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Tegoroczny odpust w parafi i w Krajkowie przebiegał 
pod znakiem religijnych i patriotycznych przeżyć. Proboszcz 
ksiądz Zbigniew Kluba we współpracy z wójtem gminy Raciąż 
Ryszardem Giszczakiem i burmistrzem Raciąża Mariuszem 
Godlewskim zorganizował 27 maja uroczystość z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podczas mszy świętej prowadzonej przez księdza Adama 
Nersa, kapelana hospicjum w Kraszewie Czubakach, poświę-
cona została pamiątkowa tablica z nazwiskami zamordowa-
nych przez okupantów niemieckich mieszkańców nieistniejącej 
już gminy Strożęcin. 

Relacja z uroczystości na str. 6-7

Po raz drugi gmina Raciąż, sołectwo w Kraszewie Gaczu-
łach pod wodzą sołtys Bożeny Karwowskiej, miejscowe 
organizacje OSP i KGW we współpracy z Klubem Biegacza 
im. P. Sękowskiego w Płońsku zorganizowali Bieg po Zdrowie. 
Najwięcej emocji wzbudził bieg dzieci na 300 metrów. Malu-
chy radziły sobie wspaniale.

Na zdjęciu wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak wita na 
mecie jednego z najmłodszych uczestników biegu.

Czytaj na str. 10-11

29 maja w Szkole Podstawowej z Uniecku odbył się kolej-
ny konkurs dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gim-
nazjalnych „Wiem wszystko o gminie Raciąż”. Był podzielony 
na dwie części. Pierwsza to prezentacja pod nazwą „Rozwój 
gminy Raciąż w latach 2014-2018”. Druga – spot reklamujący 
życie bez nałogów. Czytaj na str. 5

Na sesji Rady Gminy Raciąż, która odbyła się 15 czerwca, 
radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania ubiegło-
rocznego budżetu gminy i również jednogłośnie udzielili wójto-
wi Ryszardowi Giszczakowi absolutorium.

Czytaj na str. 2

odzyskania 
przez Polskę przez Polskę 
niepodległościniepodległości

W Kraszewie GaczułtachW Kraszewie Gaczułtach
        biegali po zdrowie        biegali po zdrowie

Obchody 100-leciaObchody 100-lecia

Jednogłośne absolutorium Jednogłośne absolutorium 
dla wójtadla wójta

„Wiem wszystko o gminie „Wiem wszystko o gminie 
Raciąż” za namiRaciąż” za nami
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Od 1 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Koziebrodach 
wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego. To trzecia straż w gminie Raciąż, obok OSP 
Unieck i OSP Kaczorowy, która znalazła się w KSRG.

Na sesji Rady Gminy Raciąż, która odbyła się 15 czerwca, 
radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z wykonania ubiegło-
rocznego budżetu gminy i również jednogłośnie udzielili wójto-
wi Ryszardowi Giszczakowi absolutorium.

Wcześniej zapoznali się ze stanowiskiem w tej sprawie ko-
misji rewizyjnej rady, która jednogłośnie wnioskowała o udzie-
lenie wójtowi absolutorium z wykonania budżetu gminy w 
2017 roku. A także z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie, która pozytywnie oceniła wykonanie przez gmi-
nę Raciąż budżetu w minionym roku.

Dochody budżetowe gminy Raciąż w 2017 r. wyniosły bli-
sko 34 mln zł, zaś wydatki przekroczyły nieznacznie 33,3 mln 
zł, w tym wydatki bieżące – 28 mln zł, wydatki inwestycyjne 
– 5 mln zł. W wydatkach bieżących największą pozycję bo aż 
47,13 proc. stanowiły wydatki związane z utrzymaniem oświa-
ty. W następnej kolejności są wydatki na administrację publicz-
ną, pomoc społeczną oraz gospodarkę odpadami komunalnymi. 

Jeśli chodzi o ubiegłoroczne inwestycje w gminie Raciąż, 
to koncentrowały się one głównie na drogach. – Wykonaliśmy 
aż 17 inwestycji drogowych – mówił Ryszard Giszczak. Wspo-
mniał też o wybudowaniu ponad 4 kilometrów wodociągów 
do...11 posesji. – Tak pracowitego roku jak ubiegłoroczny pod 
względem inwestycyjnym nie pamiętam – podsumował wójt 
dodając z satysfakcją, że aktualnie gmina Raciąż ma zerowe 
zadłużenie. r-r

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 

dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości 
oraz wzięli bardzo liczny udział w ceremonii pogrzebowej 

ŚP. ANDRZEJA KLANA 
serdeczne podziękowania

składają żona i synowie z rodzinami.

Urząd Gminy Raciąż, informuje iż w związku z długotrwa-
łym okresem braku opadów atmosferycznych, potwierdzonym 
przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, można 
składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach 
rolnych w wyniku suszy rolniczej.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Raciąż, 
pokój nr 2 i 4

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej gminy 
Raciąż: www.gmina.raciaz.iap.pl

Do wniosku prosimy załączyć:
– wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich 

na bieżący rok – wydruk wniosku płatności bezpośrednich;
– kopię zgłoszenia do Systemu Identyfi kacji i Rejestracji 

Zwierząt (IRZ) – księga stada, paszporty.
Informujemy też, że służby wojewody odstąpiły od koniecz-

ności dostarczania także wypisu z rejestru gruntów..

Od 13 czerwca działa przepompownia 
strefowa wody wraz ze zbiornikiem reten-
cyjnym w miejscowości Niedróż Młody. 
Budowa obejmowała wykonanie zbiorni-
ka retencyjnego wody pitnej o pojemności 
100,0 m sześciennych wraz z pompownią 
kontenerową (typową).

W celu podwyższenia ciśnienia wody 
w sieci wodociągowej w Niedrożu Młodym 
zaprojektowano przepompownię wody zasi-
lającą sieć wodociągową do miejscowości 
Niedróż Młody, Niedróż Stary, Druchowo, 
Kraszewo Falki, Żukowo Strusie.

Pionowy zbiornik retencyjny wykonany 
jest z elementów stalowych. Zbiornik reten-
cyjny będzie służył do magazynowania wody 
pitnej, co pozwoli na wyrównanie okreso-
wych defi cytów wody, spowodowanych zbyt 
małą wydajnością studni na ujęciu w sto-
sunku do zapotrzebowania. Zbiornik będzie 
stanowił jednocześnie dodatkowe zabezpie-
czenie źródła wody z przeznaczeniem do ce-
lów przeciwpożarowych. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 445,3 tys. zł. Inwestycja 
w całości zrealizowana została ze środków 
własnych z budżetu gminy Raciąż. UG

Kolejna straż krajowa Kolejna straż krajowa 
w gminiew gminie

Urząd Gminy Raciąż informuje iż w związku z długotrwa

UwagaUwaga
r o l  n i  c y !r  o l  n i  c y !

Przepompownia w Niedrożu już działaPrzepompownia w Niedrożu już działa

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTAJEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA
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Gmina Raciąż zabrała się za ukrócenie procederu zaśmie-
cania lasów czy rowów przez osoby, które bezmyślnie wyrzu-
cają nieczystości w miejscach do tego nie przeznaczonych. 
A takich miejsc jest także w gminie Raciąż sporo, mimo że 
gmina od lat prowadzi gospodarkę odpadami, może od każ-
dego mieszkańca odebrać każdą ilość odpadów komunalnych, 
a także wielkogabarytowych, takich jak zużyte meble, sprzęt 
agd czy rtv, opony...

Nie wiadomo do końca czy sprawcami zanieczyszczania 
środowiska są mieszkańcy gminy, czy przyjezdni. Pewnie jedni 
i drudzy. Batem na nich ma być kamera, która będzie instalowa-
na zamiennie z miejscach, gdzie najczęściej tworzą się dzikie 
wysypiska. Wójt Ryszard Giszczak zapewnia, że nie chodzi od 
razu o karanie, ale o przeciwdziałanie – prewencję. Ostrzega 
jednocześnie, że ujawnione osoby wyrzucające śmieci w nieod-
powiednich miejscach będą karane z całą surowością. r-r

W gminie Raciąż od 1 lipca ruszyła realizacja programu 
„Dobry start”. Wnioski o świadczenie można składać online 
od 1 lipca poprzez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez ban-
kowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia wnioski w wersji pa-
pierowej, które można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Raciążu.

Wnioski można składać do 30 listopada w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Raciążu od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:30 do 16:00 w pokoju numer 9.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę 
świadczenia do 30 września.

Aby uniknąć kolejek zachęcamy do składania wniosków 
drogą elektroniczną – wiąże się to z szybszą wypłatą świad-
czenia.

UG

Elżbieta Grodkiewicz, radna powiatowa i członek Zarządu 
Powiatu Płońskiego poinformowała na sesji Rady Gminy Raciąż, 
15 czerwca, że starania o uruchomienie w Raciążu nocnej i świą-
tecznej pomocy lekarskiej mają szanse zakończyć się sukcesem.

Przypomnijmy, że trzy miesiące temu radna powiatowa za-
inicjowała akcję zbierania popisów pod wnioskiem o powołanie 
w Raciążu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Jako jeden 
z argumentów przemawiających za utworzeniem takiej usługi 
medycznej wymieniła decyzję wojewody o likwidacji karetki 
typu S i przekształceniu jej w ambulans bez lekarza. Elżbieta 
Grodkiewicz zwróciła się wtedy do radnych gminnych i sołty-
sów z prośbą o pomoc w zbiórce podpisów pod wnioskiem.

Akcja zbierania podpisów przebiegła bardzo sprawnie, a jej 
skala zaskoczyła nawet samą pomysłodawczynię, która na sesji 
w czerwcu dziękowała sołtysom i radnym za tak pozytywny od-
zew na jej apel.

Elżbieta Grodkiewicz poinformowała, że odbyły się roz-
mowy w sprawie powołania w Raciążu nocnej i świątecznej 

pomocy lekarskiej z udziałem 
dyrekcji płońskiego szpitala, 
wójta gminy Raciąż i burmistrza 
miasta, i wszystko wskazuje na 
to, że wspomniana usługa me-
dyczna ruszy 1 września. Wa-
runkiem jest jednak udzielenie 
wsparcia fi nansowego płońskiej 
placówce.

Wójt Ryszard Giszczak 
przekonywał, że warto jest dać 
te pieniądze, mimo że ochrona 
zdrowia nie jest zadaniem wła-
snym gminy, ale administracji 
centralnej. Chodzi o kwotę 5 tys. zł miesięcznie. Dodał, że 
władze miasta Raciąż również deklarują wsparcie fi nansowe 
w takiej samej wysokości.

r-r

Gmina Raciąż uzyskała dofi nansowanie na remont i wypo-
sażenie dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Szczep-
kowo oraz Druchowo ze środków fi nansowych budżetu wo-
jewództwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. Wkrótce mają 
zostać przekazane środki fi nansowe w wysokości 20 tys. zł 
na realizację zadań, które planuje się wykonać w terminie do 
15 października 2018 r.

Celem programu jest zaspokajanie potrzeb sołectw oraz pro-
mowanie działań stymulujących m.in. wielofunkcyjny rozwój 
obszarów wiejskich, efektywne wykorzystanie potencjałów ob-
szarów wiejskich oraz promowanie działań wspierających two-
rzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia 
tożsamości regionalnej.

UG

1 li ł li j i ki kł d ć d 30 li
„Dobry start” – 300 zł dla ucznia„Dobry start” – 300 zł dla ucznia

Na świetliceNa świetlice

Jest szansa Jest szansa 
na nocną pomoc lekarskąna nocną pomoc lekarską

KAMERA NA TYCH, CO ŚMIECĄ

Elżbieta Grodkiewicz bardzo 
zaangażowała się 
w doprowadzenie 

do uruchomienia w Raciążu 
nocnej i świątecznej pomocy 

lekarskiej

Ś

Gmina Raciąż otrzymała wsparcie fi nansowe na realizację 
programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” 
w 2018 r. Wysokość dofi nansowania to 28 tys. zł, środki wła-
sne gminy – 7 tys. zł. Razem kwota przewidziana na realizację 
programu wynosi 35 tys. zł. Dofi nansowanie jest skierowane do 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniec-
ku i Szkoły Podstawowej im. W.S. Reymonta w Koziebrodach. 
Każda szkoła dysponuje kwotą 17,5 tys. zł. 

Dyrektor szkoły w ramach udzielonego wsparcia może za-
kupić tablicę interaktywną, projektor, głośniki, monitor.

UG

Dofinansowanie na zakupDofinansowanie na zakup
tablic aktywnychtablic aktywnych
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22 czerwca zakończył się kolejny rok 
szkolny. Jak zwykle uroczyście. Nie zabrakło 
kwiatów, podziękowań, nagród i gratulacji, 
a także wzruszeń i radości z rozpoczynają-
cych się wreszcie wakacji. Można będzie po-
leniuchować, a nawet... zatęsknić za szkołą. 
Na zdjęciu zakończenie roku szkolnego w SP 
w Krajkowie.

23 maja w Szkole Podstawowej im. Władysława St. Rey-
monta w Koziebrodach odbył się Gminny Konkurs Recytator-
ski „Mówimy Reymontem” pod honorowym patronatem wójta 
gminy Raciąż pana Ryszarda Giszczaka. 

Konkurs miał za zadanie promować piękno literatury pol-
skiej, a w szczególności laureata literackiej Nagrody Nobla – 
Władysława St. Reymonta. Wzięły w nim udział uczennice ze 
szkół w Starym Gralewie i Ko-
ziebrodach, które prezentowały 
fragmenty dzieł Władysława Sta-
nisława Reymonta.
Jury uznało następujących uczest-
ników za laureatów:
W kategorii klas IV-VI:
I nagroda – Milena Błaśkiewicz 

SP w Starym Gralewie 
II nagroda – Maria Szczypa SP 

w Koziebrodach 
III nagroda – Gabriela Chaliń-

ska SP w Starym Gralewie
Wyróżnienie – Maja Jasińska SP 

w Koziebrodach

W kategorii klas: VII i gimnazjum
I nagroda – Wiktoria Wiśniewska SP w Koziebrodach 
II nagroda – Natalia Dobrzyńska SP w Koziebrodach
III nagroda – Gontarska Ewelina – SP w Starym Gralewie
Wyróżnienie – Kinga Jagacka – SP w Koziebrodach
Jury nie kryło, że było pod wielkim wrażeniem umiejętności 
recytatorskich wszystkich uczestniczek konkursu. Wszystkim 

uczestniczkom konkursu serdecz-
nie gratulujemy.

Anna Kurkiewicz
nauczycielka j. polskiego

Laureatki konkursu: Milena Błaś-
kiewicz z SP w Starym Gralewie 
(z lewej) i Wiktoria Wiśniewska 
z SP w Koziebrodach, która pod-
czas inscenizacji wesela z „Chło-
pów”, zaprezentowanej  w czasie 
Dnia Patrona, wcieliła się w rolę 
Jagny.

 (O tym wydarzeniu – na str. 9)

Każdego roku w oddziale 
i punkcie przedszkolnym w Ra-
ciążu odbywają się uroczysto-
ści z okazji święta mamy i taty. 
Swą miłość i podziękowania za 
codzienny trud dzieci wyraziły 
wierszami i piosenkami. Nie za-
brakło również własnoręcznie 
wykonanych upominków oraz 
słodkiego poczęstunku. Na zdję-
ciu uczestnicy uroczystości.

Gminny Konkurs Recytatorski Gminny Konkurs Recytatorski 
„Mówimy Reymontem”„Mówimy Reymontem”

Święto w przedszkoluŚwięto w przedszkolu

Witajcie 

wakacje
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29 maja w Szkole Podstawowej 
z Uniecku odbył się kolejny konkurs dla 
uczniów szkół podstawowych i oddzia-
łów gimnazjalnych „Wiem wszystko 
o gminie Raciąż”. Był podzielony na 
dwie części. Pierwsza to prezentacja pod 
nazwą „Rozwój gminy Raciąż w latach 
2014-2018”. Druga – spot reklamujący 
życie bez nałogów. Zwycięzców wyło-
niło jury pod przewodnictwem Gabrieli 
Kowalskiej. W składzie komisji ocenia-
jące znaleźli się też: Monika Konczew-
ska, Grażyna Szczepańska i Eugeniusz 
Lewandowski.

Część I 
– prezentacja „Rozwój gminy Raciąż 

w latach 2014-2018”

Kategoria szkół podstawowych
I miejsce Jakub Leszczyński 

 – SP w Starym Gralewie
II miejsce Oliwia Milewska 

 – SPw Krajkowie
III miejsce Magdalena Ziółkowska 

– SP w Uniecku

Kategoria oddziałów gimnazjalnych
I miejsce Wiktoria Podlecka – oddziały 

gimnazjalne w Krajkowie

II miejsce Dominika Kurek – oddziały 
gimnazjalne w Uniecku

III miejsce Alicja Majewska – oddziały 
gimnazjalne w Starym Gralewie

III miejsce Alicja Liberadzka – oddzia-
ły gimnazjalne w Koziebrodach

Część II 
– spot reklamujący życie bez nałogów

Kategoria szkół podstawowych
I miejsce Kinga Szerszeniewska i Oli-

wia Dzikowska – SP w Uniecku
II miejsce Anna Maria Kwasiborska – 

SP w Starym Gralewie

Kategoria oddziałów gimna-
zjalnych
I miejsce Maciej Charzyń-
      ski – OG w Uniecku
II miejsce Agata Ptasik 
     i Alicja Błąszczak – 
     OG w Koziebrodach 

Uroczyste podsumowa-
nie konkursu odbyło się pod-
czas sesji czerwcowej Rady 
Gminy Raciąż. Nagrody naj-
lepszym ufundowała gmina 
Raciąż.

Laureaci konkursu „Wiem wszystko o gminie Raciąż” z dyrektorami i opiekunami

Najlepsi w konkursie „Wiem wszystko o gminie Raciąż”, od prawej: Wiktoria Podlecka – I miejsce za prezentację „Rozwój gminy Raciąż 
w latach 2014-2018 w Międzyszkolnym Konkursie „Wiem wszystko o gminie Raciąż” w kategorii oddziałów gimnazjalnych; Oliwia 
Dzikowska – I miejsce za spot reklamowy promujący życie bez nałogów w Międzyszkolnym Konkursie „Wiem wszystko o gminie Raciąż” 
w kategorii szkół podstawowych; Kinga Szerszeniewska – I miejsce za spot w kategorii szkół podstawowych; Jakub Leszczyński – I miejsce za 

prezentację w kategorii szkół podstawowych; Maciej Charzyński – I miejsce za spot w kategorii oddziałów gimnazjalnych.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURSMIĘDZYSZKOLNY KONKURS
„WIEM WSZYSTKO O GMINIE RACIĄŻ” ZA NAMI„WIEM WSZYSTKO O GMINIE RACIĄŻ” ZA NAMI
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Tegoroczny odpust w parafi i w Kraj-
kowie przebiegał pod znakiem religij-
nych i patriotycznych przeżyć. Proboszcz 
ksiądz Zbigniew Kluba we współpracy 
z wójtem gminy Raciąż Ryszardem Gisz-
czakiem i burmistrzem Raciąża Mariu-
szem Godlewskim zorganizował 27 maja 
uroczystość z okazji 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

Podczas mszy świętej prowadzonej 
przez księdza Adama Nersa, kapelana 
hospicjum w Kraszewie Czubakach, 
poświęcona została pamiątkowa tablica 
z nazwiskami zamordowanych przez 
okupantów niemieckich mieszkańców 
nieistniejącej już gminy Strożęcin. Tabli-
ca ta jest eksponowana w szkole w Sta-

rym Gralewie. Natomiast jej kopia znaj-
duje się w gralewskim kościele.

W trakcie nabożeństwa miał też miej-
sce doniosły akcent kombatancki. Infor-
mowaliśmy na naszych łamach, że racią-
ska organizacja kombatantów przekazała 
swój sztandar pod opiekę harcerzom ze 
szkoły w Raciążu. Podczas uroczystości 
w Krajkowie odbyło się uroczyste wbija-
nie symbolicznych gwoździ w drzewiec 
tegoż sztandaru, zapoczątkowane przez 
prezesa Romana Chrzanowskiego, a gro-
no raciąskich kombatantów, a także ich 
kapelan, którym jest ks. Zbigniew Kluba, 
wyróżniono dyplomami uznania nada-
nymi przez Związek Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych

Mszę świętą zakończy-
ła procesja wokół kościoła. 
Ale na tym nie kończy-
ły się niepodległościowe 
obchody. Kolejnym ich 
elementem była prelekcja 
doktora nauk wojskowych, 
pochodzącego w Raciąża 
Wojciecha Burdeckiego na 
temat przebiegu I wojny 

światowej na ziemi raciąskiej. Potem 
zaprezentowana została książka pt. „Bo-
janowscy”, w której m.in. wiele miejsca 
poświęcono Adamowi Bojanowskiemu, 
przedwojennemu kierownikowi szkoły 
w Kodłutowie, zamordowanemu przez 
hitlerowców, którego imię w roku 2000 
otrzymała placówka w Kodłutowie.

Niezwykle piękny koncert pieśni pa-
triotycznych zaprezentował w kościele 
liczny chór z płockiej Małachowianki – 
Mistrel.

Przy udziale żołnierzy 2 Pułku Sape-
rów z Nowego Dworu Mazowieckiego 
i grupy rekonstrukcyjnej „Strzelcy” z Ra-
ciąża przedstawiciele władz samorządo-
wych gminy Raciąż oraz miasta Raciąża 
złożyli wieńce pod pomnikami ofi ar 
II wojny światowej przy szkole i na 
cmentarzu. Na czele przemarszu szła 
młodzież z zespołu Krajkowiacy, która 
wcześniej wykonała dla zebranych przed 
kościołem poloneza. W oczy rzucała się 
dużych rozmiarów biało-czerwona fl aga.

r-r

Zdjęcia: Sz. Karpiński i własne

OBCHODY 100-LECIA  ODZYSKANIA OBCHODY 100-LECIA 
PRZEZ POLSKĘ PRZEZ POLSKĘ 
NIEPODLEGŁOŚCINIEPODLEGŁOŚCI
W Krajkowie patriotycznie i religijnie

Wbijanie symbolicznych gwoździ zapoczątkował prezes 
raciąskich kombatantów Roman Chrzanowski 

(w środku). Z prawej ksiądz proboszcz Zbigniew Kluba Mszę świętą odprawił ksiądz Adam Ners
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OBCHODY 100-LECIA  ODZYSKANIA  ODZYSKANIA 
PRZEZ POLSKĘ 
NIEPODLEGŁOŚCI

Podczas nabożeństwa 
poświęcona została 
pamiątkowa tablica 
z nazwiskami zamor-
dowanych przez oku-
pantów niemieckich 
mieszkańców nieist-
niejącej już gminy 
Strożęcin

Procesja 
wokół kościoła

Wójt Ryszard Giszczak i burmistrz Mariusz 
Godlewski składają wieniec przy pomniku 

pamięci narodowej na cmentarzu w Krajkowie

Na czele przemarszu szła młodzież z zespołu 
Krajkowiacy z biało-czerwoną fl agą
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PIKNIK RODZINNY W GRALEWIE
10 czerwca odbył się na boisku szkol-

nym II Piknik Rodzinny, organizowany 
przez Radę Rodziców. Ten słoneczny 
dzień umiliły nam występy wokalno-ta-
neczne uczniów szkoły. Na scenie zapre-
zentowały się wszystkie grupy wiekowe 
– od przedszkolaków do gimnazjalistów.

W tym dniu wręczono również na-
grody w konkursie plastycznym o tema-
tyce antyalkoholowej: „Jak spędzam czas 
z rodziną?” oraz „Nie ma miłości bez 
trzeźwości”.

Piknik obfi tował w liczne atrakcje, 
m.in.: pokazy strażackie jednostek OSP 
Szapsk, Dobrska Kolonia, Kaczorowy 
i Kiełbowo. Prezentowała się też Jed-
nostka Strzelecka 1006 w Płońsku-Pluton 
Strzelecki w Raciążu oraz grupa motoro-
wa Cavalcade z Raciąża.

Wszyscy mogli też przekonać się, jak 
wielkie znaczenie ma ostrożna jazda sa-
mochodem i zapinanie pasów, uczestni-
cząc w pokazach symulatora dachowania

Dla uczniów i uczestników pikniku 
zorganizowano liczne konkursy z nagro-
dami, np. rozgrywki w piłkę nożną, tory 

sprawnościowe, przeciąganie liny, 
wyścigi na piłkach i in.

Nasi milusińscy mogli 
pomalować sobie buźki 

w kąciku malucha. Pozo-
stałe atrakcje to: jazda 
bryczką, dmuchańce 

(zjeżdżalnie, ściana wspinaczkowa, ba-
sen z piłkami, kule na wodzie). Wszyscy 
uczniowie mieli zapewnione darmowe 
kiełbaski, watę cukrową, popcorn, zakrę-
cony ziemniaczek. Pozostali uczestnicy 
mogli te smakołyki oraz napoje, ciasta 
wykonane przez rodziców i wytwory rę-
kodzieła zakupić. Zabawę umilały zespo-
ły muzyczne Dotyk i Vector.

Nasz piknik nie byłby możliwy bez 
licznych sponsorów, którym bardzo dzię-
kujemy. Dziękujemy też rodzicom, któ-
rzy zaangażowali się przy organizacji 
i obsłudze pikniku. Podziękowania kie-
rujemy również do pana dyrektora szkoły 
oraz nauczycieli i pracowników obsługi. 
Mamy nadzieję spotkać się za rok z tak 
miłymi uczestnikami oraz w takiej wspa-
niałej atmosferze. 

Rada Rodziców
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Szkoła Podstawowa im W.S. Reymonta 
w Koziebrodach obchodziła po raz 17 uroczy-
ście Dnień Patrona. Wybierając w 2001 r. na 
patrona naszej szkoły W. S. Reymonta, przy-
jęliśmy do realizacji te wartości, jakie prefero-
wał noblista, czyli umiłowanie ojczyzny, głę-
boką wiarę w Boga i poszanowanie dla trady-
cji ludowych. Wartości te są ponadczasowe. Staramy się swoją pracą 
i zachowaniem na co dzień dawać świadectwo, że nasza szkoła god-
nie wypełnia przyjęte zobowiązania.

Najlepszym dowodem na to są liczne sukcesy naszych uczniów. 
W ciągu tych 17 lat dzięki naszej systematycznej pracy byliśmy 
trzy razy w Kanadzie dzięki owocnej współpracy z bliźniaczą 
Fundacją W. S. Reymonta w Toronto. Co roku bierzemy udział 
w Ogólnopolskich Zlotach Szkół Reymontowskich i Ogólnopol-
skim Konkursie Recytatorskim „Mówimy Reymontem”.

Na tegorocznej uroczystości z okazji Dnia Patrona, która odby-
ła się 6 czerwca, obecni byli wójt Gminy Raciąż Ryszard Giszczak, 
przewodniczący Rady Powiatu w Płońsku Jan Mączewski, radni 
Gminy Raciąż Jacek Szczypa i Eugeniusz Ptasik, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Uniecku Anna Ossowska, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Starym Gralewie Krzysztof Borkowski. Powiatową Straż 
Pożarną w Płońsku reprezentował Grzegorz Domański.

W związku z Dniem Patrona odbył się w naszej szkole Gminny 
Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem”, który honorowym 
patronatem objął wójt Gminy Raciąż Ryszard Giszczak (wyniki 
podajemy na str. 4).

Kolejny z konkursów to Gminny Konkurs Literacki o „Pióro 
Reymonta” skierowany do uczniów oddziałów gimnazjalnych.

W kategorii poezja: 
I nagroda – Olga Jaros SP w Koziebrodach
II nagroda – Alicja Majewska SP w Starym Gralewie
III nagroda – Maria Małecka SP w Starym Gralewie

W kategorii proza: 
I nagroda – Alicja Błaszczak 
     SP w Koziebrodach
II nagroda – Weronika Kucharska 
     SP w St. Gralewie
III nagroda – Alicja Liberadzka 
     SP w Koziebrodach

Wyróżnienie – Weronika Buczyńska SP w Starym Grale-
wie, Wiktoria Szumańska SP w Starym Gralewie, Wiktoria 
Wiśniewska i Jakub Parowski SP w Koziebrodach.

Odbył się też Szkolny Konkurs Plastyczny: „Polska wieś – pory 
roku” 
Kategoria SP:

I miejsce Natalia Dobrzyńska SP w Koziebrodach
II miejsce Natalia Karwowska SP w Koziebrodach
III miejsce Marcin Lewandowski SP w Koziebrodach

Kategoria gimnazjum:
I miejsce Julia Miklaszewska OG w Koziebrodach
II miejsce Konrad Bogdański OG w Koziebrodach
III miejsce Alicja Liberadzka OG w Koziebrodach
Nastąpiło też wręczenie statuetek „Przyjaciel szkoły” osobom, 

które wspierają nasze działania, angażują się w życie szkoły, po-
święcają swój czas dla dobra społeczności szkolnej i podniesienia 
jakości pracy szkoły.

Honorowy tytuł „Przyjaciel szkoły” otrzymali: wójt Gminy 
Raciąż, Rada Rodziców w Koziebrodach, przewodniczący Rady 
Powiatu w Płońsku, Powiatowa Straż Pożarna w Płońsku, Ochotni-
cza Straż Pożarna w Koziebrodach.

Małgorzata Środkowska
Dyrektor SP w Koziebrodach

Dzień Patrona Dzień Patrona 
w Szkole Podstawowej w Koziebrodachw Szkole Podstawowej w Koziebrodach

„Żyć to działać,
to rozsiewać po świecie talent,

energię, uczucie,
pomagać w czasie teraźniejszym

pokoleniom przyszłym”

17 lat z Władysławem Stanisławem Reymontem

Dzień Patrona przebiegał w atmosferze „Chłopów” Władysława Stanisława 
Reymonta, co widać na zdjęciach. Tradycyjnie nie zabrakło inscenizacji 

fragmentów tej najważniejszej w twórczości patrona szkoły powieści
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Po raz drugi gmina Raciąż, sołec-
two w Kraszewie Gaczułach pod wodzą 
sołtys Bożeny Karwowskiej, miejscowe 
organizacje OSP i KGW we współpracy 
z Klubem Biegacza im. P. Sękowskiego 
w Płońsku zorganizowali Bieg po Zdro-
wie. Impreza, która odbyła się 3 czerw-
ca, miała wymiar sportowy, rekreacyjny, 
a także charakter pikniku. Start i metę 
zorganizowano naprzeciwko strażnicy. 
Obok na placu rozłożyły się stoiska z po-
siłkami i frykasami.

W biegu głównym na dystansie 10 km 
wystartowało 49 zawodniczek i zawod-
ników. Wśród kobiet zwyciężyła Aneta 
Turalska z Sierpca. Najszybszym spośród 
mężczyzn okazał się Tomasz Mikulski 

z miejscowości Łazy. Jedynym przedsta-
wicielem miejscowych w tym biegu był 
Hubert Kalkowski z miejscowości Kra-
szewo Czubaki – wśród mężczyzn zajął 
14 miejsce.

Wcześniej na trasę wyruszyli bie-
gacze, którzy zdecydowali się pokonać 
krótszy dystans – 3 km. Tę rywalizację 
wśród kobiet wygrała Dorota Godziń-
ska z miejscowości Susk Nowy, a wśród 
mężczyzn – Adam Zbączyński z Socha-
czewa. W tym biegu wystartowała spo-
ra grupa mieszkańców gminy Raciąż – 
najwcześniej na mecie zameldowali się 
Alicja Błaszczak i Dawid Rybacki, oboje 
z Kraszewa Gaczułt.

Odbyła się też kijkowa rywaliza-
cja (marsz nordic walking) na dystansie 
6 km. Ale najwięcej emocji wzbudził bieg 
dzieci na 300 metrów. Maluchy radziły 
sobie wspaniale tym bardziej, że były do-
pingowane, a nierzadko też wspomaga-
ne przez rodziców. W całych zawodach, 
a szczególnie w tych ostatnich zmaga-
niach, wszyscy, bez względu na miejsce 
na mecie, byli zwycięzcami. Wszyscy też 
otrzymali pamiątkowe, oryginalne meda-
le za udział. Ale jako że były to zawody, 
najlepsi uhonorowani zostali szczególnie 
i odebrali nagrody stojąc na podium.

r-r

W Kraszewie Gaczułtach  biegali po zdrowieW Kraszewie Gaczułtach  

Liczną grupę wśród uczestników biegu na 3 km 
stanowili mieszkańcy gminy Raciąż

Najwięcej emocji wzbudził bieg najmłodszych

Przed nimi 10 km
W tym roku na starcie w Kraszewie Gaczułtach zameldowali się 

fani marszu z kijkami
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W Kraszewie Gaczułtach  biegali po zdrowiebiegali po zdrowie

Sołtys Bożena Karwowska i radny Janusz Kędzierski 
dbali o to, aby wszystko przebiegało jak należy

Z mamą albo tatą łatwiej jest pokonać trudności

Na każdego uczestnika na mecie czekał 

pamiątkowy medal i gratulacje

Meta tuż, tuż
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