for mo wał w Sej mie wi ce szef te go
re sor tu Ja nusz Osta piuk Na jej uchwa le nie li czy ły zwłasz cza
te sa mo rzą dy, na te re nie któ rych jak grzy by po desz czu po -
wsta ją fer my dro biu, prze ciw ko cze mu pro te stu ją miesz kań -
cy wie lu gmin. Ma to miej sce tak że w gmi nie Ra ciąż.

Mi ni ster stwo uzna ło, że przy go to wa nie od po wied niej
usta wy przy obec nym sta nie wie dzy w Eu ro pie nie jest moż -
li we i zde cy do wa ło się na opra co wa nie wy tycz nych, de dy ko -
wa nych po szcze gól nym pod mio tom go spo dar czym.

Re sort śro do wi ska przy go tu je więc tyl ko ko deks do -
brych prak tyk dla pod mio tów emi tu ją cych uciąż li we za pa -
chy, któ ry ma być go to wy do koń ca ro ku – po in for mo wał wi -
ce mi ni ster. 

„Chce my, że by w tym do ku men cie zo sta ły opi sa ne naj -
lep sze do stęp ne prak ty ki pro wa dze nia pro ce sów pro duk cyj -
nych, któ re bę dą mo gły za po bie gać lub ogra ni czać od dzia ły -
wa nia za pa cho we” – po wie dział Osta piuk. 

Wi ce mi ni ster tłu ma czył tak że, że ko deks nie bę dzie ofi -
cjal nym do ku men tem, za wie ra ją cym za ka zy i na ka zy. „Bę -
dzie do ku men tem su ge ru ją cym, za le ca ją cym, pod po wia da ją -
cym za cho wa nia dla sa mo rzą dów, pro jek tan tów, in we sto rów
i przed się bior ców” – wy ja śnił. r -r

Zło ci ju bi la ci
50-le cie mał żeń stwa ob cho dzi li pań stwa Ka zi mie ra i Jó -

zef Stę piń scy z Ko zie bród. Z tej oka zji w Urzę dzie Gmi ny
w Ra cią żu od by ła się mi ła uro czy stość, pod czas któ rej wójt
gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak wrę czył ju bi la tom oko licz -
no ścio we me da le, przy zna ne przez Pre zy denta RP.

Szla kiem Wiel kiej Woj ny
25 kwiet nia Gru pa Mo to cy klo wa Ra ciąż pod pa tro na tem

wój ta gmi ny Ra ciąż, bur mi strza mia sta Ra cią ża oraz Miej -
skie go Cen trum Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji w Ra cią żu zor -
ga ni zo wa ła rajd ro we ro wy dla mło dzie ży szkół gmi ny i mia -
sta Ra ciąż I Rajd Hi sto rycz ny „Szla kiem Wiel kiej Woj ny”.

Ce lem raj du by ło po zna wa nie wy da rzeń i miejsc zwią -
za nych z I Woj ną Świa to wą na te re nie zie mi ra cią skiej; pro -
pa go wa nie ak tyw nych form wy po czyn ku, zdro we go try bu
ży cia i wy cho wa nia w trzeź wo ści; in te gra cja mło dzie ży
szkol nej; pro pa go wa nie wśród dzie ci i mło dzie ży bez piecz -
ne go po ru sza nia się po dro gach.

Po go da do pi sa ła. Fre kwen cja też – uczest ni czy ło ok. 70
uczniów po dzie lo nych na gru py ro we ro we.

Wię cej o tej im pre zie – w ko lej nym wy da niu „Gło su Ra -
cią ża„

r -r

Spraw dza li swo ją wie dzę
W kwiet niu ucznio wie ostat nich klas szkół pod sta wo -

wych i gim na zjal nych spraw dza li swo ją wie dzę.

Spraw dzian szó sto kla si sty to prób ny test z wie dzy
ogól nej. Na spraw dzia nie ba da ny i oce nia ny jest po ziom
osią gnięć uczniów z czy ta nia, pi sa nia, ro zu mo wa nia, ko rzy -
sta nia z in for ma cji, wy ko rzy sty wa nia wie dzy w prak ty ce.
Przy stą pie nie do te stu jest jed nym z wa run ków ukoń cze nia
szko ły i przy ję cia do gim na zjum.

W 2015 ro ku za sa dy eg za mi nu szó sto kla si sty ule gły
zmia nie. Spraw dzian zo stał po dzie lo ny na dwie czę ści:
pierw szą, któ ra spraw dzi wie dzę i umie jęt no ści z ję zy ka pol -
skie go i ma te ma ty ki oraz dru gą – z ję zy ka ob ce go. 

W ca łym kra ju spraw dzian szó sto kla si sty pi sa ło 350 tys.
uczniów. W szko łach pro wa dzo nych przez gmi nę Ra -
ciąż – pra wie 90. Naj wię cej w SP w Gra le wie – 31. W po zo -
sta łych szko łach pod sta wo wych: w Kraj ko wie – 11, Uniec -
ku – 16, Ko dłu to wie – 6, Ko zie bro dach – 15, Kra sze wie Ga -
czuł tach – 8.

Eg za min gim na zjal ny obej mu je wia do mo ści i umie jęt -
no ści za war te w wy ma ga niach okre ślo nych w pod sta wie pro -
gra mo wej kształ ce nia ogól ne go w od nie sie niu do wy bra nych
przed mio tów na ucza nych w trze cim i wcze śniej szych eta -
pach edu ka cyj nych. Eg za min ma for mę pi sem ną. Przy stą pie -
nie do eg za mi nu jest wa run kiem ukoń cze nia gim na zjum, ale
nie okre śla się mi ni mal ne go wy ni ku, ja ki zda ją cy po wi nien
uzy skać, to też eg za mi nu nie moż na nie zdać.

Eg za min gim na zjal ny skła da się z trzech czę ści: hu ma -
ni stycz nej, ma te ma tycz no -przy rod ni czej i czę ści do ty czą cej
ję zy ka ob ce go no wo żyt ne go. 

W szko łach pro wa dzo nych przez gmi nę Ra ciąż eg za min
gim na zjal ny zda wa ło po nad 80 uczniów. Naj wię cej w PG
w Ko zie bro dach – 26. Po zo sta łych gim na zjach: Kraj ko -
wie – 17, Uniec ku – 19, Gra le wie – 22. 

r -r
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Ta ki ty tuł no si wy -
da na nie daw no przez
Płoc ki In sty tut Wy -
daw ni czy książ ka au -
tor stwa księ dza ma gi -
stra Zbi gnie wa Klu by,
pro bosz cza pa ra fii
w Kraj ko wie od 19 lat,
za wie ra ją ca bio gra my
pro bosz czów, za rzą -
dza ją cych kraj kow ską
pa ra fią na prze strze ni
jej 600-let nich dzie -
jów.

Jak pi sze w przed mo -
wie au tor, ce lem pu bli ka -
cji jest przy po mnie nie
udo ku men to wa nych syl we tek pro bosz -
czów. Przy zna je, że trud no po dać jest ich
do kład ną, chro no lo gicz na li stę, po nie waż
źró dła z prze ło mu XV – XVII wie ku są
dość ską pe. Wię cej da nych za wie ra ją do -
ku men ty po wsta łe od XVIII w. do współ -
cze sno ści.

Pu bli ka cja zo sta ła po dzie lo na na dwie
czę ści. Pierw szy roz dział za wie ra bio gra -
my dusz pa ste rzy kraj kow skich, któ rych
na zwi ska uda ło się usta lić na pod sta wie
za cho wa nych źró deł. Jed ne są ob szer ne,
in ne za le wie frag men ta rycz ne. W roz dzia -
le tym pro bosz czo wie pa ra fii Kraj ko wo
zo sta li umiesz cze ni w spo sób chro no lo -
gicz ny. Oprócz ży cio ry su jest też opis ich
dzia łal no ści w pa ra fii, spo rzą dzo ny przez
au to ra, do peł nio ny nie kie dy frag men ta mi
kro ni ki pa ra fial nej.

Bio gra my pro bosz czów uzu peł nia bo -
ga ta część dru ga, zło żo na z do ku men tów
wi zy ta cyj nych, a tak że ilu stra cje, co ra -
zem skła da się na do kład ny opis dzie jów
li czą cej sześc wie ków pa ra fii w Kraj ko wie.

Au tor książ ki po ku sił się o spo rzą dze -
nie li sty ka pła nów we dług ich cza su po by -
tu w pa ra fii. Otwie ra ją ksiądz Jan Ne po -
mu cen Urban kie wicz, któ ry w Kraj ko wie
był pro bosz czem przez 29 lat. Uro dził się
w 1775 ro ku ów cze snym wo je wódz twie
ka li skim, uczył się w Ka li szu, przez rok
był u ber nar dy nów w Skę pem. Po tem
uczył się fi lo zo fii w Prza sny szu, a na stęp -
nie teo lo gii w War sza wie 4 paź dzier ni -
ka 1810 ro ku zo stał mia no wa ny na pro bo -
stwo w Kraj ko wie. Tu też zmarł 25 sierp -
nia 1839 ro ku – ma jąc 64 la ta i 41 lat ka -
płań stwa. Po dob no spo czy wa na miej sco -
wym cmen ta rzu, ale w nie ozna czo nym
miej scu.

Nie zwy kle cie ka we są dru ko wa ne
w książ ce za pi sy z kro ni ki pa ra fial nej.
Przy tocz my je den z nich au tor stwa księ -
dza Lu cja na Mio du szew skie go, pro bosz -
cza pa ra fii w Kraj ko wie w la -
tach 1931 – 1951. Nim ka płan ob jął pro -

bo stwo w Kraj ko wie,
pra co wał m. in. wśród
wy gnań ców na Sy be rii,
a la tach 1918 – 1922
był po now nie ka pe la -
nem w woj sku, do słu żył
się stop nia ma jo ra.

Po po słu dze w Kraj -
ko wie, ob jął pro bo stwo
w Za to rach, a na stęp -
nie w Gzach (obec nie
po wiat puł tu ski). Tam
zmarł w wie ku 71 lat.

A oto jak pi sał
w księ dze pa ra fial nej
o po ża rze, któ ry
przed II woj ną świa to -
wą wy buchł w kraj kow -
skiej świą ty ni.

„4 li sto pa da 1936 ro ku o godz. 17 roz -
po czę ła się no wen na do św. Sta ni sła wa
Kost ki z wy sta wie niem Prze naj święt sze go
Sa kra men tu. Na bo żeń stwo zo sta ło ukoń -
czo ne o godz. 17.55.

Wy cho dząc z ko ścio ła wi dzia łem świa -
tło na oł ta rzu zga szo ne, ka dziel ni cę mi ni -
strant po wie sił na zwy kłym miej scu za oł -
ta rzem, za law szy uprzed nio wę gle w ko -
cioł ku (stwier dzo no przez świad ków, m.
in. obec ny w za kry stii Al bin Ryb kow ski,
na uczy ciel miej sco wej szko ły po wszech -
nej).

Ko ściel ny, Edward Wo dzyń ski, za sło -
nił ob raz za po mo cą lin ki umiesz czo nej
za oł ta rzem. Ze znał, że za su wa jąc ob raz,
za oł ta rzem żad ne go świa tła nie wi dział,
po omac ku zna lazł lin kę. Za wiel kim oł ta -
rzem po sadz ka by ła ce men to wa, wy klu -
czo nem jest za tem, aby ogień mógł po -
wstać z ka dziel ni cy.

Ko ściół po skoń czo nym na bo żeń stwie
o godz. 18 za my kał ko ściel ny wraz z or ga -
ni stą, Fe lik sem Cip kow skim, któ ry ze -
znał, że prócz lamp ki wie czy stej żad ne go
świa tła nie za uwa żył. Lamp ka wie czy sta
by ła za wie szo na w od le gło ści od oł ta rza
wiel kie go na prze strze ni 6 me trów.

Ks. pro boszcz wy szedł z ko ścio ła
po skoń czo nym na bo żeń stwie w to wa rzy -
stwie na uczy cie la Al bi na Ryb kow skie go,
uda jąc się na ple ba nię. O godz. 18.30
przy szedł na ple ba nię Sta ni sław Choj nac -
ki, kie row nik miej sco wej szko ły, któ ry
prze cho dząc przed ko ścio łem żad ne go
ognia nie za uwa żył.

W tym cza sie Ja ni na Wia trów na,
uczen ni ca miej sco wej szko ły, wbie gła
do or ga ni sty, wo ła jąc, że ko ściół się pa li.
Or ga ni sta na tych miast przy biegł na ple ba -
nię, chwy cił klu cze od ko ścio ła, alar mu jąc
o po ża rze. Pro boszcz wraz z na uczy cie la -
mi Choj nac kim i Ryb kow skim po bie gli
do ko ścio ła.

Or ga ni sta Fe liks Cip kow ski ze znał, że
po otwar ciu ko ścio ła zo ba czył wiel ki oł -

tarz pło ną cy u gó ry, lamp ka wie czy sta już
le ża ła na po sadz ce, a tynk z su fi tu wa lił
się. Otwo rzył za kry stię od dzie lo ną że la -
zny mi drzwia mi, chcąc ra to wać na czy nia
św. i pa ra men ty ko ściel ne.

Pro boszcz wraz z kie row ni kiem Choj -
nac kim wbie gli do ko ścio ła, na uczy ciel
Ryb kow ski ja ko na czel nik stra ży udał się
do re mi zy ce lem za alar mo wa nia. Pro -
boszcz, pra gnąc ra to wać Sanc tis si mum,
po biegł do wiel kie go oł ta rza, za trzy mał go
si łą kie row nik Choj nac ki wo ła jąc, że to
śmierć. Tynk z su fi tu wa lił się przed nim,
oł tarz wiel ki stał w pło mie niach.

Na ra zie ra tun ku nie by ło, gdyż ko nie
przy si kaw ce spło szy ły się i po szły w po le.
Ogień szedł gó rą po su fi cie trzci no wym,
tynk wa lił się, za gra ża jąc ra tu ją cym.

Z na ra że niem ży cia ura to wa no na czy -
nia św. i pa ra men ty ko ściel ne, bie li znę ko -
ściel ną, cho rą gwie, pro por ce, 2 kon fe sjo -
na ły, chrzciel ni cę i in ne drob ne rze czy.
Ogień sze rzył się tak gwał to wa nie, że
w 15 mi nut po wej ściu do ko ścio ła miej -
sco we go pro bosz cza, już się pa lił chór
i or ga ny.

Przy ra to wa niu za byt ko we go krzy ża
u bocz nych drzwi, kie row nik Choj nac ki
uległ wy pad ko wi, spa da ją cy bo wiem tynk
po wa lił go na po sadz kę i wy nie sio no go
nie przy tom ne go, na stęp nie za nie sio no
na ple ba nię, gdzie udzie lo no pierw szej
po mo cy, do tąd na zdro wiu szwan ku je.

Po mo cy w ra to wa niu, oprócz miej sco -
wej lud no ści, udzie li ły stra że po żar ne
Kraj ko wa, Ży cho wa i Ra ciąż ska, po któ rą
po słał stra ża ka Go do sa na ro we rze ks.
pro boszcz – łu nę by ło sła bo wi dać, gdyż
ko ściół był po kry ty bla chą. Na za jutrz
przy do ga sza niu ognia po ma ga ła straż
z Dra mi na.

Uda ło się oca lić drew nia na dzwon ni cę
i dzwon, dzwon ni ca po ło żo na by ła w od -
le gło ści 6 m od ko ścio ła. Nie bez pie czeń -
stwo po waż nie gro zi ło są sied nim bu dyn -
kom, któ re jed nak zdo ła no oca lić. Mu dy
ko ścio ła po zo sta ły i fron ton, szczyt zaś
tyl ny uległ znisz cze niu. Obec nie na bo żeń -
stwo od pra wia się w oca la łej za kry stii,
gdzie by ło skle pie nie.

Ko mi sja Wo je wódz ka To wa rzy stwa
Ubez pie czeń od by ła już swe czyn no ści,
orze ka jąc su mę od szko do wa nia na dzie -
więć ty się cy zło tych. Przy czy na po ża ru
nie zo sta ła usta lo na”.

I jesz cze sło wo o au to rze książ ki. Ks.
mgr Zbi gniew Klu ba jest od pro bosz czem
w Kraj ko wie od 1996 ro ku. Wcze śniej był
wi ka riu szem ko lej no w Pnie wie, Płoc ku,
Wy szko wie i Ra cią żu. Uro dził się w 1956
r. w Lip nie. Świę ce nia ka płań skie przy jął
w w 1981 r. w ka te drze płoc kiej z rąk bi -
sku pa Bog da na Si kor skie go. Ty tuł ma gi -
stra teo lo gii uzy skał w 1984 r. na Aka de -
mii Teo lo gii Ka to lic kiej w War sza wie,
obec nie jest to Uni wer sy tet Kar dy na ła
Wy szyń skie go.

r -r

Dusz pa ste rze pa ra fii Kraj ko wo
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12 kwiet nia w Uniec ku od by ła się
uro czy stość wpro wa dze nia re li -
kwii św. sio stry Fau sty ny Ko wal -
skiej do miej sco we go ko ścio ła.
Ce le brze prze wod ni czył ksiądz
pro boszcz Woj ciech Iwa now ski.

W uro czy sto ści uczest ni czy li m. in.
przed sta wi cie le władz sa mo rzą do wych
gmi ny Ra ciąż, wśród nich wójt Ry szard
Gisz czak i wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Ja cek Ga dom ski.

Wcze śniej kil ku dzie się cio oso bo wa
gru pa wier nych piel grzy mo wa ła
do Płoc ka, gdzie sio stra Fau sty na przy -
by wa ła w la tach 1930-1932; Świ nic
Warc kich w die ce zji wło cław skiej,
gdzie świę ta przy szła na świat; i Kra ko -
wa Ła giew nik – tam sio stry Mat ki Bo -
żej Mi ło sier dzia prze ka za ły re li kwie św.
sio stry Fau sty ny pro bosz czo wi uniec kiej
pa ra fii, księ dzu Woj cie cho wi Iwa now -
skie mu.

Pod czas uro czy sto ści ko ściel nych
w Uniec ku w oł ta rzu bocz nym świą ty ni
od sło nię to też ob raz św. Fau sty ny. Wy -
ko nał go, po dob nie jak ob raz św. Ja na
Paw ła II, wid nie ją cy w dru gim oł ta rzu
bocz nym, ma larz z Go lu bia Do brzy -
nia – Ma ciej Gap pa.

r -r
Zdjęcia ks. Włodzimierz Piętka 

- „Gość Płocki”

Re li kwie św. sio stry Fau sty ny w uniec kim ko ście le

Ksiądz proboszcz Wojciech Iwanowski z relikwiarzem 
z relikwiami św. Faustyny

Podczas nabożeństwa wierni ucałowali relikwieTego dnia uniecka świątynia wypełniła się wiernymi

Relikwie św. Faustyny niosła w procesji do kościoła młodzież szkolna



Wspar cie od dzia łów przed szkol nych

w Gmi nie Ra ciąż

W ra mach Pod dzia ła nia 9.1.1 „Zmniej sze nie nie rów no ści
w stop niu upo wszech nia nia edu ka cji przed szkol nej”, okre sie
od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. re ali zo wa ny był w Gmi nie Ra -
ciąż pro jekt „Wspar cie od dzia łów przed szkol nych w gmi nie Ra -
ciąż”, współ fi nan so wa ny z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne -
go w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, Prio ry -
tet IX Roz wój wy kształ ce nia i kom pe ten cji w Re gio nach, Dzia -
ła nie 9.1 „Wy rów ny wa nie szans edu ka cyj nych i za pew nie nie wy -
so kiej ja ko ści usług edu ka cyj nych, świad czo nych w sys te mie
oświa ty”. 

W Gmi nie Ra ciąż znaj du je się 5 od dzia łów przed szkol nych,
w 4 szko łach pod sta wo wych, któ re wy ma ga ją do dat ko we go wy -
po sa że nia i ada pta cji po miesz czeń aby mo gły za pew nić opie kę
dzie ciom w wie ku przed szkol nym zwłasz cza tym naj młod szym
w wie ku 3-4 lat:
1) Od dział przed szkol ny w SP w Kraj ko wie
2) Od dział przed szkol ny w SP w Uniec ku
3) Od dział przed szkol ny w SP w Sta rym Gra le wie

Raciąż

Unieck

KrajkowoKoziebrody
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4) Od dział przed szkol ny w SP w Ko zie -
bro dach i Ra cią żu (2 oddz. przed -
szkol ne)
Wy po sa że nie ist nie ją cych od dzia łów

przed szkol nych jest do sto so wa ne do po -
trzeb dzie ci 5 i 6 let nich.

Ce lem pro jek tu by ło pod nie sie nie ja -
ko ści pra cy od dzia łów przed szkol nych
po przez ich do po sa że nie w ce lu do sto so -
wa nia do po trzeb i moż li wo ści dzie ci 3
i 4 let nich.

W ra mach pro jek tu re ali zo wa no trzy
za da nia:
1) Or ga ni za cja pla cu za baw:

– za kup wy po sa że nia i mon taż pla cu
za baw np. huś taw ki, ka ru ze le, zjeż dżal nie
itp.

– wy ko na nie bez piecz nej na wierzch ni
2) Do sto so wa nie po miesz czeń:

– do sto so wa nie to a let do po trzeb dzie -
ci np. umy wal ki, mi ski ustę po we, pod -
grze wa cze wo dy, po daj ni ki na my dło,
ręcz ni ki pa pie ro we itp. 

– mo der ni za cja to a let dla per so ne lu
3) Wy po sa że nie

– za kup wy po sa że nia do utrzy ma nia
czy sto ści np. od ku rza cze, pral ki

– za kup i mon taż me bli np. sto ły
przed szkol ne, krze seł ka dzie cię ce, sza fy,
re ga ły, wy kła dzi ny itp.

– za kup i mon taż ro let okien nych
– za kup wy po sa że nia wy po czyn ko we -

go: pu fy, po dusz ki
– za kup i mon taż me bli do szat ni np.

szaf ki na ubra nia, sza fy, re ga ły
– za baw ki i po mo ce dy dak tycz ne 
– ar ty ku ły pla stycz ne
– za kup sprzę tu kom pu te ro we go i au -

dio wi zu al ne go np. kom pu te ry, mo ni to ry,
dru kar ki, rzut ni ki, ekra ny, te le wi zo ry, od -
twa rza cze, ra dia

– za kup ta blic in te rak tyw nych
– za kup kse ro ko pia rek
Na sfi nan so wa nie po wyż szych za ku -

pów uzy ska li śmy do fi nan so wa nie z Ma -
zo wiec kiej Jed nost ki Wdra ża nia Pro gra -
mów Unij nych w kwo cie 367 521,00 zł

Szko ły, w któ rych znaj du ją się wy mie -
nio ne od dzia ły przed szkol ne prze pro wa -
dzi ły dia gno zę po trzeb i spo rzą dzi ły wy ka -
zy wy po sa że nia, któ re na le ża ło za ku pić.

Pro jekt po przez do po sa że nie od dzia -
łów przed szkol nych pod niósł ich stan dard
przez co do sto so wał je do ob ję cia opie ką
przed szkol ną dzie ci w wie ku 3-4 la ta,
w któ rej to gru pie wskaź nik upo wszech -
nia nia tej edu ka cji jest naj niż szy.

War to ścią do da ną pro jek tu jest udział
ro dzi ców w je go re ali za cji. Wie dza uzy ska -
na przez ro dzi ców w trak cie re ali za cji pro -
jek tu, umie jęt no ści do ty czą ce re ali zo wa -
nych w przed szko lu za dań, po zna nie wy -
po sa że nia w sprzęt i po mo ce dy dak tycz ne
do sto so wa ne do wie ku i po zio mu roz wo ju
dzie ci po zwo li ro dzi com włą czyć się
do pro ce su kształ to wa nia u dzie ci po żą da -
nych wia do mo ści, umie jęt no ści i po staw.

Wła dy sław Kwiat kow ski
Kie row nik BOSS

– „Waż ki” (pra ca z wy ko rzy sta niem
rol ki po pa pie rze, ko lo ro we go pa pie ru
oraz bi bu ły);
– „Sło necz ka” (wy ci na nie sza blo nów
kó łe czek, na kle ja nie ele men tów)
– „Pla ne ta Zie mia” (pra ca sa mo dziel -
na – kred ki)
– „Nie za śmie caj pla ne ty” (pra ca zbio -
ro wa).

Mar le na Jan kow ska
wych. Punk tu Przed szkol ne go

w Sta rym Gra le wie

Dzie ci z Punk tu
Przed szkol ne go w Sta -
rym Gra le wie po zna wa -
ły ce chy cha rak te ry -
stycz ne dla wio sny.
Oma wia li śmy wio sen ne
kwia ty, np.: tu li pa ny,
żon ki le. Dzie ci do sko -
na li ły li cze nie po przez
wy ko ny wa nie prac pla -
stycz nych oraz uczest ni -
cze nie w za ba wach dy -
dak tycz nych. Po zna wa -
li śmy miesz kań ców łą -
ki.: bie dron kę, ko ni ka
po lne go, mrów ki itd.
Do sko na li li śmy na zwy
owo ców zwią za ne z te -
ma tem „Sad wio sną”. 

22 kwiet nia ob cho -
dzo ny był Świa to wy
Dzień Zie mi. Z tej oka -
zji przed szko la ki wy ko -
na ły pla kat „NIE ZA -
ŚMIE CAJ PLA NE TY”.
Dzie ci wy ko na ły pra cę
zbio ro wą sa mo dziel nie.
Każ dy miał swo je za da -
nie: ry so wa nie ku li
ziem skiej, ma lo wa nie, ry so wa nie kwiat -
ków. Ce lem za jęć by ło za chę ca nie dzie -
ci do dba nia o Zie mię na co dzień, po -
przez wy kształ ca nie co dzien nych na -
wy ków pro eko lo gicz nych. 

Dzie ci wy ko na ły na ste pu ją ce pra ce
pla stycz ne dzie ci:
– „Żab ki” (pra ca pla stycz na z wy ko -
rzy sta niem rol ki po pa pie rze oraz  bi -
bu ły);
– „Bie dron ki” (wła sne twór czość
dzie ci – far by pla ka to we);
– „Cy fer ka 5” (ko lo ro wa nie kred ka mi
oraz prze li cza nie w do stęp nym za kre -
sie);
– „Wio sen ne kwiat ki” (wła sna twór -
czość dzie ci – kred ki);
– „Kwiat ki w do nicz ce” (od bi ja nie
rącz ki po ma lo wa ną zie lo ną far bą. Dzie -
ci wy ci na ły sza blo ny do ni czek oraz
kwiat ków z ga ze ty. Śro dek kwiat ka
z przy go to wa nych wcze śniej przez
dzie ci ku le czek bi bu ły. Ozda bia nie
do ni czek we dług wła sne go po my słu);
– „Owo ce” (wy dzie ran ka z ko lo ro we -
go pa pie ru oraz pla ste li na);
– „Drzew ka w sa dzie” (pra ca pla stycz -
na z rol ki po pa pie rze, bi bu ły);

Wio sna w Gra le wie
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Przed szko la ki z Kraj ko wa
w kra inie cią gut ki

Przed szko la ki z punk tu i od dzia łu przed szkol ne go
w Kraj ko wie w tym ro ku wio snę po wi ta ły w nie co in ny spo -
sób. Pięk ne go sło necz ne go dnia, wy bra li śmy się w po dróż
do kra iny krów ki cią gut ki w Mi la nów ku.

Gdy przy by li śmy na miej sce u drzwi du że go bu dyn ku po -
wi ta ła nas prze mi ła
pa ni i za pro si ła
w „słod ką po dróż”.
Uczest ni cy wy jaz -
du po zna wa li hi sto -
rię i tra dy cję cu -
kier ków, któ re
uwiel bia ją wszy -
scy, za rów no dzie ci
jak i do ro śli.

Mie li śmy rów -
nież oka zję zwie -
dzić za kład pro -
duk cyj ny i po znać
re cep tu rę kró wek.
Do dat ko wą atrak -
cją by ło pro jek to wa nie wła snych ety kiet i na uka sa mo dziel ne -
go za wi ja nia cu kier ków. 

Na za koń cze nie zwie dza nia cze ka ła na nas ko lej na nie -
spo dzian ka, słod ki po czę stu nek, a tak że upo min ki. Wy jazd
wszyst kim bar dzo się po do bał, a pierw szy dzień wio sny słod -
ko wspo mi na my.

Jo lan ta Misz czyń ska

Kon kur so we pal my
24 mar ca w Ze spo le Szkół w Ko zie bro dach od by ło się
roz strzy gnię cie Gmin ne go Kon kur su Pla stycz ne go „Pal -
ma wiel ka noc na”.

Ce lem kon kur su by ło po pu la ry zo wa nie oraz kul ty wo wa nie
tra dy cji i zwy cza jów wiel ka noc nych zwią za nych z Nie dzie lą Pal -
mo wą oraz Wiel ka no cą, oraz roz bu dza nie i po sze rza nie za in te re -
so wań pla stycz nych. 

Kon kurs ad re so wa ny był do uczniów szkół pod sta wo wych
z gmi ny Ra ciąż. 

Pra ce oce nia no w dwóch ka te go riach wie ko wych:
I gru pa: kl. 0-III
II gru pa: kl. IV – VI
Ko mi sja Kon kur so wa do ko na ła prze glą du i oce ny zgło szo -

nych prac bio rąc pod uwa gę ich po my sło wość, zgod ność z te ma -
tem, ory gi nal ność, kre atyw ność i wy obraź nię uczest ni ka oraz es -
te ty kę wy ko na nia pra cy.

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

I GRU PA WIE KO WA KL. 0 – III:
I. MIEJ SCE

1. Ku ba Si kor ski, kl. I, Ko zie bro dy
2. Ka ro li na Ta bar kie wicz, kl. I, Unieck
3. Ma ja Owcza rzak, kl. 0-A, St. Gra le wo

II. MIEJ SCE
1. Kry stian Ko bu szew ski, kl. I, Ko zie bro dy
2. Ja kub Alek san drzak, kl. II, Ko zie bro dy
3. Wik to ria Żmi jew ska, kl. I, Kra sze wo – Ga czuł ty

III. MIEJ SCE
1. Ali cja Chy liń ska, kl. 0, St. Gra le wo
2. Ma te usz Ol szew ski, kl. 0-B, St. Gra le wo
3. Zu zan na Ru dziń ska, kl. 0, Ko zie bro dy
4. Aga ta Bloch, kl. I, Ko dłu to wo
5. Ame lia Adam kie wicz, kl. 0, Kra sze wo – Ga czuł ty

II GRU PA WIE KO WA: KL. IV – VI
I. MIEJ SCE

1. Wik to ria Szum ska, kl. VI, St Gra le wo
2. Ma te usz Ko bu szew ski, kl. VI, Ko zie bro dy

II. MIEJ SCE
1. An ge li ka Pru sak, kl. VI, St Gra le wo
2. Mi ko łaj Boń kow ski, kl. IV, Ko zie bro dy
3. We ro ni ka Ku char ska, kl. VI, St Gra le wo

III. MIEJ SCE
1. Na ta lia Żmi jew ska, kl. IV, Kra sze wo Ga czuł ty
2. Ju sty na Li be radz ka, kl. V, St Gra le wo

Wszyst kie pra ce zo sta ły wy eks po no wa ne w szkol nej ga le rii,
two rząc wspa nia łą at mos fe rę świą tecz ną. 

Or ga ni za to rzy skła da ją bar dzo ser decz ne po dzię ko wa nia
wszyst kim uczest ni kom kon kur su, na uczy cie lom – opie ku nom
oraz dy rek to rom szkół bio rą cych udział w kon kur sie.

Ser decz nie gra tu lu je my zwy cięz com i ży czy my przy szłych
suk ce sów ar ty stycz nych.

Kra sze wo Ga czuł ty

Ma rzan ny nie to pi li...
Ka len da rzo wy bieg do pro wa dził nas do wio sny, na któ rą

za wsze cze ka my z utę sk nie niem. Przy no si mnó stwo ra do ści
i na dziei, do da je ener gii. Naj wier niej si tra dy cji wi ta nia wio -
sny są ucznio wie. Jed ni wi ta ją ją… na wa ga rach, in ni, we dług
sta rej, lu do wej tra dy cji, tak jak ucznio wie Szko ły Fi lial nej
w Kra sze wie Ga czuł tach. W ra mach pro jek tu „Wio sen ne
prze bu dze nie” po wi ta li wio snę in sce ni za cja mi, wio sen ny mi
za gad ka mi i za ba wa mi spraw no ścio wy mi. Ma rzan ny nie to pi -
li, tyl ko ją na kon kur so wych pla ka tach uwiecz ni li.

krasz

Ucznio wie po wi ta li wio snę m. in. in sce ni za cja mi

Dzie ci pod czas zwie dza nia za kła du 
pro du ku ją ce go krów ki
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Te nis po raz trzy na sty

Od le wej dy rek tor ZS w Kraj ko wie Piotr Ka sic ki oraz go ście 
spe cjal ni – dy rek tor SP w Je że wie i jed no cze śnie tre ner SLKS Olim pij czyk

Je że wo An drzej Nad row ski oraz wła ści ciel fir my MIK Jan Mi klew ski

Nie któ re ak cje za pie ra ły do słow nie dech w pier siach

Ra dość z suk ce sów

W Ze spo le Szkół w Kraj ko wie od był
się XIII Tur niej Te ni sa Sto ło we go o Pu char
Wój ta Gmi ny Ra ciąż. Wzię ło w nim
udział 53 dziew cząt i chłop ców re pre zen tu -
ją cych szko ły pod sta wo we (kl. IV -VI) i gim -
na zja z te re nu gmi ny Ra ciąż.

Swo je re pre zen ta cje wy sta wi ły na stę pu ją ce
szko ły: SP Gra le wo, SP Ko dłu to wo, SP Ko zie bro -
dy, SP Kraj ko wo i SP Unieck oraz gim na zja z Gra -

le wa, Ko zie bród, Kraj ko wa i Uniec ka.
Zma ga nia spor to we trwa ły ok. 4 go dzin. Po ziom roz gry wek był zróż -

ni co wa ny, ale ni ko mu nie bra ko wa ło am bi cji i za pa łu. Nie któ re me cze
by ły bar dzo wy rów na ne, a o zwy cię stwie de cy do wa ła od por ność ner wo -
wa czy na wet szczę ście.

W wy ni ku emo cjo nu ją cej ry wa li za cji wy ło nio no, w po szcze gól nych
ka te go riach, na stę pu ją cych zwy cięz ców:

Szko ła pod sta wo wa:
kl. 4. dziew czę ta – Do mi ni ka Mar ci niak – SP Ko dłu to wo;
kl. 4. chłop cy – Szy mon Skar pow ski – SP Ko zie bro dy;
kl. 5. dziew czę ta – Mi le na Ko wal ska – SP Ko dłu to wo;
kl. 5. chłop cy – Se ba stian Ma twie jew – SP Ko zie bro dy;
kl. 6. dziew czę ta – Zu zan na Jac kow ska – SP Kraj ko wo;
kl. 6. chłop cy – Emil Kru piń ski – SP Gra le wo;

Gim na zjum:
kl. 1. dziew czę ta – Do mi ni ka Ciar kow ska – PG Ko zie bro dy;
kl. 1. chłop cy – Se ba stian Pa jąk – PG Kraj ko wo;
kl. 2. dziew czę ta – An ge li ka Kry siak – PG Unieck;
kl. 2. chłop cy – Do mi nik Sta ni szew ski – PG Gra le wo;
kl. 3. dziew czę ta – We ro ni ka Be rent – PG Kraj ko wo;
kl. 3. chłop cy – Mar cin Jan kow ski – PG Gra le wo;

W kla sy fi ka cji dru ży no wej szkół pod -
sta wo wych zwy cię ży ła SP z Ko dłu to wa,
dru gie miej sce – SP Kraj ko wo, trze -
cie – SP Ko zie bro dy.

Ko lej ność wśród szkół gim na zjal -
nych: 1. PG Kraj ko wo, 2. PG Ko zie bro -
dy, 3. PG Gra le wo. 

Or ga ni za to rem tur nie ju był Krzysz tof
No wac ki. Me da le i pu cha ry wrę cza li: dy -
rek tor ZS w Kraj ko wie Piotr Ka sic ki
oraz go ście spe cjal ni – dy rek tor SP w Je -
że wie i jed no cze śnie tre ner SLKS Olim -
pij czyk Je że wo An drzej Nad row ski oraz
wła ści ciel fir my MIK Jan Mi klew ski.

Tekst i fot. Sła wo mir Tro ja now ski




