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Andrzej Duda prezydentem

W II tu rze wy bo rów pre zy denc kich, 24 ma ja,
zwy cię żył kan dy dat PiS An drzej Du da (8.630.627
gło sów, tj. 51,55 proc.), któ ry wy prze dził urzę du-
ją ce go pre zy den ta Bro ni sła wa Ko mo row skie go
(8.112.311 gło sów, tj. 48,45 proc.), po pie ra ne go
przez PO. W gło so wa niu wzię ło udział 16.993.169

Mo to cy kli ści 
za je cha li 

przed ko ściół
Gru pa Mo to cy klo wa Ra ciąż

i za przy jaź nie ni z nią mo to cy kli ści
z ościen nych po wia tów 9 ma ja ofi -
cjal nie roz po czę li se zon. Przed ko -

ścio łem w Kraj ko wie za par ko wa ło
ok. 150 ma szyn. N zdję ciu wi ce -
pre zes Gru py An drzej Po kor ski.

Czy taj na str. 7

Pierw szy rajd 
ro we ro wy

25 kwiet nia Gru pa Mo to cy -
klo wa Ra ciąż pod pa tro na tem wój -
ta gmi ny Ra ciąż Ry szar da Gisz -
cza ka i bur mi strza Ra cią ża Ma riu -
sza Go dlew skie go 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 dla
mło dzie ży szkol nej pierw szy hi -

sto rycz ny rajd ro we ro wy od na zwą
„Szla kiem Wiel kiej Woj ny”.

Patrz na str. 5

I Ko mu nia Świę ta
w Gra le wie

W ma ju w wie lu pa ra fiach,
tak że w le żą cych na te re nie gmi ny
Ra ciąż, od by wa ją się uro czy ste na -

bo żeń stwa, pod czas któ rych dzie ci
po raz pierw szy przy stę pu ją
do Ko mu nii świę tej. Uczest ni czy -
li śmy w ta kiej uro czy sto ści w Gra -
le wie.

Patrz na str. 6

wy bor ców spo śród 30.709.281 upraw nio nych
(55,34 proc.). 

W gmi nie Ra ciąż An drzej Du da uzy skał zde cy -
do wa ne po par cie, naj więk sze w po wie cie płoń skim;
otrzy mał 2424 gło sy, tj. 76,18 proc. 

Czy taj na str. 2 i 3



WYBORY PREZYDENCKIE
„G∏os Racià˝a” nr 5/20152

Wy ni ki I tu ry gło so wa nia
W I tu rze wy bo rów pre zy denc kich, 10 ma ja, zwy cię żył kan dy dat
PiS An drzej Du da (5.179.092 gło sy, tj. 34,76 proc.), któ ry wy -
prze dził urzę du ją ce go pre zy den ta Bro ni sła wa Ko mo row skie go
(5.031.06 gło sów, tj. 33,77 proc.), po pie ra ne go przez PO. W gło -
so wa niu wzię ło udział 15.023.886 wy bor ców spo śród 30.688.570
upraw nio nych (48,96 proc.). 
Trze ci był Pa weł Ku kiz – 3.099.079 gło sów (20,80 proc.). Ko lej ne
miej sca za ję li: Ja nusz Kor win -Mik ke – 486.084 (3,26 proc.), Mag -
da le na Ogó rek – 353.883 (2,38 proc.), Adam Ja ru bas – 238.761
(1,60 proc.), Ja nusz Pa li kot – 211.242 (1,42 proc.). Po zo sta li kan -
dy da ci uzy ska li po par cie po ni żej 1 pro cen ta.

W gmi nie Ra ciąż
upraw nio nych do gło so wa nia by ło 7076 miesz kań ców, z te go pra -
wa sko rzy sta ły 2544 oso by (35,95 proc.). Wy grał An drzej Du -
da – 1391 gło sów, tj. 55,29 proc. Dru gi był Bro ni sław Ko mo row -
ski, na któ re go gło so wa ło 499 (19,83 proc.) wy bor ców. Ko lej ne
miej sca za ję li: Pa weł Ku kiz – 367 (14,59 proc.), Adam Ja ru -
bas – 118 (4,69 proc.), Ja nusz Kor win–Mik ke – 48 (1.91 proc.),
Mag da le na Ogó rek – 38 (1,51 proc.) gło sów. Po da je my wy ni ki tyl -
ko tych kan dy da tów, któ rzy uzy ska li po par cie po wy żej 1 pro cen ta.
W ob wo dzie nr 1 w Gra le wie
upraw nio nych do gło so wa nia by ło 1847 osób. Z te go pra wa sko -
rzy sta ły 642 oso by (34,76 proc.)). An drzej Du da uzy skał 323 gło -
sy (50,55 proc.), Bro ni sław Ko mo row ski – 136 (21,28 proc.), Pa -
weł Ku kiz – 99 (15,49 proc.), Adam Ja ru bas – 45 (7,04 proc.), Ja -
nusz Kor win -Mik ke i Mag da le na Ogó rek – po 12 (1,88 proc.), Ja -
nusz Pa li kot – 8 (1,25 proc.).
W ob wo dzie nr 2 w Uniec ku
by ło 1347 upraw nio nych do gło so wa nia. Z te go pra wa sko rzy sta -
ło 516 osób (38,31 proc.). An drzej Du da uzy skał 301 gło sów
(59,25 proc.), Bro ni sław Ko mo row ski – 88 (17,32 proc.), Pa weł
Ku kiz – 63 (12,4 proc.), Adam Ja ru bas – 26 (5,12 proc.), Grze -
gorz Braun – 9 (1,77 proc.), Ma rian Ko wal ski – 8 (1,57 proc.), Ja -
nusz Kor win -Mik ke i Mag da le na Ogó rek – po 6 (1,18 proc.).

W ob wo dzie nr 3 w Ko zie bro dach
by ło 907 upraw nio nych do gło so wa nia. Z te go pra wa sko rzy sta -
ło 346 osób (38,15 proc.). An drzej Du da uzy skał 212 gło sów
(61,63 proc.), Pa weł Ku kiz – 56 (16,28 proc.), Bro ni sław Ko mo -
row ski – 52 (15,12 proc.), Adam Ja ru bas 14 (4,07 proc.), Ja nusz
Kor win -Mik ke – 6 (1,74 proc.).

W ob wo dzie nr 4 w Ra cią żu
by ło 1846 upraw nio nych do gło so wa nia. Z te go pra wa sko rzy sta -
ło 597 osób (32,34 proc.). An drzej Du da uzy skał 328 gło sów (55,5
proc.), Bro ni sław Ko mo row ski – 111 (18,78 proc.), Pa weł Ku kiz – 97
(16,41 proc.), Ja nusz Kor win -Mik ke – 20 (3,38 proc.), Adam Ja ru -
bas – 16 (2.71 proc.), Mag da le na Ogó rek – 8 (1,35 proc.).

W ob wo dzie nr 5 w Kraj ko wie
by ło 874 upraw nio nych do gło so wa nia. Z te go pra wa sko rzy sta -
ły 333 oso by (38,1 proc.). An drzej Du da uzy skał 195 gło sów
(58,91 proc.), Bro ni sław Ko mo row ski – 58 (17,52 proc.), Pa weł
Ku kiz – 48 (14,5 proc.), Adam Ja ru bas – 14 (4,23 proc.), Mag da -
le na Ogó rek 6 (1,81 proc.), Ja nusz Kor win -Mik ke – 4 (1,21 proc.).
W ob wo dzie 6 w Kra sze wie Czu ba kach
by ło 255 upraw nio nych do gło so wa nia. Z te go pra wa sko rzy sta -
ło 110 osób (43,14 proc.). Tu zwy cię żył Bro ni sław Ko mo row ski,
któ ry uzy skał 54 gło sy (52,43 proc.); An drzej Du da – 32 (31,07
proc.), Pa weł Ku kiz – 4 (3,88 proc.), Adam Ja ru bas, Mag da le -
na Ogó rek i Ja nusz Pa li kot – po 3 (2,91 proc.), Grze gorz Braun
i Ma rian Ko wal ski – po 2 (1,94 proc.).
W po wie cie płoń skim
by ło 71.214 upraw nio nych do gło so wa nia. Z te go pra wa sko rzy sta -
ło 28.310 wy bo rów (39,75 proc.). Naj wię cej gło sów otrzy mał An -
drzej Du da – 12.459 (44,47 proc.). Na stęp ni w ko lej no ści by li:
Bro ni sław Ko mo row ski – 7.709 (27,46 proc.), Pa weł Ku -
kiz – 5.020 (17,88 proc.), Ja nusz Kor win -Mik ke – 770 (2,74
proc.), Mag da le na Ogó rek – 734 (2,61 proc.), Adam Ja ru -
bas – 656 (2,34 proc.), Ja nusz Pa li kot – 302 (1,08 proc.).
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Andrzej Duda prezydentem
W II tu rze wy bo rów pre zy denc kich, 24 ma ja,
zwy cię żył kan dy dat PiS An drzej Du da
(8.630.627 gło sów, tj. 51,55 proc.), któ ry wy -
prze dził urzę du ją ce go pre zy den ta Bro ni sła wa
Ko mo row skie go (8.112.311 gło sów, tj. 48,45
proc.), po pie ra ne go przez PO. W gło so wa niu
wzię ło udział 16.993.169 wy bor ców spo -
śród 30.709.281 upraw nio nych (55,34 proc.). 

W gmi nie Ra ciąż
zde cy do wa ne po par cie uzy skał An drzej Du -
da – 2424 gło sy, tj. 76,18 proc. Na Bro ni sła wa
Ko mo row skie go gło so wa ło 758 (23,82 proc.)
wy bor ców. Na 7121 upraw nio nych w gło so wa -
niu w gmi nie Ra ciąż udział wzię ły 3234 oso by.
Fre kwen cja wy nio sła 45,41 proc. 
An drzej Du da wy grał we wszyst kich pię ciu ob -
wo dach gło so wa nia w gmi nie Ra ciąż. 

W ob wo dzie nr 1 w Gra le wie
upraw nio nych do gło so wa nia by ło 1831 osób.
Z te go pra wa sko rzy sta ło 767 osób (41,89
proc.). An drzej Du da uzy skał 540 gło sów
(71,90 proc.), Bro ni sław Ko mo row ski – 211
(28,10 proc.).

W ob wo dzie nr 2 w Uniec ku
by ło 1342 upraw nio nych do gło so wa nia. Z te -
go pra wa sko rzy sta ło 643 oso by (47,91 proc.).
An drzej Du da uzy skał 498 gło sów (78,80
proc.), Bro ni sław Ko mo row ski – 134 (21,20
proc.).

W ob wo dzie nr 3 w Ko zie bro dach
by ło 904 upraw nio nych do gło so wa nia. Z te go
pra wa sko rzy sta ło 446 osób (49,34 proc.). An -
drzej Du da uzy skał 341 gło sów (78,03 proc.),
Bro ni sław Ko mo row ski – 96 (21,97 proc.).

W ob wo dzie nr 4 w Ra cią żu
by ło 1842 upraw nio nych do gło so wa nia. Z te -
go pra wa sko rzy sta ło 798 osób (43,32 proc.).
An drzej Du da uzy skał 622 gło sy (78,54 proc.),
Bro ni sław Ko mo row ski – 170 (21,46 proc.).

W ob wo dzie nr 5 w Kraj ko wie
by ło 873 upraw nio nych do gło so wa nia. Z te go
pra wa sko rzy sta ły 451 osób (51,66 proc.). An -
drzej Du da uzy skał 356 gło sów (79,64 proc.),
Bro ni sław Ko mo row ski – 91 (20,36 proc.).

W ob wo dzie 6 w Kra sze wie Czu ba kach
by ło 329 upraw nio nych do gło so wa nia. Z te go
pra wa sko rzy sta ło 129 osób (39,21 proc.). An -
drzej Du da uzy skał 67 gło sów (54,47 proc.),
Bro ni sław Ko mo row ski 56 (45,53 proc.).

W po wie cie płoń skim
by ło 71.214 upraw nio nych do gło so wa nia. Z te -
go pra wa sko rzy sta ło 48,73 proc. wy bor ców.
An drzej Du da otrzy mał 21.544 gło sy (62,85
proc.), Bro ni sław Ko mo row ski – 12.735 (37,15
proc.).

Lo kal wy bor czy w szko le w Uniec ku

Lo kal wy bor czy w ZS w Ra cią żu

Naj wię cej osób gło so wa ło przed i po na bo żeń stwach
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Zło ci ju bi la ci

50-le cie mał żeń stwa świę to wa li pań stwo Te re sa i Al fred
Piąt ko wie z Cie cier ska. Z tej oka zji do do mu ju bi la tów uda -
li się przed sta wi cie le Urzę du Gmi ny Ra ciąż. Se kre tarz gmi -
ny Ga brie la Ko wal ska wrę czy ła zło tej pa rze oko licz no ścio we
me da le „Za dłu go let nie po ży cie mał żeń skie”, nada ne przez
Pre zy den ta RP. r -r

Fot. Urząd Gminy

Pierw szy rajd ro we ro wy

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 Ry szar da Gisz cza ka i bur mi strza Ra cią -
ża Ma riu sza Go dlew skie go 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 dla mło dzie -
ży szkol nej pierw szy hi sto rycz ny rajd ro we ro wy od na zwą
„Szla kiem Wiel kiej Woj ny”. Im pre za mia ła cha rak ter re kre -
acyj no -edu ka cyj ny z ele men ta mi współ za wod nic twa.
Ucznio wie szkół pod sta wo wych, gim na zjal nych i po nad gim -
na zjal nych z te re nu gmi ny i mia sta Ra ciąż wraz ze swo imi
opie ku na mi w gru pach prze mie rza li na ro we rach na te re nie
gmi ny Ra ciąż na stę pu ją ce dro gi: Ra ciąż – Zdu nó wek – 5 km,
Zdu nó wek – Dra mi no – 5 km, Dra mi no – Droz do wo (cmen -
tarz) – 10 km, Droz do wo – Sał ko wo – 5 km, Sał ko wo – Stro -
żę cin – 5 km.

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.

Pod czas raj du je go uczest ni czy wy ka zy wa li się prak -
tycz ną zna jo mo ścią udzie la nia pierw szej po mo cy, umie jęt no -
ścia mi strze lec ki mi z bro ni spor to wej, wie dzą o hi sto rii re jo -
nu, a tak że wcie la li się w po szu ki wa czy mi li ta riów, by na za -
koń cze nie wspól nie bie sia do wać przy ogni sku na strzel ni cy
w Stro żę ci nie. r -r

Fot. or ga ni za to rzy raj du
Fo to re la cja z raj du na stro nie obok

Tur niej BRD

Gim na zja li ści z Gra le wa 
nie po ko na ni, ale tyl ko w po wie cie

W So cho ci nie od był się po wia to wy fi -
nał XXXVIII Tur nie ju Bez pie czeń stwa w Ru chu
Dro go wym. W za wo dach wzię ły udział 24 dru ży ny
(w su mie 84 uczniów) ze szkół pod sta wo wych i gim -
na zjal nych z te re nu pow. płoń skie go. Gim na zja li ści
z Gra le wa nie za wie dli. Eki pie z pod sta wów ki po szło
tro chę go rzej.

W tym ro ku w tur nie ju udział wzię ło 12 czte ro oso bo -
wych dru żyn ze szkół pod sta wo wych (ucznio wie klas 4-6),
w skład któ rych mu sia ły wcho dzić dwie dziew czyn ki
i dwóch chłop ców. Ty le sa mo trzy oso bo wych dru żyn zgło si -
ło się z gim na zjów. 

Uczest ni cy jak co ro ku zma ga li się z to rem prze szkód,
gdzie li czy ła się bez błęd na tech ni ka jaz dy,  i z dwo ma te sta -
mi wie dzy z za kre su za sad i prze pi sów ru chu pie szych i ro -
we rzy stów, zna ków dro go wych, sy tu acji w ru chu dro go wym
oraz ko lej no ści prze jaz du na skrzy żo wa niach. Po praw ność
wy ko ny wa nia za dań przez uczest ni ków na to rze nad zo ro wa li
po li cjan ci Wy dzia łu Ru chu Dro go we go KPP w Płoń sku. 

Pierw sze miej sce w ka te go rii szkół pod sta wo wych, tak
jak i w ro ku ubie głym  za ję ła dru ży na ze Szko ły Pod sta wo -
wej w Na ru sze wie. W ka te go rii szkół gim na zjal nych znów
nie po ko na ny był ze spół ze Sta re go Gra le wa. Do dwoj ga
uczniów z tych szkół tra fi ły rów nież na gro dy dla naj lep szych
za wod ni ków tur nie ju – Se ba stia na Kal bar czy ka ze Szko ły
Pod sta wo wej w Na ru sze wie i Ju lii Dep tu ły z Pu blicz ne go
Gim na zjum w Sta rym Gra le wie. 

Tuż za Na ru sze wem, na dru gim miej scu w ka te go rii
szkół pod sta wo wych upla so wał się ze spół z SP w Ra cią żu,
a na trze cim z SP w Sta rym Gra le wie. Na to miast w ka te go -
rii gim na zjów dru gie miej sce wy wal czy li za wod ni cy z gim -
na zjum w Szczyt nie, a trze cie z No we go Mia sta.

Ze spo ły, któ re za ję ły pierw sze i dru gie miej sca w obu
ka te go riach wie ko wych wzię ły udział w fi na le re jo no wym,
któ ry od był się w Ka to lic kiej Szko le Pod sta wo wej w Mła wie.
Kon ku ro wa li tam z dru ży na mi z in nych po wia tów: cie cha -
now skie go, mław skie go, puł tu skie go i żu ro miń skie go. 

Tym ra zem gim na zja li stom z Gra le wa się nie po wio -
dło – nie zna leź li się na wet w pierw szej trój ce tur nie ju.

r -r

SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH 
Raciąż, ul. 11 Listopada 24 

tel. 503 157 305 

Gim na zja li ści Gra le wa wy gra li fi nał po wia to wy, ale ry wa li za cję
w tur nie ju BRD za koń czy li na szcze blu re jo no wym

Państwo Teresa i Alfred Piątkowie z Ciecierska z najbliższymi
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Rajd historyczny „Szlakiem Wielkiej Wojny”

Na trasie

Na strzelnicy

Pamiątkowa fotografia Czy uda się znaleźć pozostałości po I wojnie światowej?

Instrukcji udziela Agnieszka Pokorska

Na cmentarzu wojennym w Pęsach

Zasłużony odpoczynek i posiłek

Patroni rajdu – wójt Ryszard Giszczak i burmistrz Mariusz Godlewski



Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
„G∏os Racià˝a” nr 5/20156

Fot. „GR”

I Komunia Święta
w Gralewie
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W Kraj ko wie

Mo to cy kli ści za je cha li 
przed ko ściół

Gru pa Mo to cy klo wa Ra ciąż
i za przy jaź nie ni z nią mo to cy kli ści
z ościen nych po wia tów: cie cha -
now skie go, płoń skie go, mław skie -
go i sier pec kie go, 9 ma ja ofi cjal nie
roz po czę li se zon. Przed ko ścio łem
w Kraj ko wie za par ko wa ło ok. 150
ma szyn. Fa ni dwóch kó łek wzię li
udział we mszy świę tej, od pra wio -
nej przez miej sco we go pro bosz cza
Zbi gnie wa Klu bę, któ ry po na bo -
żeń stwie po świę cił po jaz dy i ich
wła ści cie li. Po tem ka wal ka da mo -
to cy kli róż nej ma ści ru szy ła do Ra -
cią ża, prze jeż dża jąc pa rad nie
przez mia sto, po czym mo to cy kli -
ści uda li się na pik nik.

Wcze śniej człon ko wie Gru py Mo to cy klo wej Ra ciąż od -
wie dzi li Ada sia Wy soc kie go cho re go na bia łacz kę. Rok te mu
uczest ni czy li w fe sty nie, zor ga ni zo wa nym w Kraj ko wie, po łą -
czo nym ze zbiór ką pie nię dzy na je go le cze nie. Adaś ucie szył
się z tej wi zy ty bar dzo, naj bar dziej chy ba z prze jażdż ki „wy -
pa sio nym” mo to cy klem.

r -r
Fot. „Głos” i GM Ra ciąż

Ale frajda...

Adaś przywdziewa prawdziwą kurtkę motocyklisty

Święcenie motocykli

Nie mogło zabraknąć zespołu KrajkowiacyPrzygotowania do startu

„Zbiórka” przed kościołem w Krajowie

Ksiądz Zbigniew Kluba z szefem Grupy
Motocyklowej Raciąż Wiesławem Maławskim Na ulicach Raciąża



IZBY ROLNICZE
„G∏os Racià˝a” nr 5/20158

31 maja odbędą się wybory do izb rolniczych. 
Głosowanie odbywać się będzie w godzinach 8.00 – 18.00. W gminie Raciąż utworzony zostanie jeden

lokal wyborczy, w którym będzie można oddać głos – w Urzędzie Gminy Raciąż, pokój nr 18.

Gmina Raciąż jest okręgiem, w którym wybranych zostanie dwóch członków Rady Powiatowej w Płońsku
Mazowieckiej Izby Rolniczej Warszawie. O mandaty ubiega się trzech kandydatów:

Janusz Marcinkowski ze wsi Dobrska Kolonia, lat 59,
wykształcenie zawodowe;

Tomasz Groblewski z Żychowa, wykształcenie wyższe, rolnik
ekonomista, lat 34;

Mirosław Bońkowski z Niedroża Starego, wykształcenie
średnie, lat 47.

Prawo wyborcze w tych wyborach mają członkowie izby, a są
nimi z mocy prawa:

- osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego,
- osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku

dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej,
- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający

w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Za da nia i kom pe ten cje
izb rol ni czych

Zgod nie z art. 5.1. usta wy z dnia 14 grud nia 1995 r.
o izbach rol ni czych (Dz. U. 02.101.927) do za dań izb na le ży
w szcze gól no ści:
• spo rzą dza nie ana liz, ocen, opi nii i wnio sków z za kre su pro -

duk cji rol nej oraz ryn ku rol ne go i przed sta wia nie ich or ga -
nom ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo rzą du te ry to rial ne go, 

• wy stę po wa nie do or ga nów ad mi ni stra cji rzą do wej w wo je -
wódz twie i or ga nów sa mo rzą du te ry to rial ne go z ini cja ty wą
w za kre sie re gu la cji praw nych do ty czą cych rol nic twa, roz -
wo ju wsi i ryn ków rol nych oraz opi nio wa nie pro jek tów tych
prze pi sów, 

• pro wa dze nie dzia łań na rzecz two rze nia ryn ku rol ne go oraz
po pra wy wa run ków zby tu pło dów rol nych i pro duk tów rol -
nych, 

• pro wa dze nie ana liz kosz tów i opła cal no ści pro duk cji rol nej, 
• gro ma dze nie, prze twa rza nie i prze ka zy wa nie in for ma cji go -

spo dar czych na po trze by pro du cen tów rol nych oraz in nych
przed się bior ców, 

• do radz two w za kre sie dzia łal no ści rol ni czej, wiej skie go go -
spo dar stwa do mo we go oraz uzy ski wa nia przez rol ni ków do -
dat ko wych do cho dów, 

• po dej mo wa nie dzia łań na rzecz roz wo ju in fra struk tu ry rol -
nic twa i wsi oraz po pra wy struk tu ry agrar nej, 

• pod no sze nie kwa li fi ka cji osób za trud nio nych w rol nic twie, 
• pro wa dze nie li sty rze czo znaw ców oraz przy zna wa nie ty tu -

łów kwa li fi ka cyj nych w za kre sie rol nic twa, na za sa dach
okre ślo nych w od ręb nych prze pi sach, 

• kształ to wa nie i upo wszech nia nie za sad ety ki i rze tel ne go po -
stę po wa nia w dzia łal no ści go spo dar czej, 

• dzia ła nie na rzecz pod no sze nia ja ko ści środ ków i urzą dzeń
sto so wa nych w dzia łal no ści rol ni czej oraz na rzecz po pra wy
wa run ków pra cy i bez pie czeń stwa w rol nic twie, 

• współ dzia ła nie z jed nost ka mi pro wa dzą cy mi szko ły rol ni -
cze, wspie ra nie ich dzia łal no ści, ini cjo wa nie po wsta wa nia
no wych szkół i zmian w pro gra mach na ucza nia oraz współ -
or ga ni zo wa nie prak tyk, 

• kształ to wa nie świa do mo ści eko lo gicz nej pro du cen tów rol -
nych, 

• ini cjo wa nie dzia łań ma ją cych na ce lu po wo ły wa nie i wspie -
ra nie zrze szeń i sto wa rzy szeń pro du cen tów rol nych i le -
śnych, 

• dzia ła nie na rzecz po pra wy ja ko ści pro duk tów rol nych, 
• pro mo wa nie eks por tu pro duk tów rol nych, 
• roz wi ja nie współ pra cy z za gra nicz ny mi or ga ni za cja mi pro -

du cen tów rol nych, 
• współ pra ca z ad mi ni stra cją pu blicz ną w za kre sie ochro ny

śro do wi ska, zdro wia i wiej skie go dzie dzic twa kul tu ro we go. 

Po nad to Izby mo gą wy ko ny wać za da nia zle co ne z za kre su
ad mi ni stra cji rzą do wej, prze ka za ne usta wa mi lub na pod sta wie
po ro zu mień z wła ści wy mi or ga na mi ad mi ni stra cji rzą do wej.
Izby mo gą re ali zo wać za da nia prze ka za ne w dro dze po ro zu mie -
nia przez or ga ny sa mo rzą du te ry to rial ne go z za kre su za dań wła -
snych jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go.

Istot nym po lem ak tyw no ści izb jest wy da wa nie opi nii ws.
pro jek tów ak tów praw nych do ty czą cych rol nic twa. W myśl
art. 5a. 1. usta wy o izbach rol ni czych, or ga ny ad mi ni stra cji rzą -
do wej w wo je wódz twie oraz or ga ny sa mo rzą du te ry to rial ne go
po win ny za się gać opi nii wła ści wej miej sco wo izby o pro jek tach
ak tów pra wa miej sco we go do ty czą cych rol nic twa, roz wo ju wsi
i ryn ków rol nych, z wy jąt kiem prze pi sów po rząd ko wych. Do -
pie ro nie przed sta wie nie sta no wi ska przez Izbę w ter mi nie 14
dni od dnia otrzy ma nia pro jek tu, uwa ża się za je go ak cep ta cję.

Po nad to, zgod nie z art. 145 ko dek su po stę po wa nia ad mi ni -
stra cyj ne go (Dz. U. 00.98.1071 ze zm.) wy da nie de cy zji bez
uzy ska nia wy ma ga ne go pra wem sta no wi ska in ne go or ga nu,
w tym przy pad ku opi nii Izby Rol ni czej, skut ku je wzno wie niem
po stę po wa nia w spra wie za koń czo nej de cy zją osta tecz ną. 
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Przed szko la ki w Gra le wie

Dzie ci z Punk tu Przed szkol ne go w Sta rym
Gra le wie po zna wa ły wy bra ne zwie rzę ta wiej -
skie. Na śla do wa ły spo sób ich po ru sza nia się
oraz od gło sy po szcze gól nych zwie rząt. Uczest -
ni czy ły w za ba wach ryt micz nych i ru cho wych.
Do sko na li ły słuch po przez roz po zna wa nie i róż -
ni co wa nie gło sów zwie rząt. Ćwi czy ły pa mięć
wzro ko wą oraz lo gicz ne my śle nie. Dzie ci po -
zna wa ły tak że te ma ty kę zwią za ną z pra ca mi
w ogro dzie wio sną mię dzy in ny mi po przez hi -
sto ryj kę ob raz ko wą „Pra ce w ogro dzie”. Przy bli -
ża li śmy pra cę ogrod ni ka oraz utrwa la li śmy na -
zwy na rzę dzi ogrod ni czych oraz po jęć zwią za -
nych z po rząd ka mi w ogro dzie. 

30 kwiet nia uczest ni czy li śmy w aka de mii
szkol nej z oka zji Uchwa le nia Kon sty tu cji 3 ma -
ja. Z tej oka zji przed szko la ki wy ko na ły pra cę
pla stycz ną „Fla ga Pol ski”.

Przed szko la ki po zna wa ły rów nież ta kie te -
ma ty jak „Na uli cy”, „Sy gna li za tor świetl ny”,
„Bez piecz ne przej ście przez uli cę”, „Przej ście przez
jezd nię”, „Pra ca po li cjan ta”. 

Pra ce pla stycz ne dzie ci:
– „Zwie rzę ta do mo we – ko tek” (dzie ci wy ci -

na ły od ry so wa ne kó łecz ka: głów ka, brzu szek.
Oczy i no sek wy le pia ły z pla ste li ny. Wą sy
z czar ne go pa pie ru „wy ra sta ją” z wy cię tych ka -
wał ków z płat ków ko sme tycz nych);

– „Mój pie sek” – (pra ca sa mo dziel na); 
– Zwie rzę ta na wsi – świn ka” - (przed szko la -

ki ry so wa ły kon tu ry brzusz ka, głów ki na ró żo -

Le pią, wy ci na ją, ry su ją

Na zdję ciach dzie ci ze swo imi pra ca mi

wym pa pie rze. Na stęp nie wy ci na ły i przy kle ja ły ele men ty na kart kę. Ogo -
nek ze skrę co nej bi bu ły, nóż ki, uszy oraz sło necz ko i chmur ki wy cię te rów -
nież sa mo dziel nie. Traw ka zro bio na z bi bu ły);

– „Ko nik” – (wy le pia nie kon tu ru pla ste li ną);
– „Mo tyl ki” – (stem pel ki z farb pla ka to wych);
– „Fla ga Pol ski” – (dzie ci ry so wa ły kon tur fla gi. Na stęp nie na kle ja ły

wcze śniej przy go to wa ne ka wał ki bia łe go pa pie ru oraz ka wał ki czer wo nej bi -
bu ły lub ku le czek z bi bu ły);

– „Zwie rzę ta wiej skie – Krów ki” – (pra ca pla stycz na z rol ki po pa pie rze);
– „Pie ski” – (pra ca z książ ką: do ry so wy wa nie bra ku ją cych ele men tów

oraz ko lo ro wa nie);
– „Na rzę dzia ogrod ni ka” – (pra ca sa mo dziel na);
– „Drzew ka w sa dzie” – (dzie ci ma lo wa ły far ba mi traw kę, z pa pie ru wy -

dzie ra ły ko nar drze wa oraz ga łę zie. Kwiat ki kwit ną ce na drzew kach od bi ja -
li śmy po ma lo wa ny mi pa lusz ka mi. Sło necz ko dzie ci ry so wa ły, chmur ki wy -
dzie ra ły z pa pie ru);

– „Sy gna li za tor świetl ny” – (wy dzie ran ka z ko lo ro we go pa pie ru i bi bu ły).
Mar le na Jan kow ska

wych. Punk tu Przed szkol ne go w Sta rym Gra le wie
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Dzieƒ patrona w Krajkowie

Uroczystość dnia patrona rozpoczął dyrektor szkoły Piotr Kasicki

„Zemsta inaczej” w wykonaniu gimnazjalistów
Tańczą Krajkowiacy

W pierwszym rzędzie goście

„Z pa mię ci o prze szłość bu du je my wła sną toż sa -
mość” – to mot to uro czy sto ści z oka zji dnia pa tro na
kraj kow skiej szko ły. Za in au gu ro wał ją dy rek tor pla ców -
ki Piotr Ka sic ki, wi ta jąc licz nych go ści, wśród któ rych
by li: wnucz ka pa tro na szko ły Sta ni sła wa Choj nac kie -
go – Ur szu la Sie dlec ka z mę żem i sy nem, wójt gmi ny
Ra ciąż – Ry szard Gisz czak, pro boszcz pa ra fii – ks. Zbi -
gniew Klu ba, rad ny po wia tu płoń skie go, pre zes To wa -
rzy stwa Lu do we go „So na” – Le onard Mi lew ski, wła ści -
cie le fir my MIK – Ka ta rzy na i Jan Mi klew scy, prze -
wod ni czą ca Ra dy Ro dzi ców Agniesz ka Ko złow ska.

Po wy stą pie niu dy rek to ra głos za bra li ucznio wie.
Pro wa dzą cy aka de mię ucznio wie kla sy VI – Wik to ria
Pod lec ka i Bar tosz Ryb ka – przy po mnie li, że w tym ro -
ku mi ja ją 23 la ta, od kąd Szko ła Pod sta wo wa w Kraj ko -
wie no si imię Sta ni sła wa Choj nac kie go. Dla uczniów
i dla na uczy cie li – jak pod kre śli li pro wa dzą cy – to oka -
zja do re flek sji i prze my śleń, do po szu ki wa nia od po wie -
dzi na py ta nie, czy swo ją na uką i za cho wa niem da je my
świa dec two, że god ni je ste śmy imie nia te go czło wie ka,
któ ry za pi sał się nie tyl ko w hi sto rii szko ły, ale tak że
w dzie jach Kraj ko wa i oko lic ja ko za słu żo ny dzia łacz
spo łecz ny.

Po tem ucznio wie za pro si li ze bra nych do obej rze nia
czę ści ar ty stycz nej, m. in. pre zen ta cji mul ti me dial nej

o pa tro nie szko ły, przy go to wa nej pod kie run -
kiem Sła wo mi ra Tro ja now skie go.

Na stęp nie za pre zen to wa li swo je zdol -
no ści ak tor skie. W sztu ce „Ze msta ina czej”,
przy go to wa nej pod okiem Ma rii Kop czyń -
skiej, wy stą pi li trze cio kla si ści z gim na zjum. 

Wi zy tów ką szko ły jest ze spół ta necz ny
Kraj ko wia cy, któ re go dzia łal ność zo sta ła za -
re je stro wa na w Ku ra to rium Oświa ty w War -
sza wie ja ko dzia łal ność or ga ni za cyj na szko -
ły. Ze spół re ali zu je 3-let ni pro gram „Po zna -
wa nie tra dy cji ło wic kich po przez ta niec”.
Kraj ko wia cy, któ rych opie ku nem jest Mał -
go rza ta Grze lak, a cho re ogra fem Han na Ko -
wal czyk, za tań czy li ło wi czan kę, po lkę i kra -
ko wia ka.

Na szkol nej sce nie wy stą pi ła też or kie -
stra dę ta pro wa dzo na przez Ro ber ta Szym -
bor skie go oraz chór szkol ny.

Jo lan ta Szcze śniew ska
Fot. ar chi wum szko ły
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Dyrektor szkoły Piotr Kasicki dokonał
pasowania na czytelnika

Uczestnicy uroczystości

Uczniowie Zespołu Szkół w Uniecku przygotowali apel z okazji 224 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

6 ma ja w Szko le Pod sta wo wej w Kraj ko wie od by -
ło się pa so wa nie na czy tel ni ków bi blio te ki szkol nej
uczniów kla sy pierw szej. Do pa so wa nia przy stą pi -
ło 18 uczniów, któ rzy wcze śniej mu sie li wy ka zać się
wie dzą na te mat li te ra tu ry dzie cię cej. Ich wie dzę
spraw dzi li ucznio wie z kla sy trze ciej.

Wcze śniej naj młod si ucznio wie w ra mach przy -
go to wań po zna wa li za sa dy wy po ży cza nia ksią żek
i ko rzy sta nia z nich, za sa dy za cho wa nia się w bi blio -
te ce, ko rzy ści pły ną ce z czy tel nic twa.

Pod ta kim ha słem od był się
apel z oka zji 224 rocz ni cy
uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja,
któ ry przy go to wa li ucznio wie
Ze spo łu Szkół w Uniec ku.

Część ar ty stycz na prze nio sła nas
do dru giej po ło wy XVIII wie ku. By li -
śmy świad ka mi roz mów nad nie -
szczę snym lo sem Rze czy po spo li tej.
Mie li śmy oka zję śle dzić po czy na nia
ca ry cy Ka ta rzy ny i jej am ba sa do ra,
a tak że kró la Prus – Fry de ry ka i ce -
sa rza Au strii. W prze rwach mię dzy
scen ka mi nar ra to rzy ja sno przed sta -
wi li po li tycz ną sy tu ację kra ju pod ko -
niec osiem na ste go stu le cia. Ca łość
za koń czy ła pio sen ka An drze ja Ro sie -
wi cza „Py tasz mnie”.

Ja ko pod su mo wa nie ape lu za cy -
tuj my sło wa jed ne go z nar ra to rów:
„Hi sto ria po trzeb na jest nam wszyst -
kim, tak że to bie. Wsłu chu jąc się
w głos prze szło ści, uczy my się prze -
cież ro zu mieć i mą drze kształ to wać
te raź niej szość”.

Ma te usz Mar kie wicz, kl. VI

Pod czas uro czy ste go pa so wa nia
ucznio wie kl. III wraz z wy cho waw czy nią
Ani tą Woch no wicz przy go to wa li pięk ną
część ar ty stycz ną pt. „Książ ka mo im przy -
ja cie lem”. Po sta cie z ba jek wpro wa dzi ły
uczniów w za cza ro wa ny świat ksią żek.

Po zło że niu przy rze cze nia dy rek tor
szko ły Piotr Ka sic ki do ko nał pa so wa nia
na czy tel ni ka. Bi blio te kar ka Bar ba ra Kac -
przak wrę czy ła każ de mu no we mu czy tel -
ni ko wi dy plom i za pro si ła do od wie dza nia
bi blio te ki.

Bar ba ra Kac przak

Pasowanie
na czytelników

Komu potrzebna jest historia?




