
W ostat ni ty dzień stycz nia zi ma po ka za ła, że nie za po -
mnia ła o nas. Syp nę ła ob fi cie śnie giem, moc no po wia ła
i nie szczę dzi ła mro zu. Dro gi, mi mo od śnie ża nia, w wie lu
miej scach by ły nie prze jezd ne. W za spach uty ka ły auta oso -

Zima pokazała prawdziwe oblicze

bo we i cięż kie. Nie da wa ły ra dy au to bu sy. W trzech szko -
łach w gmi nie Ra ciąż od wo ła ne zo sta ły za ję cia lek cyj ne.

Czy taj na str. 7
Fot. z ar chi wum Urzę du Gmi ny

Dziękowali
komendantowi
Czapskiemu
Grom kim „Sto lat”, okla ska -

mi i ser decz ny mi sło wa mi sa mo -
rzą dow cy z gmi ny Ra ciąż dzię -
ko wa li An to nie mu Czap skie mu,
ko men dan to wi po wia to we mu
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w
Płoń sku, od cho dzą ce mu na eme ry tu rę po 40 la tach służ by, za
współ pra cę,  życz li wość i po moc, ja kie przez 30 lat kie ro wa nia pań -
stwo wą stra żą po wia to wą oka zy wał stra ża kom – ochot ni kom z gmi -
ny Ra ciąż.

Czy taj na str. 3

Wie ści „zdro wot ne”
Gmi na Ra ciąż pod pi sa ła umo wę ze „Zdro wiem”

na świad cze nie przez ko lej ne dwa la ta usług zdro wot -
nych w Uniec ku. Tam też otwar ty zo stał punkt ap tecz ny.
Po mie sią cach prze rwy wzno wi ła wresz cie pra cę ap te ka
w Gra le wie.

Czytaj na str. 8

Pro sto z se sji
Wia do mo już, że w przy szłym ro ku bę dzie fun dusz

so łec ki. Ra da pod ję ła też de cy zję o przy stą pie niu gmi ny
do pro jek tu do ty czą ce go wspar cia od dzia łów przed -
szkol nych z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. Ja -
kie jesz cze de cy zje pod ję ła ra da i o czym dys ku to wa no
na ostat niej se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż? Od po wiedź we -
wnątrz nu me ru.

Nieprzejezdne drogi, zamknięte szkoły...



Zima pokazała prawdziwe oblicze

AKTUALNOŚCI
„G∏os Racià˝a” nr 1/20142

W ostat nich dniach stycz nia zi ma po ka za ła, że nie
za po mnia ła o nas. Syp nę ła ob fi cie śnie giem, moc no po -
wia ła i nie szczę dzi ła mro zu. Dro gi w wie lu miej scach
by ły nie prze jezd ne. W za spach uty ka ły au ta oso bo we
i cięż kie. Nie da wa ły ra dy au to bu sy. W trzech szko łach
w gmi nie Ra ciąż od wo ła ne zo sta ły za ję cia lek cyj ne.

Ostat ni week end stycz nia przy niósł du że opa dy śnie -
gu. W po nie dzia łek, 27 stycz nia, ak cja od śnie ża nia dróg
w gmi nie Ra ciąż za czę ła się na do bre. Na biur ku wój ta
te le fon dzwo nił nie mal bez prze rwy. Py ta nie by ło jed no,
kie dy u mnie od śnie ży cie, bo nie mo gę wy je chać z obej -
ścia, bo mle czar ka nie wje dzie i nie od bie rze mle ka – co
z nim wte dy zro bię...

Gdy by nie wiatr...
Gmi na Ra ciąż ma na swo im te re nie po nad 200 km

dróg gmin nych (w tym 140 km bi tu micz nych) i w pierw -
szej ko lej no ści o ich prze jezd ność to czy ła się ba ta lia. -Ale
gdy nasz sprzęt prze jeż dżał przez dro gi po wia to we, płu ga
nie pod no sił – za pew nia wójt Ry szard Gisz czak. Gmi -
na dys po nu je spo rą ilo ścią sprzę tu do zi mo we go utrzy ma -
nia dróg. A są to trzy płu gi na wo zach stra żac kich, rów niar -
ka, za ku pio ne w ubie głym ro ku cią gnik z płu giem i pa -
skar ka. Do te go do dać trze ba wy naj mo wa ny cią gnik
od spół ki wod nej (de fac to gmin ny, lecz prze ka za ny
w użyt ko wa nie spół ce). Ale i ta ka ilość ma szyn oka za ła się
nie wy star cza ją ca. W nie któ rych miej scach po ro bi ły się ta -
kie za spy, że trze ba by ło wy naj mo wać cięż ki sprzęt do od -
śnie ża nia. Mo że gmi na upo ra ła by się ze śnież nym pro ble -
mem bez ścią ga nia do dat ko we go sprzę tu, gdy by nie wiatr.
A dął nie źle. Co pług ze pchnął, wiatr w oka mgnie niu z po -
wro tem na wie wał z pól na dro gi. Od śnie ża nie w ta kich wa -
run kach mi ja ło się z ce lem, by ło sy zy fo wą ro bo tą.

Lek cje od wo ła ne
W śro dę, 29 stycz nia, sy tu acja by ła już na ty le nie cie -

ka wa, że trze ba by ło od wo łać za ję cia w szko le w Gra le -
wie. Na stęp ne go dnia – w Uniec ku, a w pią tek – w Kraj -
ko wie. Au to bu sy do wo żą ce dzie ci nie da wa ły ra dy prze -
brnąć przez zwa ły śnie gu gro ma dzą ce go się na dro gach.
„Padł” m. in. trakt po wia to wy z Ra cią ża do Gra le wa. Nie -
któ rzy ra to wa li się szu ka jąc do jaz du in ny mi dro ga mi,
jesz cze prze jezd ny mi, na przy kład z Gra le wa do Ra cią ża
przez Ko zo lin. W in nych re jo nach gmi ny nie by ło le piej.

Po mógł za... 20 zł
Miesz kań cy, nie cze ka jąc na sprzęt z gmi ny czy po -

wia tu, sa mi róż ny mi spo so ba mi udraż nia li trak ty. Tak by -
ło m. in. w Ko zo li nie, Ćwier sku, Ka czo ro wach, Żu ko -
wie... Ale by ły też zgo ła od mien ne przy pad ki. Miesz ka -
niec je den z wio ski po mógł li sto no szo wi wy cią gnąć z za -
spy sa mo chód, ale za opła tą 20 zł. Al bo te le fon do wój ta,
zresz tą nie je dy ny ta kiej tre ści, z obu rze niem, że wło darz
gmi ny jesz cze nie od śnie żył te re nu. A prze cież on – rol -
nik – pła ci po dat ki i w za mian ma pra wa żą dać. Oka zy -
wa ło się jed nak, że po dat ków nie za pła cił, co w ni czym
nie ha mo wa ło je go bu ty.

Sy tu acja opa no wa na
Ty dzień póź niej, w śro dę 5 lu te go, sy tu acja by ła już

opa no wa na. Ina czej se sja Ra dy Gmi ny Ra ciąż, któ ra od -
by ła się te go dnia, zdo mi no wa na by ła by za pew ne przez
te mat od śnie ża nia. A nie by ła. Ta kwe stia po ja wi ła się
tyl ko epi zo dycz nie. Wójt Ry szard Gisz czak mó wił m. in.
o ner wo wo ści nie któ rych miesz kań ców, wy ra ża nych
w nie wy bred nych sło wach w roz mo wach te le fo nicz nych
i tłu ma czył, że w tych śnież nych dniach prio ry te tem by ło
dla nie go utrzy ma nie prze jezd no ści dro gi do Kra sze wa
Czu bak, gdzie w za kła dzie opie kuń czo -lecz ni czym znaj -
du je się 450 pa cjen tów.

In ny wą tek po ru szył soł tys Kieł bo wa. Pa weł Mach -
ciń ski mó wił do obec ne go na se sji sta ro sty: -Dro gi po -
wia to we są śli skie. I do wój ta: – Dro ga w Kieł bo wie też
wy ma ga po sy pa nia pia skiem.

Ry szard Gisz czak od po wie dział: – Sy pie my pia -
skiem i so lą suk ce syw nie, po ko lei.

Ochro nią płot ki
Na to miast sta ro sta Jan Mą czew ski tłu ma czył: – Po -

wiat nie ma pie nię dzy na po sy py wa nie dróg pia skiem.
Od śnie ża nie w ostat nich dniach kosz to wa ło nas 400 tys.
zł. Przez ty dzień wy da li śmy wszyst kie pie nią dze prze wi -
dzia ne w bu dże cie na utrzy ma nie dróg.

Jest szan sa na to, że pod czas ko lej nej zi my dro gi
w gmi nie Ra ciąż bę dą chro nio ne płot ka mi. Wójt Ry szard
Gisz czak za pro po no wał sta ro ście po wrót do te go spraw -
dzo ne go roz wią za nia. Jan Mą czew ski oce nił po mysł ja ko
bar dzo do bry i za su ge ro wał wój to wi wy stą pie nie z nim
na pi śmie do za rzą du po wia tu. Nie gdyś płot ki z siat ki po -
wszech nie chro ni ły dro gi przed śnie giem. Te raz ta ki wi -
dok moż na spo tkać tyl ko gdzie nie gdzie.

Ale na ra zie nie wia do mo, co jesz cze po ka że nam ta
zi ma. Pó ki co (10 lu te go) jest od wilż.

r -r
Fot. z ar chi wum UG

W ak cji sprzęt gmin ny
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Grom kim „Sto lat”, okla ska mi i ser decz ny mi sło wa mi
sa mo rzą dow cy z gmi ny Ra ciąż dzię ko wa li An to nie mu
Czap skie mu, ko men dan to wi po wia to we mu Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Płoń sku, od cho dzą ce mu na eme ry tu rę
po 40 la tach służ by, za współ pra cę,  życz li wość i po -
moc, ja kie przez 30 lat kie ro wa nia pań stwo wą stra -
żą po wia to wą oka zy wał stra ża kom – ochot ni kom z
gmi ny Ra ciąż.

Uro czy stość od by ła się 5 lu te go pod czas „mun -
du ro wej” se sji Ra dy Gmi ny, na zwa nej tak przez
prze wod ni czą ce go ra dy. A to dla te go, że wie lu sa -
mo rzą dow ców przy by ło na ob ra dy w mun du rach
stra żac kich. Ja ro sław Ja wor ski prze ka zał na rę ce ko -
men dan ta Czap skie go ad res z po dzię ko wa nia mi,
pod kre śla jąc je go za słu gi dla ra cią skiej gmi ny. Ser -
decz ne sło wa skie ro wa li do An to nie go Czap skie go
m.in. wójt gmi ny Ry szard Gisz czak, Jan Mą czew -
ski, wy stę pu jąc i ja ko sta ro sta płoń ski, i ja ko szef
miej sko -gmin ne go od dzia łu OSP w Ra cią żu, ksiądz
Jan Pio trow ski, pro boszcz z Gra le wa, a od wie lu lat
tak że po wia to wy ka pe lan stra ża ków. Ten ostat ni
zwró cił uwa gę, że spo tka nie od by wa się w dniu św.

Aga ty, któ rej ob ra zy wier ni wy sta wia li w oknach, aby od pę -
dzić ogień i pio ru ny.

An to ni Czap ski rów nież dzię ko wał. Za tak mi łe i życz -
li we przy ję cie i sło wa pod swo im ad re sem, za owoc ną wie -
lo let nią współ pra cę, za po moc i wspar cie płoń skiej PSP
przez gmi nę Ra ciąż. Po wie dział wprost, że pod tym wzglę -
dem w po wie cie płoń skim nie ma ona so bie rów nych.

* * *
No wym ko men dan tem po wia to wym Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej w Płoń sku zo stał Pa weł Ja ku bow ski, do brze zna ny
w gmi nie Ra ciąż. Po cho dzi bo wiem z Uniec ka, z ro dzi ny stra -
żac kiej. Je go oj ciec przez dłu gie la ta był pre ze sem tam tej szej
OSP. r -r

Bu dżet uchwa lo ny
Na ostat niej w mi nio nym ro ku se sji, któ ra od by ła

się 30 grud nia, Ra da Gmi ny Ra ciąż uchwa li ła bu dżet
na 2014 r. Do cho dy gmi ny ma ją prze kro czyć 23 mln
zł, zaś wy dat ki wy nio są bli sko 21,5 mln zł. Nad wyż -
ka bu dże to wa w wy so ko ści pra wie 1,6 mln zł ma być
prze zna czo na na spła tę po życz ki. Jak po ka zu je prak -
ty ka, w cią gu ro ku bu dżet ten bę dzie nie jed no krot nie
zmie nia ny, a je go osta tecz ny kształt po zna my na
ostat niej se sji w ro ku.

W do cho dach oko ło 9,4 mln zł sta no wić bę dą sub wen -
cje, w tym sub wen cja oświa to wa za pla no wa na w kwo cie
nie ca łe 6,4 mln zł.

Na in we sty cje nie ob ję te wie lo let nią pro gno zą fi nan so -
wą za pla no wa no nie ca łe 1,5 mln zł. Za te pie nią dze ma ją
być wy ko na ne na stę pu ją ce za da nia (w tym w ra mach fun -
du szu so łec kie go) :
* do ku men ta cja na bu do wę ka na li za cji sa ni tar nej w

miej sco wo ści Ka czo ro wy;
* przy do mo we oczysz czal nie ście ków;
* do ku men ta cja na bu do wę wo do cią gu w miej sco wo ści

Sta re Mło do cho wo;
* prze bu do wa dro gi gmin nej w miej sco wo ści Zło to po le;

* do ku men ta cja na prze bu do wę dro gi gmin nej w miej -
sco wo ści Ka czo ro wy;

* do ku men ta cja na prze bu do wę dro gi gmin nej w miej -
sco wo ści Kos so bu dy;

* prze bu do wa dro gi gmin nej w miej sco wo ści Sta ry Ko -
mu nin;

* prze bu do wa dro gi w miej sco wo ści Ko zie bro dy;
* prze bu do wa dro gi gmin nej w miej sco wo ści We mpi ły;
* za kup i mon taż wia ty przy stan ko wej w miej sco wo ści

Fol wark Ra ciąż;
* za kup i mon taż wia ty przy stan ko wej w miej sco wo ści

Łem pi nek;
* mo der ni za cja bu dyn ku ko mu nal ne go w Dru cho wie;
* ogro dze nie pla cu przy bu dyn ku re mi zy OSP w Do -

brskiej Ko lo nii;
* bu do wa sa ni ta ria tów w bu dyn ku OSP w Je że wie We -

sel;
* do ku men ta cja na mo der ni za cję re mi zy OSP w Ko zie -

bro dach;
* bu do wa punk tu se lek tyw nej zbiór ki od pa dów ko mu -

nal nych;
* bu do wa oświe tle nia ulicz ne go lam pa mi so lar ny mi

LED w miej sco wo ści Cie ciersk;
* ogro dze nie pla cu za baw w Cie cier sku;
* za kup sce ny
* ogro dze nie bo iska w Sie ra ko wie;
* za kup na mio tu na bo isko w Sie ra ko wie.

Na se sji „mun du ro wej”

Dzi´ ko wa li 
ko men dan to wi 
Czap skie mu

Od le wej wójt Ry szard Gisz czak, ko men dant An to ni Czap ski, prze wod ni czą cy 
Ja ro sław Ja wor ski, sta ro sta Jan Mą czew ski, ksiądz Jan Pio trow ski
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Na terenie gminy Raciąż, w ramach nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, w dniach  od 17 grudnia 2013 roku do 9 stycznia 2014 roku została
zorganizowana  nieodpłatna zbiórka  zużytych opon. Odpady odebrano od  75
mieszkańców gminy, którzy zgłosili opony do odebrania.

ug

W skrócie

Bę dzie fun dusz
Rad ni wy ra zi li zgo dę na wy -

od ręb nie nie środ ków sta no wią -
cych fun dusz so łec ki w bu dże cie
gmi ny Ra ciąż na 2015 rok.

Bę dzie to już czwar ty z ko lei
rok, w któ rych so łec twa bę dą dys -
po no wa ły wła sny mi pie niędz mi
na ce le zgod ne z pla na mi roz wo ju
gmi ny. Przez trzy la ta sys tem ten
w przy pad ku gmi ny Ra ciąż się
spraw dził, stąd je go kon ty nu acja
w ko lej nym ro ku bu dże to wym.

Dla przed szko li
Gmi na Ra ciąż po now nie

uzy ska wspar cie z Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go na pro wa -
dze nie przed szko li. Rad ni za twier -
dzi li pro jekt pod na zwą „Wspar cie
od dzia łów przed szkol nych w gmi -
nie Ra ciąż”, któ re go war tość prze -
kra cza 360 tys. zł. Wnio sek gmi ny
o do fi nan so wa nie zo stał już roz -
pa trzo ny po zy tyw nie.

Usu wa nie eter ni tu
Po raz trze ci z rzę du gmi -

na Ra ciąż przy stą pi ła do pro gra -
mu usu wa nia eter ni tu. Wo je wódz -
ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska
zmie nił jed nak nie co wa run ki
wpro wa dza jąc tzw. udział wła sny,
wy no szą cy 15 pro ce. kosz tów usu -
nię cia eter ni tu. Ra da za de cy do wa -
ła, że ten udział wnie sie wła ści ciel
da chu. Zgło sze nia o po trze bie
usu nię cia eter ni tu za in te re so wa ni
mo gą zgła szać do koń ca mar ca
w Urzę dzie Gmi ny Ra ciąż.

W la tach 2012 – 2013 eter nit
zo stał usu nię ty z ok. 200 bu dyn -
ków na te re nie gmi ny Ra ciąż.

r -r

Panu 
Krzysztofowi Konieckiewiczowi

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca
składają Wójt, Rada Gminy 

i pracownicy Urzędu Gminy Raciąż

Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, 

okazali wiele życzliwości oraz uczestniczyli 
w mszy św. i uroczystościach pogrzebowych 

śp. Ryszarda Konieckiewicza
serdeczne podziękowania 

składa syn Krzysztof z rodziną.

Zbiórka zużytych opon

Zużyte opony zostały odebrane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 
w celu przekazania ich do utylizacji.

WÓJT GMINY RACIĄŻ 
informuje: 

Rolnicy którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy 
używany do produkcji rolnej powinni w terminie:

od 1 do 28 lutego 2014 r.

złożyć lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej odpowiedni wniosek do wójta
wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie: 

od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

Limit roczny wynosi 86 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych, 
a stawka zwrotu podatku akcyzowego 0,95 zł na 1 litr oleju.

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 

2 - 30 kwietnia 2014 r.  



Pierw si ab sol wen ci bhp

Ze spół Szkół STO
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4 stycz nia 2014 ro ku był bar dzo waż nym dniem dla pierw -
szych ab sol wen tów kie run ku – bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy
w Pu blicz nej Szko le Po li ce al nej, wcho dzą cej w skład Ze spo łu
Szkół Spo łecz ne go To wa rzy stwa Oświa to we go w Ra cią żu.
W dniu tym od by ło się w Go spo dar stwie Agro tu ry stycz nym
„Sie lan ka” za koń cze nie pół to ra rocz nej na uki słu cha czy no we go
kie run ku kształ ce nia.

Pierw si ab sol wen ci kie run ku bez pie czeń stwo i hi gie na pra -
cy – 24 oso by (w ko lej no ści al fa be tycz nej): Czer niak Ja ro sław,
Ga dom ska An na, Ga dom ski Ja cek, Grze go rzew ska Ma rio la,
Gzy lew ska Na ta lia, Ham mer Edy ta, Jóź wiak Ewe li na, Kaw ka
Mo ni ka, Ko mo row ska An na, Ko rzyb ska Pau li na, Ku trow ski Ma -
riusz, Le wan dow ska Emi lia, Ma ron Emi lia, Na wroc ki An drzej,
Przy by szew ska Agniesz ka, Ró życ ki Ire ne usz, Sa dec ka Ka ta rzy -
na, Scho dow ska Agniesz ka, Świ der ska Alek san dra, Wier szew -
ska Pau li na, Win ter Ka mi la, Wło dar ska Be ata, Żu chiń ska Be ata,
Żu chiń ski Ar ka diusz.

Ab sol wen ci, któ rzy uzy ska li naj lep sze wy ni ki w na uce:
Edy ta Ham mer – śred nia 5,5; Ja cek Ga dom ski – 5,1; Ma rio la
Grze go rzew ska, An na Ko mo row ska, Ma riusz Ku trow ski, An -
drzej Na wroc ki – 5,0. 

Przed mio ty kształ ce nia w za wo dzie tech nik bhp: er go no mia
w pro ce sie pra cy, ję zyk ob cy za wo do wy w bhp – an giel ski, ro -
syj ski, oce na ry zy ka za wo do we go, pod sta wy pra wa pra cy, pod -
sta wy przed się bior czo ści, tech nicz ne bez pie czeń stwo pra cy,
usta la nie przy czyn i oko licz no ści wy pad ków przy pra cy oraz
cho rób za wo do wych, za gro że nia w śro do wi sku pra cy, za rzą dza -
nie sys te ma mi bhp, prak ty ka za wo do wa.

Ste fan Mo drze jew ski

„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Bez płat ne szko le nia
dla osób nie peł no spraw nych

Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Płoń sku ca ły czas
za pra sza oso by nie peł no spraw ne i usa mo dziel nia ne do udzia łu
w bez płat nych wy jaz do wych spo tka niach szko le nio wo – in te gra -
cyj nych, szko le niach za wo do wych, spo tka niach z do rad cą za wo -
do wym, psy cho lo giem, le ka rzem, chcą ce uzu peł nić wy kształ ce -
nie lub wziąć udział w in nych za ję ciach ofe ro wa nych w ra mach
pro jek tu Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Płoń sku ca ły
czas za pra sza oso by nie peł no spraw ne i usa mo dziel nia ne
do udzia łu w bez płat nych wy jaz do wych spo tka niach szko le nio -
wo – in te gra cyj nych, szko le niach za wo do wych, spo tka niach
z do rad cą za wo do wym, psy cho lo giem, le ka rzem, chcą ce uzu peł -
nić wy kształ ce nie lub wziąć udział w in nych za ję ciach ofe ro wa -
nych w ra mach pro jek tu.

Spo tka nia są re ali zo wa ne w ra mach pro jek tu sys te mo we go
pt. „BĄDŹ MY RA ZEM – ak tyw na in te gra cja usa mo dziel nia -
nych i nie peł no spraw nych z te re nu Po wia tu Płoń skie go” do fi nan -
so wa ne go z POKL. W pro jek cie mo gą wziąć udział oso by po zo -
sta ją ce bez za trud nie nia bę dą ce w wie ku ak tyw no ści za wo do wej
i ko rzy sta ją ce ze świad czeń po mo cy spo łecz nej.

Głów nym ce lem pro jek tu jest zmniej sze nie spo łecz nej izo -
la cji 216 osób bio rą cych udział w pro jek cie, za gro żo nych wy klu -
cze niem spo łecz nym przez zwięk sze nie ich szans na za trud nie -
nie.

Chęt ne oso by są pro szo ne o kon takt z Po wia to wym Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie w Płoń sku, ul. ZWM 10,
tel. 23 662 80 09 lub 23 662 75 49 

Okres re ali za cji pro jek tu: 01.04.2012 r. – 31.12.2014 r.
Uczest nic two w pro jek cie jest bez płat ne.
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W gmi nie Ra ciąż trwa ły szko le nia dla be ne fi cjen tów osta -
tecz nych w ra mach pro jek tu  „Li kwi da cja ba rier wy klu cze nia cy -
fro we go na ob sza rze Gmi ny Ra ciąż” re ali zo wa ne go w ra mach
dzia ła nia 8.3 Prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu cy fro we mu – eInc -
lu sion, dla 150 BO (w tym 15 osób nie peł no spraw nych) z za kre -
su ob słu gi kom pu te ra i ko rzy sta nia z In ter ne tu. 

SZKO LE NIA Z OB SŁU GI KOM PU TE RA BE NE FI CJEN TÓW OSTA TECZ NYCH

Szko le nia od by wały się w sys te mie week en do wym (4 so bo -
ty i nie dzie le – 8 dni po 8 go dzin dzien nie) w szko łach na te re -
nie gmi ny Ra ciąż. Uczest ni ków po dzie lo no na 10 grup. Szko le -
nia roz po czę ły się 18-19 stycz nia, a za koń czyły 8-9 lu te go.
Udział w szko le niach był obo wiąz ko wy, każ dy uczest nik szko le -
nia na ostat nich za ję ciach otrzy mał cer ty fi kat po twier dza ją cy
od by cie szko le nia.
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SPOTKANIA Z CERAMIKĄ
Gli na jest wy jąt ko wym ma -

te ria łem, z któ re go moż na two -
rzyć róż no rod ne rze czy: od bi -
żu te rii, ozdób, przed mio tów co -
dzien ne go użyt ku, na czyń, po -
przez ka fle, po rzeź by ple ne ro -
we.. Pra ca z gli ną spra wia, że
ob cu je my z ży wio ła mi: wo da
da je pla stycz ność, po wie trze
jest nie zbęd ne do pod su sza nia,
ogień utrwa la po żą da ne kształ -
ty. Pra ca ce ra micz na skła nia
do po zo sta wie nia śla du po so -
bie, ręcz ne wy gnia ta nie, nada -
wa nie kształ tów skła nia do re -
flek sji i uspo ka ja… 

Ce ra mi ka Ra ciąż da je Pań -
stwu oka zję, by spró bo wać
swo ich sił i dać się po nieść
twór czej fan ta zji! 

Od 25.I.2014 roz po czy na my w Sie lan ce -Ra ciąż cykl
warsz ta tów ce ra micz nych. Warsz ta ty ma ją for mę dni otwar -
tych w go dzi nach 9.00 – 19.00. Od by wa ją się w dwóch tu -
rach o 9.00 i 15.00.  Ko lej ne ter mi ny spo tkań: 26, 27/ I, 2, 3/
II, 8, 9, 10/ II, 16, 17, 18/ II, 22, 23, 24,2 5/ II, 2, 3,/ III, 9,
10/ III, 16/III.

Na każ dy dzień zbie ra ne są za pi sy dro gą te le fo nicz ną u
pro wa dzą cej Mał go rza ty Mi tek tel. 500 503 603, uczest nik
mo że brać udział w do wol nej licz bie za jęć, w do wol nym ukła -
dzie ter mi nów. War to skon sul to wać z pro wa dzą cym roz ło że -
nie ter mi nów, aby móc do ko nać nie tyl ko wy le pie nia pra cy,
ale i szkli wie nia oraz od bio ru dzie ła.

Udział w warsz ta tach jest nie od płat ny, w ra mach re ali za -
cji pro jek tu osi 4 do ta cji UE. Wa run kiem jest wpi sa nie się na
li stę. Każ dy uczest nik otrzy mu je jed no ra zo wo 500 g gli ny na
każ de za ję cia. Ist nie je moż li wość do ku pie nia więk szej ilo ści
gli ny w ce nie 10 zł/kg. Od biór wy pa lo nej na bi skwit pra cy jest
bez płat ny. Wy pał pra cy szkli wio nej to 10 zł/szt.

Warsz ta ty or ga ni zo wa ne są w Go spo dar stwie Agro tu ry -
stycz nym Sie lan ka -Ra ciąż, ad res: Pól ka -Ra ciąż 80, 09-140
Ra ciąż, współ rzęd ne GPS: 52.800050, 20.095428

Dla grup zor ga ni zo wa nych po wy żej 12 uczest ni ków ist -
nie je moż li wość za ku pie nia w go spo dar stwie po sił ku (dru gie
śnia da nie, obiad lub ko la cja, jest moż li wość zor ga ni zo wa nia
ogni ska z kieł ba ska mi). Na le ży uzgod nić to z wy prze dze niem
z Mi ko ła jem Adam czy kiem tel. 501 204 915. 
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„My swoje Babcie i Dziadków bardzo kochamy
I o ich święcie też pamiętamy.

Wręczymy prezenty, ucałujemy i przyrzekamy,
Grzeczni będziemy!”

Mi mo że sty czeń jest zi mo wym mie sią cem,
peł nym chłod nych chwil, są ta kie dwa dni, je dy ne
dwa dni w ro ku, kie dy każ de mu ro bi się cie plej
na ser cu, bo prze cież jest to świę to na szych ko -
cha nych Babć i Dziad ków. 

W so bo tę 25 stycz nia dzie ci z punk tu i od -
dzia łu przed szkol ne go w Kraj ko wie przy ję ły do -
stoj nych go ści -Dziad ków i Bab cie.

Ma lu chy z wy pie ka mi na po licz kach re cy to wa ły wier sze,
śpie wa ły pio sen ki, tań czy ły, skła da ły ży cze nia oraz wrę cza ły
wy ko na ne z wiel ką dzie cię cą ra do ścią laur ki i kwiat ki. Ma li
ar ty ści z prze ję ciem od twa rza li swo je ro le.

Na ko niec wszyst kie przed szko la ki za śpie wa ły raź nym
gło sem „A te raz wszyst kim Bab ciom i dziad kom sto lat
Hu ra!”.

Bab cie i Dziad ko wie z za chwy tem wpa try wa li się w swo -

je po cie chy, du ma roz pie ra ła ich ser ca.
Na ich twa rzach ma lo wa ło się wzru sze nie, a łez ka krę ci

się w oku. 
Dzie ci otrzy ma ły grom kie bra wa.
Uro czy stość uświet ni ły wy stę py Szkol ne go Ze spo łu Lu -

do we go Kraj ko wia cy.
Pan dy rek tor Piotr Ka sic ki oraz ksiądz pro boszcz Zbi -

gniew Klu ba zło ży li ży cze nia obec nym go ściom i po gra tu lo -
wa li tak wspa nia łych po ciech.

Nie za bra kło rów nież słod kie go po czę stun ku, ra do snych
plą sów, śpie wu i tań ców.

Uro czy sto ści by ła wspa nia ła, po dzię ko wa niom ze stro ny
go ści nie by ło koń ca.

Spo tka nie upły nę ło w mi łej i ser decz nej at mos fe rze.
Dzie ci, po przez wier sze, pio sen ki i ta niec, mo gły wy ra zić

ko cha nym bab ciom i dziad kom, swo je uczu cia za trud wło żo -
ny w ich wy cho wa nie.                  Na uczy ciel ka OEP w Kraj ko wie

Jo lan ta Misz czyń ska

Występy dzieciZainteresowanie popisami maluchów było ogromne

ZA BA WA CHO IN KO WA
W so bo tę, 25 stycz nia, w Fi lii Szko ły Pod sta wo wej

w Ko dłu to wie od by ła się za -
ba wa cho in ko wa po łą czo -
na z uro czy sto ścią z oka zji
Dnia Bab ci i Dziad ka.
Przy by li na nią ucznio wie,
na uczy cie le, ro dzi ce oraz
w licz nej gru pie dziad ko we
na szych po ciech. Ta ka im -
pre za to już tra dy cja tej
szko ły. Uro czy ste go otwar -
cia do ko na ła kie row nik An -
na Mar ci niak, któ ra przy wi -
ta ła ser decz nie go ści i za -
pro si ła do obej rze nia wy stę -
pów dzie ci. Ży czy ła rów -
nież wszyst kim uczest ni -
kom wspa nia łej za ba wy. 

Na po cząt ku za pre zen -

to wa li się naj młod si, czy li gru py przed szko la ków, a na stęp -
nie kla sy I – III z pro gra mem ar ty stycz nym prze zna czo nym
dla naj uko chań szych dziad ków. Z twa rzy każ de go se nio ra
nie scho dził uśmiech, do strzec moż na by ło rów nież szczę -

ście i wzru sze nie. Ar ty ści
na gro dze ni zo sta li grom -
ki mi bra wa mi. Na za koń -
cze nie czę ści ar ty stycz nej
wspól nie od śpie wa no tra -
dy cyj ne „Sto lat”.

Po wy stę pach roz po -
czę ła się za ba wa przy mu -
zy ce, któ ra zo sta ła na
krót ko prze rwa na  z po -
wo du przy by cia waż ne go
go ścia – Świę te go Mi ko ła -
ja. Nie zwa ża jąc na sro gi
mróz przy niósł on na -
szym grzecz nym dzie -
ciom pre zen ty.

SP Kod.
Fot. z ar chi wum szko ły



INFORMACJE SAMORZĄDOWE
„G∏os Racià˝a” nr 1/20148

Szpi tal ne ostat ki w „Re tro”
Or ga ni zo wa ny od wie lu lat cha ry ta tyw ny bal ostat ko wy

na rzecz szpi ta la tym ra zem od bę dzie się w gmi nie Ra -
ciąż – w karcz mie „Re tro” w Kra cze wie Ga czuł tach. Do tań ca
bę dzie przy gry wał, tra dy cyj nie, ze spół „Ho ry zon ty”.

Or ga ni za to ra mi te go rocz ne go ba lu są Sto wa rzy sze nie Przy -
ja ciół Szpi ta la w Płoń sku i sa mo rzą dow cy po wia tu płoń skie go,
m. in. sta ro stwo, gmi na Ra ciąż i mia sto Ra ciąż. Pa tro nu je mu
nie ży ją cy już wójt gmi ny Na ru sze wo Je rzy Szym czak, ini cja tor
przed się wzię cia. Zysk z ba lu oraz z au kcji, któ ra od bę dzie się
w trak cie za ba wy, zo sta ną, jak co ro ku, prze zna czo ne dla szpi ta -
la oraz we sprą oso by po trze bu ją ce z te re nu tym ra zem gmi ny Ra -
ciąż i mia sta Ra cią ża. Kon kret nie w tym ro ku pie nią dze za si lą
szpi tal ny od dział in ter ni stycz ny oraz zo sta ną prze zna czo ne
na do fi nan so wa nie przy łą cza wo do cią go we go dla ro dzi ny Do -
mań skich z Droz do wa i tur nus re ha bi li ta cyj ny dla Ad ria ny Ma -
łec kiej z Ra cią ża.

Bi le ty wstę pu w ce nie 80 zł od 1 oso by (wpła ty do 27 lu te -
go) moż na na być m. in. w se kre ta ria cie Urzę du Gmi ny w Ra cią -
żu (tel. 23 679 12 80) i se kre ta ria cie Urzę du Mia sta w Ra cią żu
(tel. 23 679 11 63)

Or ga ni za to rzy zwra ca ją się z proś bą o prze ka zy wa nie fan -
tów na au kcję do pa ni Elż bie ty Dła bik do 27 lu te go (bu dy nek dy -
rek cji szpi ta la w Płoń sku, ul. Sien kie wi cza 7, tel. 23 661 77 13).

Bal, jak sa ma na zwa wska zu je, od bę dzie się w ostat ni dzień
kar na wa łu, we wto rek 4 mar ca. 

Za no to wa ne na se sji

Śred nie wy na gro dze nie na uczy cie li
w gmi nie Ra ciąż

Po prze ana li zo wa niu wy dat ków na wy na gro dze nia na uczy -
cie li, oka za ło się że w 2013 ro ku w gmi nie Ra ciąż śred nie go wy -
na gro dze nia nie osią gnę li na uczy cie le dy plo mo wa ni. Kwo ta róż ni -
cy po mię dzy wy dat ka mi po nie sio ny mi przez gmi nę Ra ciąż na wy -
na gro dze nia na uczy cie li dy plo mo wa nych, a su mą ilo czy nów śred -
nio rocz nej licz by eta tów i po szcze gól nych kwot ba zo wych wy nio -
sła 6.658,60 zł. Kwo ta ta zo sta ła po dzie lo na po mię dzy 66 na uczy -
cie li dy plo mo wa nych i wy pła co na na ko niec stycz nia 2014 r.
w for mie jed no ra zo we go do dat ku uzu peł nia ją ce go. Na uczy cie le
na po zo sta łych stop niach awan su za wo do we go śred nie wy na gro -
dze nie w 2013 r. osią gnę li, a kwo ta nad wyż ki wy no si:
- u na uczy cie li sta ży stów 1.548,41 zł
- u na uczy cie li kon trak to wych 15.073,83 zł

Na se sji o dro gach
O dro gach na ostat niej se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż mó wio no

nie tyl ko w kon tek ście zi my, ale tak że no wych na wierzch ni.
Soł tys Kra sze wa Falk Sta ni sław Kar piń ski był cie kaw, czy

trakt w ich wsi mo że li czyć na no wą na kład kę bi tu micz ną, a rad -
ny Eu ge niusz Le wan dow ski do py ty wał o kon ty nu ację mo der ni -
za cji dro gi z Ra cią ża do Uniec ka. Z ko lei soł tys Mło do cho wa
Ka zi mierz Dep tu ła do po mi nał się o mo der ni za cję dro gi Gra le -
wo – Dro bin, bo jeż dżą ce tam tę dy cięż kie po jaz dy znisz czy ły na -
wierzch nię. Na to miast soł tys Sie ra ko wa An drzej Klan po now nie
po stu lo wał uzu peł nie nie ron da w cią gu ob wod ni cy Ra cią ża o ba -
rier kę za bez pie cza ją cą zjazd do Sie ra ko wa, bo – jak mó wił – bez
ba rier ki jest nie bez piecz nie i mo że dojść do tra ge dii. Do dał, że
rad ny An drzej Kor dal ski ze brał pod pi sy miesz kań ców pod pe ty -
cją w tej spra wie. Soł tys Kra śnie wa Te re sa Zja de wicz zgło si ła
po trze bę bu do wy no we go mo stu na Do brzy cy, na gra ni cy gmin
Ra ciąż i Ba bo sze wo, bo obec ny jest sta ry i się sy pie.

Fal ki są wy so ko
W pierw szej kwe stii wy po wie dział się wójt Ry szard Gisz -

czak. Uznał wnio sek soł ty sa z Kra sze wa Falk za za sad ny. Wy ja -
śnił, że gmi na spo dzie wa się w tym ro ku zwro tu znacz nej czę ści
pie nię dzy wy da nych nas bu do wę oczysz czal ni ście ków i ka na li -
za cji sa ni tar nej w Uniec ku, za pew nia jąc, że bę dzie dą żył do te -
go, aby część tych pie nię dzy prze zna czyć na mo der ni za cję dróg
gmin nych. I do dał, że w ran kin gu dro go wym Fal ki są wy so ko.

No wy most na Do brzy cy
Do po zo sta łych spraw dro go wych od niósł się sta ro sta Jan

Mą czew ski, ja ko że do ty czy ły one trak tów po wia to wych,
a w jed nym przy pad ku (ba rier ka na ron dzie ko ło Sie ra ko -
wa) – kra jo wych. Za pew nił, że no wy most na Do brzy cy bę dzie
wy ko na ny w 2014 ro ku. 

Prio ry te tem dro ga Ra ciąż–Ra dza nów
Co do kon ty nu acji mo der ni za cji dro gi Ra ciąż – Unieck, wy -

ja śnił, że w tym ro ku nie bę dzie to moż li we, gdyż prio ry tet ma
trakt z Ra cią ża w kie run ku Ra dza no wa (do gra ni cy z po wia tem
żu ro miń skim). Je śli zaś idzie o dro gę Gra le wo – Dro bin, sta ro sta
płoń ski obie cał po ro zu mieć się z wła dza mi po wia tu płoc kie go,
że by tę in we sty cję wy ko nać ra zem. Po nad to za pew nił, że po wiat
bę dzie na ci skał Ge ne ral ną Dy rek cję Dróg Kra jo wych i Au to -
strad, aby spo wo do wa ła wy ko na nie ba rier ki na ron dzie ko ło Sie -
ra ko wa, gdyż – jak po wie dział – jej brak jest nie do rób ką pro jek -
tan tów.
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Zdro wot ne co nie co
Do bre wie ści pły ną z Uniec ka. Gmi na pod pi sa ła umo wę ze

„Zdro wiem” na świad cze nie usług me dycz nych w miej sco wym
ośrod ku do koń ca 2015 r. W umo wie za pi sa no m. in., że w przy -
chod ni w Uniec ku le karz ma przyj mo wać co naj mniej trzy ra zy
w ty go dniu. A w stycz niu br. w Uniec ku uru cho mio ny zo stał
punkt ap tecz ny.

- Do le ka rza nie ma za strze żeń, miesz kań cy nie na rze ka -
ją – twier dzi wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ra ciąż Zbi gniew
Gra le wicz z Uniec ka. – Ale przy da ło by się wię cej spe cja li stów,
wów czas miesz kań cy nie za pi sy wa li by się do przy chod ni w Ra -
cią żu, jak to ma miej sce te raz. Do da je, że to, iż uru cho mio ny zo -
stał punkt ap tecz ny, przy ję te zo sta ło z za do wo le niem.

Punkt ap tecz ny czyn ny jest od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 8.00 – 16.00. – Roz wa ża my czy nie otwie rać tak że w so -
bo ty na kil ka go dzin – in for mu je Szcze pan Ja mioł kow ski, wła -
ści ciel fir my pro wa dzą cej punkt. I do da je: – Na ra zie jesz cze się
roz krę ca my. Ce ny le ków w punk cie nie są wy gó ro wa ne. Ofe ru je -
my gru pę le ków na praw dę bar dzo ta nich. Ale po cząt ki za wsze są
trud ne. Ma my jed nak na dzie ję, że nie uf ność znik nie i miesz kań -
cy nas za ak cep tu ją.

Do bra wia do mość na de szła tak że z Gra le wa. Po mie sią cach
prze rwy po now nie czyn na jest ap te ka w tej miej sco wo ści.

r -r

- u na uczy cie li mia no wa nych 3.021,32 zł.
W związ ku z po wyż szym nie za ist nia ła po trze ba wy pa ca nia

jed no ra zo we go do dat ku uzu peł nia ją ce go dla na uczy cie li na tych -
że stop niach awan su za wo do we go.

Licz ba na uczy cie li za trud nio nych w szko łach na te re nie
gmi ny Ra ciąż na 30.09.2013 r. wy nio sła:
na uczy cie le sta ży ści – 2 nie peł no za trud nio ne;
na uczy cie le kon trak to wi – 9 (w tym 6 peł no za trud nio nych i 3

nie peł no za trud nio nych);
na uczy cie le mia no wa ni – 26 (w tym 19 peł no za trud nio nych i 7

nie peł no za trud nio nych);
na uczy cie le dy plo mo wa ni – 68 (w tym 60 peł no za trud nio nych

i 8 nie peł no za trud nio nych). 
W po przed nich la tach, t. j. 2009 r., 2010 r., 2011 r., 2012 r.

śred nie go wy na gro dze nia na uczy cie li nie osią ga li na uczy cie le
sta ży ści, a na po zo sta łych stop niach awan su za wo do we go owo
śred nie by ło osią gnię te.

In for ma cja BOSS



Gmi na Ra ciąż w ra mach za da nia pn. „Uzu peł nie nie in -
fra struk tu ry oczysz cza nia ście ków ko mu nal nych po przez bu -
do wę przy do mo wych oczysz czal ni ście ków na te re nie Gmi ny
Ra ciąż – etap II” w 2013 ro ku wy bu do wa ła 122 przy do mo -
we oczysz czal nie ście ków. In we sty cja zo sta ła do fi nan so wa na

przez Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w War sza wie w for mie po życz ki po mo sto wej
w kwo cie 1.599.533,00 zł oraz po życz ki dłu go ter mi no wej
w kwo cie 296.925,00 zł. 



Na uczy ciel ki punk tów przed szkol nych Jo lan ta Misz czyń -
ska, Le na Jan kow ska i Ewe li na Tom po row ska zor ga ni zo wa ły
kon kurs bo żo na ro dze nio wy pod na zwą „Kart ka świą tecz na”
ad re so wa ny do dzie ci i ro dzi ców bio rą cych udział w pro jek cie
unij nym „Suk ces za czy na się w przed szko lu”. Ce lem kon kur su
by ło kul ty wo wa nie tra dy cji i zwy cza jów Bo że go Na ro dze nia, za -
pre zen to wa nie kre atyw no ści, wy obraź ni, umie jęt no ści ma nu al -
nych oraz pla stycz nych dzie ci i ro dzi ców oraz stwo rze nie moż li -
wo ści pre zen ta cji prac ar ty stycz nych. 

Zgło szo ne pra ce by ły po my sło we i ory gi nal ne, wy ko na ne
róż no rod ny mi tech ni ka mi pla stycz no -tech nicz ny mi. Oto lau re aci
kon kur su:

Dzie ci
I miej sce: Mi łosz Nie ry chlew ski – Unieck, Alek san dra

Wró blew ska – Kra sze wo Ga czuł ty, Bar tosz Da ni szew ski - Ra ciąż
II miej sce: We ro ni ka Pa jąk – Kraj ko wo, Ali cja Cha liń -

ska – Sta re Gra le wo, Wik to ria Gór na – Ko dłu to wo
III miej sce: Ma ja Owcza rzak – Sta re Gra le wo, Ja kub Kło -

siew ski – Sta re Gra le wo, Iga Bra tu szew ska – Unieck
Wy róż nie nia: Ola Fon der ska – Kraj ko wo, Kor nel Fon der -

ski – Kraj ko wo, Ame lia Adam kie wicz – Kra sze wo Ga czuł ty,
Prze my sław Cha bo ra – Ko dłu to wo, Ewa Kwa si bor ska – Ko dłu -
to wo, Ja kub Ry chliń ski – Ko dłu to wo, Ka ta rzy na Ma zu chow -
ska – Ko dłu to wo, Kin ga Mar kow ska – Ra ciąż, Mi ko łaj Chrza -
now ski – Ra ciąż, Ali cja Chy liń ska – Sta re Gra le wo, Oli wia Pia -
sec ka – Unieck 

Ro dzi ce
I miej sce: Agniesz ka Fon der ska – Kraj ko wo, Do ro ta Wró -

blew ska – Kra sze wo Ga czuł ty, Ewe li na Kło siew ska – Sta re Gra -
le wo, Kin ga Pia sec ka – Unieck

II miej sce: Iwo na Pa jąk – Kraj ko wo, Agniesz ka Nie ry -
chlew ska – Unieck, Ma rio la Ossow ska – Ra ciąż, Ma riusz
Owcza rzak – Sta re Gra le wo

III miej sce: Eli za Cha bo ra – Ko dłu to wo, Mał go rza ta Ma zu -
chow ska – Ko dłu to wo, Iwo na Chy liń ska – Sta re Gra le wo

Wy róż nie ni: An ge li ka Gisz czyń ska  – Ra ciąż, An na Cha liń -
ska  – Sta re Gra le wo, Ane ta Kwa si bor ska  – Ko dłu to wo, An na Ry -
chliń ska – Ko dłu to wo

Ewe li na Tom po row ska
Punkt Przed szkol ny w Uniec ku

Tra dy cja w przed szko lu

Kon kurs świą tecz ny

Przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia dzie ci z Ośrod ka Edu -
ka cji Przed szkol nej w Sta rym Gra le wie wy ko ny wa ły pra ce pla -
stycz ne zwią za ne z zi mą (bał wan ki). Przy go to wy wa ły się tak że
do zbli ża ją cych
się świąt. Wspól -
nie de ko ro wa ły
kla sę, a tak że
ubie ra ły cho in kę.
Po zna ły tra dy cję
ob cho dze nia Wi -
gi lii, uczy ły się
ko lęd i z po mo cą
wy cho waw czy ni
przy go to wy wa ły
pra ce pla stycz ne
o te ma ty ce świą -
tecz nej: cho in ki
z szy szek, ko lo -
ro we go pa pie ru
i mi ko ła je.

Mar le na 
Jan kow ska

Wy cho waw ca OEP
w Sta rym Gra le wie

Na zdję ciu nie któ re pra ce

SHA PE Pro jekt,, Suk ces za czy na się w przed szko lu” 
– pro jek ty kon kur so we re ali zo wa ny w ra mach Pod dzia ła nia 9.1.1

Pro gra mu  Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki współ fi nan so wa ny przez
Unię Eu ro pej ską ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go 
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Pod siatką
34 uczniów ze szkół pod sta wo wych z gmi ny

Ra ciąż wzię ło udział w tur nie ju mi ni pił ki siat ko -
wej o pu char wój ta gmi ny Ra ciąż. Za wo dy, jak co
ro ku, od by ły się w Ze spo le Szkół w Ko zie bro -
dach. 

Ja ko pierw si do ry wa li za cji sta nę li chłop cy, ty dzień póź -
niej swo je umie jęt no ści spraw -
dzi ły dziew czę ta. Pod czas za -
wo dów nie bra ko wa ło emo cji,
ale obu tur nie jom to wa rzy szy -
ła mi ła, przy ja zna at mos fe ra.
Zwy cię skie dru ży ny otrzy ma -
ły pa miąt ko we pu cha ry, dy plo -
my oraz sprzęt spor to wy ufun -
do wa ny przez Urząd Gmi ny
w Ra cią żu. Po ni żej wy ni ki
kla sy fi ka cji dru ży no wej:

Chłop cy
I miej sce – Szko ła Pod sta -

wo wa im. Wła dy sła wa Sta -
ni sła wa Rey mon ta w Ko -
zie bro dach

II miej sce – Szko ła Pod sta -
wo wa im. Po wstań ców Ślą -
skich w Uniec ku

III miej sce – Fi lia Szko ły Pod -
sta wo wej im. Ada ma Bo ja -
now skie go w Ko dłu to wie

IV miej sce – Szko ła Pod sta wo wa im. św. Sta ni sła wa Kost ki
w Sta rym Gra le wie

Dziew czę ta
I miej sce – Szko ła Pod sta wo wa im. Wła dy sła wa Sta ni sła wa

Rey mon ta w Ko zie bro dach
II miej sce – Szko ła Pod sta wo wa im. Po wstań ców Ślą skich

w Uniec ku

III miej sce – Szko ła Pod sta wo wa im. św. Sta ni sła wa Kost ki
w Sta rym Gra le wie

zs
Fot. z archiwum szkoły

Drużyny dziewcząt z opiekunami

Zespoły chłopców z opiekunami



Tak było

Fot. z archiwum Urzędu Gminy Raciąż


