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W II turze wyborów wójta gminy Raciąż – 4 listopada 
– zwyciężył Zbigniew Sadowski, na którego głosowało 1580 wyborców (52,46%). 

Dotychczasowy wójt Ryszard Giszczak otrzymał 1432 głosy (47,54%).

                                                                 
Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Gminy Raciąż 

Serdecznie dziękuję za poparcie udzielone mi 
w II turze wyborów samorządowych. Składam gorące 
podziękowania wszystkim, którzy brali udział 
w II turze wyborów, szczególnie tym, którzy oddali 
na mnie swój głos.

Dziękuję osobom, które kandydowały na radnych z listy KWW Wspólnota Samorządu Gminy Raciąż, 
członkom komisji wyborczych i mężom zaufania, Pani Małgorzacie Ziółkowskiej za udzielone mi poparcie. 
Wszystkim, którzy brali czynny udział w kampanii wyborczej, znajomym i rodzinie.

Dołożę wszelkich starań, aby moje obowiązki wykonywać sumiennie i należycie, a danego mi zaufania 
nie zawieść.

Uważam, iż wybrani przez Państwa radni również postarają się nie zawieść Państwa oczekiwań. Czeka 
nas dużo ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

Moim niedawnym konkurentom życzę dalszej aktywności w działaniach na rzecz Naszej Gminy i jej 
Mieszkańców.

Pozdrawiam i serdecznie dziękuję
Zbigniew Sadowski

W II b ó ój i R i ż 4 li d
Zbigniew Sadowski wójtem gminy Raciąż

Zbigniew Sadowski ma 37 lat, mieszka w Cieciersku, 
legitymuje się wyższym wykształceniem.
Nowy wójt złożył ślubowanie podczas I sesji Rady Gminy 
Raciąż w kadencji 2018 – 2023, która odbyła się 
19 listopada.

„Obejmując urząd wójta gminy Raciąż 
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców gminy Raciąż. 
Tak mi dopomóż Bóg.”
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Teresa Muchyńska została wybra-
na przez radnych na przewodniczącą 
Rady Gminy Raciąż kadencji 2018 
– 2023 podczas pierwsze sesji nowej 
rady, która odbyła się 19 listopada. 
Funkcje wiceprzewodniczących rad-
ni powierzyli Grażynie Rogowskiej 
i Stanisławowi Karpińskiemu. 

Zanim to się stało Stanisław Kar-
piński – radny senior – otworzył sesję 
i prowadził obrady do czasu wyboru 
przewodniczącej.

Przewodnicząca Gminnej Ko-
misji Wyborczej Beata Błaszczak 
przedstawiła informację o wynikach 
wyborów wójta i radnych gminy Ra-
ciąż, po czym wręczyła wybranym 
zaświadczenia o wyborze.

Następnie radni złożyli ślubowa-
nie. Jego tekst odczytał najmłodszy 
radny – Mateusz Pieniak, natomiast 

najmłodsza radna – Beata 
Herman wyczytywała na-
zwiska radnych, z których 
każdy wypowiadał słowo 
„Ślubuję”. A oto tekst ślu-
bowania złożonego przez 
radnych: „Wierny Kon-
stytucji i prawu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ślubuję 
uroczyście obowiązki rad-
nego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając 
na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców.” 
Niemal wszyscy, poza 
jednym, dodali też słowa 
„Tak mi dopomóż Bóg”. 
Ślubowanie złożyli wszy-
scy radni, których jest 15.

Kolejnym punktem w 
porządku obrad był wy-
bór komisji skrótacyjnej 
do przeprowadzenia wy-
borów przewodniczącego 
rady i wiceprzewodni-
czących. W skład komisji 
weszli: Janusz Marcin-
kowski, który został jej 

przewodniczących, Mateusz Pieniak 
i Robert Jędrzejewski.

Na funkcję przewodniczącego 
Rady Gminy Raciąż zgłoszone zo-
stały dwie kandydatury. Krzysztof 
Sikorski zgłosił Teresę Muchyńską – 
wieloletnią sołtys Ciecierska i radną, 
natomiast Wojciech Krajewski zapro-
ponował dotychczasowego przewod-
niczącego Jarosława Jaworskiego, 
jak powiedział „osobę najbardziej 
kompetentną, z największym do-
świadczeniem i wiedzą”. W tajnym 
głosowaniu 8 radnych opowiedziało 
się za Teresą Muchyńską, która zo-
stała przewodniczącą nowej Rady 
Gminy Raciąż. Jarosław Jaworski 
otrzymał 7 głosów.

Teresa Muchyńska objęła prze-
wodnictwo obrad. Podziękowała za 
wybór i wyraziła przekonanie, że 
rada będzie działać tak, aby godnie 
reprezentować mieszkańców gminy.

Z kolei przystąpiono do wyborów 
dwóch wiceprzewodniczących rady. 
Na te funkcje radni zgłosili troje kan-
dydatów. Bogdan Kokosiński zapro-
ponował Stanisława Karpińskiego, 
Wojciech Krajewski – Grażynę Ro-
gowską, Andrzej Wójtowicz – Gra-
żynę Szczepańską. W tajnym głoso-
waniu Grażyna Rogowska otrzymała 
14 głosów i została wiceprzewodni-
czącą Rady Gminy Raciąż. Stanisław 
Karpiński i Grażyna Szczepańska 
otrzymali po tyle samo – 8 głosów. 
Zaszła konieczność przeprowadzenia 
dodatkowego głosowania z udziałem 
kandydatów, którzy otrzymali równą 
ilość głosów. W drugim głosowaniu 
Stanisława Karpińskiego poparło 
8 radnych i został on drugim wice-
przewodniczącym. Grażyna Szcze-
pańska otrzymała 7 głosów. Tym sa-
mym prezydium rady zostało skom-
pletowane.

Przyszedł czas na złożenie ślubo-
wania przez nowego wójta. Zbigniew 
Sadowski wypowiedział słowa roty 
ślubowania (tekst zamieściliśmy na 
str. 1), po czym dodał: „Tak mi do-
pomóż Bóg”. Po złożeniu ślubowania 
powiedział:

„Przed chwilą złożyłem uroczy-
ste ślubowanie objęcia urzędu Wójta 
Gminy Raciąż. Urząd ten przyjmuję 
jako zadanie służenia całemu społe-
czeństwu bez względu na wykształce-
nie, miejsce zamieszkania czy status 
społeczny. Swoją pracę zawodową 
i publiczną traktowałem, traktuję 
i zawsze będę ją traktował w katego-
riach odpowiedzialności i powinno-
ści wobec ludzi i wyborców. Głosami 
wspólnoty gminy Raciąż zostałem 
obdarzony pełnieniem tej funkcji na 
kolejne pięć lat. Mam świadomość 
charakteru odpowiedzialności zadań 
stojących przede mną i całym zespo-
łem radnych, którym w tym miejscu 
składam najserdeczniejsze gratulacje 
z uzyskania mandatu społecznego, 
życząc twórczego zaangażowania, 
cierpliwości i spokoju przy projek-

SAMORZĄD

I sesja nowej Rady Gminy RaciążI sesja nowej Rady Gminy Raciąż

Ślubowanie wójta Zbigniewa SadowskiegoŚlubowanie wójta Zbigniewa Sadowskiego     i  radnych, Teresa Muchyńska przewodniczącą

Wójt gminy Raciąż Zbigniew Sadowski
złożył ślubowanie
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towaniu najlepszych rozwiązań na 
rzecz naszej gminy. Pragnę zapewnić 
Wysoką Radę o mojej ścisłej współ-
pracy ze wszystkimi sołtysami i rad-
nymi, i każdym z osobna bez względu 
na ugrupowanie. Nie byłbym także tu 
dziś, gdybym nie doświadczył nale-
żytego wsparcia ze strony mojej żony 
Beaty, cierpliwie znoszącej decyzję o 
kandydowaniu przeze mnie na ten za-
szczytny urząd, szczerej współpracy z 
osobami kandydującymi na radnych 
z Komitetu Wyborczego Wyborców 
Wspólnota Samorządu Gminy Raciąż, 
ważnej pomocy i zaangażowania ze 
strony osób biorących udział w moim 
sztabie wyborczym, mężów zaufania 
i członków komisji oraz wszystkich 
bezimiennych, którzy wspierali mnie 
czynnie w tej kampanii wyborczej. 
Za te wszystkie dowody okazanej 
mi życzliwości pragnę wszystkim tu 
obecnym serdecznie podziękować. 

Szanowni zebrani. Wybory dobie-
gły końca, powoli opadają emocje, 
cichną spekulacje i komentarze. Na-
stał czas działania i pracy. Wierzę, że 
zaangażowanie radnych i sołtysów, 
doświadczenie i ciężka mozolna pra-
ca urzędników pozwoli nam osiągnąć 

zamierzone cele prowa-
dzące do rozwoju naszej 
gminy. Na koniec pozwól-
cie państwo, że złożę wam 
i waszym rodzinom, zna-
jomym, sąsiadom i miesz-
kańcom naszej gminy ży-
czenia wszelkiej pomyśl-
ności, dużo zdrowia oraz 
spełnienia marzeń”.

O głos poprosiła Eu-
genia Szlak – sołtys wsi 
Łempinek. W imieniu 
wszystkich sołtysów po-
gratulowała Zbigniewo-
wi Sadowskiemu wyboru 
na wójta gminy Raciąż 
i wyraziła nadzieję, że 
współpraca z nim będzie 
się układała nie gorzej niż 
z jego poprzednikiem. 
Zbigniew Sadowski za-
pewnił, że współpraca bę-
dzie się układała dobrze.

r-r

Więcej zdjęć z sesji 
na str. 6-7

Prezentacja rady – str. 5

SAMORZĄD

Ślubowanie wójta Zbigniewa Sadowskiego    i  radnych, Teresa Muchyńska przewodniczącąi  radnych, Teresa Muchyńska przewodniczącą

Teresa Muchyńska, 
przewodnicząca Rady Gminy Raciąż

Prezydium rady w komplecie: przewodnicząca Rady Gminy Raciąż Teresa Muchyńska (z lewej), 
wiceprzewodnicząca Grażyna Rogowska (z prawej) i wiceprzewodniczący Stanisław Karpiński



„Głos Raciąża” nr 12/20184 SAMORZĄD

Na terenie Gminy Raciąż utworzonych 
jest 5 obwodów głosowania oraz dodatkowy 
obwód utworzony dla pensjonariuszy Cen-
trum Medycznego Grupa Zdrowie w Krasze-
wo – Czubaki.

Uprawnionych do głosowania jest: 6653 
osób. W wyborach w dniu 21 października 
wzięło udział: 3529 osób. Frekwencja w gmi-
nie Raciąż wyniosła 53,04%

WYBORY RADY GMINY RACIĄŻ

W wyborach do Rady Gminy Raciąż – 
Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała 60 
kandydatów ubiegających się o mandat radne-
go w 15 jednomandatowych okręgach, z czego:
 15 kandydatów z Komitetu Wyborczego Pol-

skie Stronnictwo Ludowe
 9 kandydatów z Komitetu Wyborczego Wy-

borców Kukiz 15
 7 kandydatów z Komitetu Wyborczego Pra-

wo i Sprawiedliwość
 2 kandydatów z Komitetu Wyborczego Wy-

borców Stanisława Karpińskiego
 11 kandydatów z Komitetu Wyborczego Wy-

borców Wspólnota Samorządu Gminy Raciąż
 10 kandydatów z Komitetu Wyborczego Wy-

borców Małgorzaty Ziółkowskiej

 6 kandydatów z Komitetów Wyborczych Wy-
borców

Spośród kandydujących mieszkańców 
gminy Raciąż w wyborach w dniu 21 paź-
dziernika 2018 roku do Rady Gminy Raciąż, 
wybrani zostali:

Okręg Nr 1 – Pan Jarosław Sławomir Jaworski
Okręg Nr 2 – Pan Tadeusz Marcinkowski
Okręg Nr 3 – Pan Andrzej Wójtowicz
Okręg Nr 4 – Pan Mateusz Piotr Pieniak
Okręg Nr 5 – Pani Małgorzata Ziółkowska
Okręg Nr 6 – Pani Beata Zofi a Herman
Okręg Nr 7 – Pani Grażyna Szczepańska
Okręg Nr 8 – Pan Bogdan Andrzej Kokosiński
Okręg Nr 9 – Pan Robert Witold Jędrzejewski
Okręg Nr 10 – Pan Gabriel Szczepan Kalkowski
Okręg Nr 11 – Pan Stanisław Karpiński
Okręg Nr 12 – Pani Teresa Muchyńska
Okręg Nr 13 – Pani Grażyna Rogowska
Okręg Nr 14 – Pan Krzysztof Sikorski
Okręg Nr 15 – Pan Wojciech Kraj ewski

WYBORY WÓJTA GMINY RACIĄŻ

Gminna Komisja Wyborcza w wyborach 
na Wójta Gminy Raciąż zarządzonych na 
dzień 21 października 2018 roku zarejestro-
wała następujących kandydatów:

1. Ryszard Giszczak – Komitet Wyborczy 
Polskie Stronnictwo Ludowe

2. Zbigniew Sadowski – Komitet Wyborczy 
Wyborców Wspólnota Samorządu Gminy 
Raciąż

3. Małgorzata Ziółkowska – Komitet Wy-
borczy Wyborców Małgorzaty Ziółkowskiej

4. Grzegorz Pawlak – Komitet Wyborczy 
Wyborców Kukiz 15

Najwięcej głosów otrzymali:
1. Ryszard Giszczak 1350 (38,83%)

2. Zbigniew Sadowski 1103 (31,72%)
Którzy zakwalifi kowali się do następnego 

etapu wyborów
W II turze wyborów przeprowadzonych 

w dniu 4 listopada 2018 roku uprawnionych 
do głosowania było 6658 osób. W wyborach 
udział wzięło 3037 osób. Frekwencja w gmi-
nie wyniosła 45,61%. Najwięcej ważnie od-
danych głosów (1580) otrzymał kandydat:

Pan Zbigniew Sadowski
i został wybrany na Wójta Gminy Raciąż.

Beata Błaszczak
Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej w Raciążu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), zwołuję II sesję 
zwyczajną Rady Gminy Raciąż w dniu 29 listo-
pada 2018 r. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

Proponowany porządek obrad II sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 

obrad.
2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie ustalenia składu liczbowego i po-
wołania składów osobowych stałych komisji 
Rady Gminy;

2) w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji;

3) w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji;

4) w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wy-
miaru podatku rolnego;

5) w sprawie określenia wysokości stawek i zwol-
nień w podatku od nieruchomości;

6) w sprawie określenia wysokości stawek i zwol-
nień w podatku od środków transportowych;

7) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia 
dla Wójta Gminy Raciąż;

8) w sprawie zasad określenia wysokości diety 
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych  dla 
Przewodniczącego Rady Gminy;

9) w sprawie ustalenia diety zryczałtowanej oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych dla rad-
nych;

10) w sprawie wysokości i zasad otrzymywania 
diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych 
dla sołtysów.

6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.

Teresa Muchyńska 
Przewodnicząca Rady Gminy

Szanowni 
Mieszkańcy
Okręgu 
Wyborczego Nr 1
Gminy Raciąż
 
Serdecznie dziękuję 
wszystkim, 
którzy po raz kolejny
obdarzyli mnie zaufaniem, 
oddając na mnie swój głos
w wyborach samorządowych
na radnego Gminy Raciąż.

Z poważaniem
Jarosław Jaworski

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW w GMINIE RACIĄŻINFORMACJA O WYNIKACH WYBORÓW w GMINIE RACIĄŻ

II sesja Rady Gminy Raciąż
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Gabriel KALKOWSKI
lat 60, Kraszewo-Czubaki

Stanisław KARPIŃSKI
lat 67, Kraszewo-Falki

Bogdan KOKOSIŃSKI
lat 53, Koziebrody

Wojciech KRAJEWSKI
lat 51, Zdunówek

Janusz MARCINKOWSKI
lat 62, Dobrska Kolonia

Teresa MUCHYŃSKA
lat 54, Cieciersk

Mateusz PIENIAK
lat 25, Szapsk 

Grażyna ROGOWSKA
lat 40, Sierakowo 

Krzysztof SIKORSKI
lat 48, Krajkowo

Grażyna SZCZEPAŃSKA
lat 58, Kocięcin Brodowy

Andrzej WÓJTOWICZ
lat 59, Kaczorowy

Małgorzata ZIÓŁKOWSKA
lat 49, Jeżewo-Wesel

RADARADA
GMINY GMINY 
RACIĄŻRACIĄŻ
K a d e n c j iK a d e n c j i  
2018-20232018-2023 Beata HERMAN

lat 35, Szczepkowo
Jarosław JAWORSKI
lat 54, Stare Gralewo 

Robert JĘDRZEJEWSKI
lat 36, Druchowo
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Stanisław Karpiński – radny senior – otworzył sesję 
i prowadził obrady do czasu wyboru przewodniczącej rady

I sesja Rady    Gminy Raciąż I sesja Rady   
19 listopada 2018 r. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Beata Błaszczak 
przedstawiła informację o wynikach wyborów wójta i radnych 
gminy Raciąż, po czym wręczyła wybranym zaświadczenia 
o wyborze

Najmłodszy radny – Mateusz Pieniak odczytał tekst 
ślubowania radnych

Najmłodsza radna – Beata Herman wyczytywała nazwiska 
radnych składających ślubowanie
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I sesja Rady    Gminy Raciąż  Gminy Raciąż 

Głosowanie w wyborach było tajne i przebiegało pod 
nadzorem komisji skrótacyjnej

Po wyborze na przewodniczącą rady Teresa Muchyńska przejęła 
prowadzenie obrad od radnego seniora Stanisława Karpińskiego

Pomocą prawną służyła komisji skrótacyjnej radca 
prawny Edyta Frączak-Szatkowska

Na sesji nie mogło zabraknąć sołtysów

Eugenia Szlak – sołtys wsi Łempinek – w imieniu wszystkich 
sołtysów pogratulowała Zbigniewowi Sadowskiemu wyboru na 
wójta gminy Raciąż

W sesji uczestniczyli m.in. dyrektorzy szkół prowadzonych przez 
gminę Raciąż (w pierwszym rzędzie): Anna Ossowska (Unieck), 
Małgorzata Środkowska (Koziebrody), Krzysztof Borkowski (Gralewo) 
i Piotr Kasicki (Krajkowo)
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Po raz 18 odbył się w szkole w Gralewie Konkurs Piosen-
ki Religijnej. Wśród scholi prezentujących swoje umiejętności 
wokalne były grupy ze Starego Gralewa, Dobrzynia nad Wisłą, 
Glinojecka, Gostynina, Łowicza, Płocka oraz Zagroby. 

W tym roku uczestnicy prezentowali nie tylko piosenki re-
ligijne, ale również patriotyczne. Do Gralewa zjechało ponad 
200 osób. 

Inauguracji tegorocznego konkursu dokonali ks. Jan Pio-
trowski oraz dyrektor Krzysztof Borkowski.

Wyniki konkursu:
1 miejsce – schola „Mocni w uchu” z  parafi i pw. św. Marcina 

w Gostyninie
2 miejsce – schola „Natchnieni” z parafi i pw. św. Ducha w Ło-

wiczu
3 miejsce – schola „Corda Cordi” z parafi a pw. św. Krzyża 

w Płocku oraz  schola "Aniołki" z parafi i pw. św. Wojciecha 
w Zagrobie

Wyróżnienie otrzymała schola z parafi i pw. św. Małgorzaty 
w Gralewie.

Fot. Facebook SP Gralewo

Piosenka religijna w GralewiePiosenka religijna w Gralewie

Gospodarzami konkursu byli ksiądz proboszcz 
Jan Piotrowski i dyrektor szkoły Krzysztof Borkowski

Pierwszą nagrodę otrzymała schola z Gostynina

Schole z Gralewa
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W szkole w Gralewie odbyła się 9 listopada uroczystość 
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. I jak sama nazwa wskazuje w programie dominowały pieśni 
i piosenki patriotyczne w wykonaniu uczniów. Ale nie tylko one 
złożyły się na program artystyczny. W jego trakcie taniec fl agi 
zaprezentowały uczennice klasy VI. Świętowanie odzyskania 
przez Polskę niepodległości poprzedzone zostało sadzeniem 
dębów pamięci.

Jednak największe zainteresowanie wzbudził tort urodzino-
wy. A to dlatego, że jego rozmiary były naprawdę imponujące, 
a na dodatek miał barwy biało-czerwone. Podziękowania i bra-
wa należą się rodzicom, którzy podjęli wyzwanie upieczenia 
tego nietuzinkowego tortu, który na koniec uroczystości jej 
uczestnicy pałaszowali ze smakiem.

Fot. Facebook SP Gralewo

Z PIEŚNIĄ DO NIEPODLEGŁEJ I TORTEMZ PIEŚNIĄ DO NIEPODLEGŁEJ I TORTEM

W programie dominowały pieśni i piosenki patriotyczne 
w wykonaniu także najmłodszych

Taniec fl agi

Krojenie okazałego tortu rozpoczął dyrektor 
Krzysztof Borkowski Tort był pyszny
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Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości w szkole w Krajkowie odbyła się 
9 listopada uroczysta akademia. W przystrojonej 
w biało-czerwone barwy sali, atmosfera była podnio-
sła i jednocześnie radosna. W programie akademii 
nie zabrakło patriotycznych pieśni i wierszy. Sceno-

grafi ę uzupełniała prezentacja o polskich krajobra-
zach i dźwięki F. Chopina.

O godzinie 11.11 w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Rekord dla Niepodległej” wszyscy zgromadzeni od-
śpiewali 4 zwrotki hymnu państwowego. 

Fot. archiwum szkoły

Z HYMNEM NA USTACHZ HYMNEM NA USTACH
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Unieck

Koziebrody

Takie słowa cisnęły mi się na usta po 
zakończeniu uroczystości, która 8 listo-
pada odbyła się w Szkole Podstawowej 
im. Powstańców Styczniowych w Uniec-
ku, zorganizowana z okazji 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości.

Była niezwykła i wzruszająca głów-
nie za sprawą uczniów prezentujących 
program artystyczny, przygotowany pod 
kierunkiem nauczycielki języka polskie-
go Bożeny Wesołowskiej. Ale też i za 
sprawą wszystkich obecnych – rodziców, 
nauczycieli, pracowników szkoły, liczne-
go grona zaproszonych gości, bo wszyscy 
oni wczuli się w atmosferę tego wydarze-
nia i włączyli do wspólnego śpiewania. 
Wręczone  zebranym śpiewniki ułatwiły 

zadanie. Patriotyczne wiersze, recyto-
wane przez młodzież, przeplatane były 
takimiż samymi pieśniami i piosenkami. 
Obok Mazurka Dąbrowskiego i Roty 
brzmiały w szkolnej sali „Legiony...”, 
„Biały Krzyż”, „Wojenko, wojenko...”, 
„My, pierwsza brygada”, „Przybyli uła-
ni...” i inne. W fi nale młodzież wykonała 
niezwykle wzruszającą pieśń „Zostanie-
my na tej ziemi”, a po jej zakończeniu 
otrzymała zasłużone rzęsiste oklaski.

Wielu uczestników wydarzenia wpi-
sało się do księgi pamiątkowej szkoły. 
Mogłem napisać tylko jedno: „Wzrusza-
jąca uroczystość, piękna. Brawo dla mło-
dzieży i jej wychowawców”.

* * *
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycz-

nych w szkole poprzedziła  msza świę-
ta w miejscowym kościele, zakończo-
na poświęceniem pamiątkowej tablicy, 
w sąsiedztwie której posadzony został 
dąb stulecia. Na mogile powstańców 
styczniowych, znajdującej się na cmenta-
rzu, a także przy pomniku poświęconym 
poległym w czasie II wojny  światowej 
i bratobójczych walkach po wojnie, zło-
żone zostały kwiaty i zapalone znicze 
pamięci.

r-r 
Fotorelacja z uroczystości w szkole 

na str. 12

Niezwykła i wzruszającaNiezwykła i wzruszająca

Dąb pamięci i tablicę poświęcił ksiądz proboszcz 
Wojciech Iwanowski

Kwiaty składa dyrektorka szkoły Anna Ossowska

9 listopada uroczystym apelem szko-
ła w Koziebrodach uczciła setną rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Pol-
skę. Uczniowie zaprezentowali program 
słowno-muzyczny „Polsko, Ty zawsze 
wiernych miałaś synów” oddając hołd

wszystkim Polakom i żołnierzom wal-
czącym o wolną i suwerenną Polskę.  
Wierszem i piosenką przeprowadzili 
zgromadzonych przez kolejne lata histo-
rii naszej ojczyzny.

Utwory poetyckie i muzyczne o charak-
terze patriotycznym pozwoliły na refl ek-
sję i zadumę  nad historią naszego naro-
du, bo cytując Jana Pawła II: „Wolność 
nie jest nam dana raz na zawsze. Trzeba 
ją stale zdobywać na nowo”.

sp

l k ki P l k i ż ł i l U

Wierszem i piosenkąWierszem i piosenką
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