
W nie dzie lę, 25 ma ja, wy -
bie ra li śmy 51 po słów do Par la -
men tu Eu ro pej skie go. W gmi -
nie Ra ciąż wy bor cy naj czę ściej
gło so wa li na PiS (45,50%). Ko -
lej ne miej sca pod tym wzglę -
dem za ję ły na stę pu ją ce ugru po -
wa nia: PSL (28,64%), PO oraz
SLD -UP (po 6,35%) i So li dar -
na Pol ska Zbi gnie wa Zio bro
(5,31%).

Naj wię cej gło sów w na szej
gmi nie uzy ska li: Ja ro sław Ka li -
now ski z PSL (180 gło sów),
kan dy da ci z PiS: Woj ciech Ja -
siń ski (138), Zbi gniew Kuź -
miuk (124) i Mał go rza ta Go -
siew ska (99), Adam Stru zik
z PSL (49), An na Ka la ta
z SLD -UP (41) i Ju lia Pi te ra
z PO (40).

Czy taj na str. 2

Po wszech ny in ter net 
na Ma zow szu

Sa mo rząd wo je wódz twa ma zo wiec kie go re -
ali zu je pro jekt bu do wy re gio nal nej sie ci sze ro ko -
pa smo wej – naj więk szy pro jekt unij ny w ra mach
RPO WM. Dzię ki te mu do stęp do in ter ne tu uzy -
ska każ dy miesz ka niec Ma zow sza.

W pią tek 25 kwiet nia w gmi nie Te re sin
w po wie cie so cha czew skim, od by ła się uro czy sta
in au gu ra cja prac bu dow la nych. Pra ce trwa ją rów -
nież w gmi nie Ra ciąż.

Czy taj na str. 6

Po da ruj uśmiech Ada sio wi
Adam Wy soc ki ma 9 lat, cho ru je na ostrą

bia łacz kę szpi ku kost ne go. Cho ro ba jest cięż -
ka i prze wle kła, sa mo le cze nie bez prze szcze -
pu bę dzie trwa ło 10 mie się cy. Adaś mu si prze -
by wać w szpi ta lu, ze wzglę du na ko niecz ność
izo la cji od oto cze nia. Le cze nie i spe cja li stycz -
na die ta wią że się z du ży mi kosz ta mi. W nie -
dzie lę, 1 czerw ca w Kraj ko wie od bę dzie fe -
styn po łą czo ny ze zbiór ką pie nię dzy na le cze nie Ada sia.

Szcze gó ły na str. 3

Gim na zja li ści 
z Gra le wa 

naj lep si w po wie cie
i re gio nie

Re pre zen tan ci Pu blicz ne go Gim -
na zjum w Gra le wie zwy cię ży li
na szcze blu po wia tu i re gio nu

w XXXVII Ogól no pol skim Tur nie ju Bez pie czeń stwa w Ru chu Dro -
go wym i w War sza wie ry wa li zo wa li o ty tuł mi strzów Ma zow sza.
Jed nak tym ra zem mu sie li za do wo lić się 4 miej scem. Czy taj na str. 5

Do ta cja gmi ny dla po wia tu, czy li

Wspól ne dróg bu do wa nie
835 tys. zł to kwo ta, ja ką gmi na Ra ciąż prze -

ka że po wia to wi płoń skie mu na prze bu do wę dróg
po wia to wych, a kon kret nie po nad 7-ki lo me tro we -
go trak tu z Ra cią ża w kie run ku Ra dza no wa
(do gra ni cy po wia tów). W za mian po wiat wes -
prze su mą 175 tys. zł in we sty cję dro go wą gmi ny
Ra ciąż – mo der ni za cję trak tu w Wę pi łach.

Czy taj na str. 7

Wybory do Europarlamentu

Źródło: Wikipedia
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Zbi gniew Kuź miuk (PiS), Ju lia Pi te ra (PO) 
Ja ro sław Ka li now ski (PSL)

Wy bo ry
do Eu ro par la men tu

W nie dzie lę, 25 ma ja, wy bie ra li śmy 51 po słów do Par la -
men tu Eu ro pej skie go. W ska li kra ju z prze szło 30 mi lio nów
upraw nio nych do gło so wa nia z te go pra wa sko rzy sta ło nie -
co po nad 7 mln (fre kwen cja 23,83%).

Zwy cię ży ła mi ni mal nie Plat for ma Oby wa tel ska uzy sku -
jąc 32,13 proc. gło sów i wy prze dza jąc Pra wo i Spra wie dli -
wość (31,78%). Obie par tie uzy ska ły ta ką sa mą licz bę man -
da tów – po 19. Ko lej ne miej sca: So jusz Le wi cy De mo kra -
tycz nie -Unia Pra cy (9,44% i 5 man da tów), No wa Pra wi ca
Ja nu sza Kor win -Mik ke (7,15% i 4 man da ty), Pol skie Stron -
nic two Lu do we (6,80% i 4 man da ty). Po zo sta łe ugru po wa -
nia nie prze kro czy ły 5-pro cen to we go pro gu wy bor cze go.

W okrę gu
W ma zo wiec kim okrę gu nr 5 – War sza wa II (obej mu ją -

cym po wia ty: bia ło brze ski, cie cha now ski, gar wo liń ski, go sty -
niń ski, gró jec ki, ko zie nic ki, lip ski, ło sic ki, ma kow ski, miń ski,
mław ski, ostro łęc ki, ostrow ski, płoc ki, płoń ski, prza sny ski,
przy su ski, puł tu ski, ra dom ski, sie dlec ki, sier pec ki, so cha -
czew ski, so ko łow ski, szy dło wiec ki, wę grow ski, wy szkow ski,
zwo leń ski, żu ro miń ski i ży rar dow ski oraz mia sta na pra wach
po wia tu – Ostro łę kę, Płock, Ra dom i Sie dl ce) do lo ka li wy -
bor czych po szło 20,08% upraw nio nych do gło so wa nia. Zde -
cy do wa nie zwy cię ży ło Pra wo i Spra wie dli wość – 41,77%
gło sów i 1 man dat. PO by ła dru ga – 19,22% i 1 man dat,
a trze cie PSL – 15,62 i 1 man dat. Próg wy bor czy w tym okrę -
gu prze kro czy ły jesz cze dwa ugru po wa nia: No wa Pra wi ca
(7,06%) i SLD -UP (6,29%). Po sła mi do Par la men tu Eu ro -
pej skie go z te go okrę gu zo sta li: Zbi gniew Kuź miuk (PiS),
któ ry uzy skał 69 035 gło sów; Ju lia Pi te ra (PO) z 37 269
gło sa mi i Ja ro sław Ka li now ski (PSL), na któ re go glo so wa -
ło 33 879 wy bor ców.

W po wie cie
Fre kwen cja w po wie cie płoń skim wy nio sła

14,43% – z po nad 71 tys. upraw nio nych do gło so wa nia z te -
go pra wa sko rzy sta ło nie wie le po nad 10 tys. miesz kań ców po -
wia tu. Naj wyż sza fre kwen cja by ła w mie ście Ra cią -
żu – 15,93%, naj niż sza w gmi nie Czer wińsk – 7,82%. Naj -
wię cej gło sów otrzy ma ło PiS – 36,85%, na stęp nie
PSL – 20,16%, PO – 19,45%, SLD -UP – 7,91%
i NP – 6,04%. Wy bor cy naj czę ściej gło so wa li na Ja ro sła wa
Ka li now skie go (PSL), któ ry w po wie cie płoń skim uzy -
skał 1451 gło sów. Ko lej ne miej sca pod wzglę dem ilo ści gło -
sów za ję li: Woj ciech Ja siń ski z PiS (1252), Ju lia Pi te ra z PO
(1133) i Zbi gniew Kuź miuk z PiS (1129). 

W gmi nie
Upraw nio nych do gło so wa nia w gmi nie Ra ciąż by -

ło 7125 osób. Z te go pra wa sko rzy sta ło tyl ko 922 miesz kań -
ców. Fre kwen cja wy nio sła 12,94%. W po szcze gól nych ob wo -
dach gło so wa nia fre kwen cja przed sta wia się na stę pu ją co: Ze -
spół Szkół w Sta rym Gra le wie – 12,44%; Ze spół Szkół
w Uniec ku – 13,75%; Ze spół Szkół w Ko zie bro -
dach – 14,73%; Ze spół Szkół w Ra cią żu – 9,90%; Ze spół
Szkół w Kraj ko wie – 17,03%; ZOL w Kra sze wie Czu ba -
kach – 14,00%.

W gmi nie Ra ciąż wy bor cy naj czę ściej gło so wa li na PiS
(45,50%). Ko lej ne miej sca pod tym wzglę dem za ję ły na stę pu -
ją ce ugru po wa nia: PSL (28,64%), PO oraz SLD -UP
(po 6,35%) i So li dar na Pol ska Zbi gnie wa Zio bro (5,31%).

Naj wię cej gło sów uzy ska li: Ja ro sław Ka li now ski z PSL
(180 gło sów), kan dy da ci z PiS: Woj ciech Ja siń ski (138), Zbi -
gniew Kuź miuk (124) i Mał go rza ta Go siew ska (99), Adam
Stru zik z PSL (49), An na Ka la ta z SLD -UP (41) i Ju lia Pi te -
ra z PO (40).

W Ob wo do wej Ko mi sji Wy bor czej w Sta rym Gra le wie
od da no 214 gło sów waż nych, w tym na po szcze gól ne li sty:
PSL – 89, PiS – 73, PO- 16, SLD -UP – 14, NP i SP – po 9,
Twój Ruch – 3, Pol ska Ra zem – 1. Naj wię cej gło sów uzy ska -
li Ja ro sław Ka li now ski z PSL (64), kan dy da ci PiS Mał go rza -
ta Go siew ska (28) i Woj ciech Ja siń ski (23) oraz Adam Stru -
zik z PSL (20).

W OKW w Uniec ku od da no 169 gło sów waż nych,
w tym na po szcze gól ne li sty: PiS – 89, PSL – 36, SP- 13,
SLD -UP oraz NP – po 8, PO i TR – po 6, Ruch Na ro do wy – 2,
PR – 1. Naj wię cej gło sów uzy ska li: Mał go rza ta Go siew ska
(29), Ja ro sław Ka li now ski (27), Zbi gniew Kuź miuk (26),
Woj ciech Ja siń ski (21).

W OKW w Ko zie bro dach od da no 128 gło sów waż nych,
w tym na po szcze gól ne li sty: PiS – 66, PSL – 29, PO – 11,
SLD -UP – 10, SP – 6, RN i NP – po 3. Naj wię cej gło sów uzy -
ska li: Zbi gniew Kuź miuk (31), Ja ro sław Ka li now ski (27),
Woj ciech Ja siń ski (20), Mał go rza ta Go siew ska (12).

W OKW w Ra cią żu od da no 179 gło sów waż nych,
w tym na po szcze gól ne li sty: PiS – 81, PSL – 50, SLD -UP
i NP – po 13, PO – 11, SP – 5, TR i PR – po 3. Naj wię cej gło -
sów uzy ska li: Ja ro sław Ka li now ski (36), Zbi gniew Kuź miuk
(34), Woj ciech Ja siń ski (31), Mał go rza ta Go siew ska (12),
Adam Stru zik (10).

W OKW w Kraj ko wie od da no 146 gło sów waż nych,
w tym na po szcze gól ne li sty: PiS – 79, PSL – 42, SLD -
-UP – 6, PO i SP – po 5, NP – 4, TR – 3, PR – 2. Naj wię cej
gło sów uzy ska li: Woj ciech Ja siń ski (40), Ja ro sław Ka li now ski
(25), Zbi gniew Kuź miuk (17), Mał go rza ta Go siew ska (17),
Adam Stru zik (9).

W OKW w ZOL w Kra sze wie Czu ba kach od da no 30
gło sów waż nych, w tym na po szcze gól ne li sty: SP – 8, PiS
i PO – po 6, SLD -UP – 4, PSL i TR – po 2, NP i RN – po 1.
Naj wię cej gło sów uzy ska ła Ju lia Pi te ra – 5.

W mie ście
W Ra cią żu wy bor cy naj czę ściej gło so wa li na PiS

(40,85%) i PO (23,62%). Da lej na NP (9,41%), PSL (8,70%),
SLD -UP – 8,17%. Naj wię cej gło sów otrzy ma li: Naj wię cej
gło sów uzy ska li: Woj ciech Ja siń ski (101), Ju lia Pi te ra (97)
Zbi gniew Kuź miuk (47), Ja ro sław Ka li now ski (40), Mał go -
rza ta Go siew ska (39), Ja cek Ko złow ski (23).
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Z matematyką za pan brat
Ma te ma ty ka nie cie szy się spe cjal ną

mi ło ścią uczniów, bo jest to na uka wy ma ga -
ją ca sku pie nia, my śle nia, roz ko ja rze nie
od ra zu ka rzą ca głu pi mi błę da mi. Ale zmie -
rzyć się z nią trze ba pod groź bą nie zda nej
ma tu ry. 

Przed sma kiem i po mo cą w przy go to wa niu
się do te go star cia mo że być kon kurs ma te ma -
tycz ny, któ ry po raz pierw szy zo stał prze pro wa -
dzo ny w STO w Ra cią żu. Je go or ga ni za tor – na -
uczy ciel ma te ma ty ki i au tor plat for my e -le ar -
nin go wej – Da mian Szcze śniew ski, przy go to wał
ze staw za dań, któ re ucznio wie oko licz nych
gim na zjów roz wią zy wa li u sie bie w szko łach,
ko rzy sta jąc z plat for my, bo wiem kon kurs miał
for mę elek tro nicz ną. To był pierw szy etap kon -
kur su. Roz gryw ki fi na ło we od by ły się 16 ma ja
w STO w Ra cią żu. Uczest ni czy li w nich gim na zja li ści
z Ra cią ża, Uniec ka, Kraj ko wa i Po le sia. O zwy cię stwie de -
cy do wał pro cent po praw nych od po wie dzi i czas, w któ rym
ucznio wie po ra dzi li so bie z te stem. A oto trium fa to rzy:

I miej sce – Ja kub Su wa ła z wy ni kiem 77,78% w cza -
sie 42,23 sek. (PG Po le sie),

II miej sce – Ad rian na Pa wel ska z wy ni kiem 77,78%
w cza sie 44,34 sek. (PG Ra ciąż),

III miej sce – Prze my sław Bia ło skór ski z wy ni -
kiem 66,67% w cza sie 31,34 sek. (PG Ra ciąż).

Star tu ją cy po za kon kur sem ucznio wie STO tak że po -
pi sa li się ma te ma tycz ną spraw no ścią. Mo ni ka Ple wic ka
z kla sy II roz wią za ła test naj le piej. Wszyst kich na pew no
ucie szy ły na gro dy – „wy cze sa ne” kal ku la to ry i słu chaw ki.

A. N.

Na zdjęciu laureaci konkursu
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Fi nan se gmi ny
Na ostat niej se sji Ra da Gmi ny Ra ciąż zwięk szy ła te go -

rocz ne do cho dy i wy dat ki bu dże to we wpro wa dza jąc do pla nu
(tak po stro nie do cho dów, jak i wy dat ków) m. in. 175 tys. zł,
któ ra to kwo ta sta no wi do fi nan so wa nie prze bu do wy dro gi
w miej sco wo ści Wę pi ły i ma zo stać otrzy ma na od po wia tu
płoń skie go ja ko po moc fi nan so wa dla gmi ny.

Wy dat ki zwięk szo ne zo sta ły m. in. o 70 tys. zł z prze zna -
cze niem na do koń cze nie bu do wy II eta pu przy do mo wych
oczysz czal ni ście ków. 50 tys. zł za pi sa no na re mont dro gi
gmin nej w miej sco wo ści Kra sze wo Ga czuł ty. 20 tys.
zł – na za kup ze sta wu do mo ni to rin gu wi zyj ne go w szko łach
w Ko zie bro dach i Kraj ko wie oraz re ali za cję pro jek tu „In dy -
wi du al na pra ca z uczniem gwa ran cją je go roz wo ju.

r -r

Apa ra ty w dłoń
W tym ro ku już po raz ósmy fo to gra fo wie -ama to rzy,

miesz ka ją cy lub uczą cy się na Ma zow szu sta ną w szran ki
kon kur su fo to gra ficz ne go „Ma zow sze bli skie ser cu”, or ga ni -
zo wa ne go przez sa mo rząd wo je wódz twa ma zo wiec kie go. Na -
bór prac trwa do koń ca wrze śnia 2013 r.

Ju ry wy bie rze 6 naj lep szych prac, a zwy cięz cy zo sta ną
wy róż nie ni pod czas fi na ło wej ga li i otrzy ma ją na gro dy.

Wszel kie in for ma cje o kon kur sie moż na otrzy mać pod nr
tel. (22) 59 79 532 oraz (22) 59 79 571 lub wy sy ła jąc py ta nia
na ad re sy e -ma il: k.pe lizg@ma zo via.pl oraz iwo na.po wa -
ga@ma zo via.pl.

Ju trzen ka Unieck

Pierw sza po raż ka
Nie uda ło się pił ka rzom Ju trzen ki Unieck kon ty nu ować

wio sen ny marsz w kla sie A bez po raż ki. W nie dzie lę, 25 ma -
ja, uniec ki ze spół prze grał w Ba ra no wie z tam tej szy Świ -
tem 0: 1.

Dla po rząd ku po da je my wcze śniej sze wy ni ki Ju trzen ki,
któ rych jesz cze na la mach Gło su nie pu bli ko wa li śmy. Oto
one:

Ju trzen ka – Bart nik My szy niec 0: 0
KS Wą se wo – Ju trzen ka 2: 2
Ju trzen ka – So kół Gru dusk, wal ko wer dla Ju trzen ki.

Mecz zo stał prze rwa ny w 85 mi nu cie przy sta nie 9: 1 – go ście
ze szli z bo iska

Orzyc Cho rze le – Ju trzen ka 1: 1

Na trzy ko lej ki przed koń cem se zo nu Ju trzen ka zaj mu -
je 7 miej sce w ta be li z do rob kiem 35 punk tów. 31 ma ja
o godz. 12 po dej mu je u sie bie KS Pnie wo. Po tem je dzie
do Po krzyw ni cy, a ostat ni mecz se zo nu ro ze gra 15 czerw ca
o godz 15 z Peł na Kar nie wo, obec nym li de rem kla sy A.

r -r

Wol ne w urzę dzie
Wójt gmi ny Ra ciąż za rzą dził, iż 20 czerw ca 2014 r.
bę dzie do dat ko wym dniem wol nym od pra cy dla

wszyst kich pra cow ni ków Urzę du Gmi ny 
Ra ciąż. Dzień ten urzęd ni cy od pra cu ją 
w so bo tę 14 czerw ca. Te go dnia urząd 

bę dzie czyn ny w godz. 7.30 – 16.00.

Fi nał XV Die ce zjal ne go Kon kur su 
Wie dzy Re li gij nej 

„Be ne dic tus” w Gra le wie
23 ma ja w Ze spo le Szkół w Sta rym Gra le wie

na te re nie pa ra fii św. Mał go rza ty w Gra le wie od był
się fi nał XV Die ce zjal ne go Kon kur su Wie dzy Re li gij -
nej „Be ne dic tus”. 

49 uczest ni ków z gim na zjów z die ce zji płoc kiej – zwy -
cięz ców eta pu de ka nal ne go, spraw dzi ło swo ją wie dzę z za -
kre su Sta re go Te sta men tu i je go bo ha te rów. Wśród fi na li stów
zna leź li się ucznio wie z de ka na tów: m. in.: ma kow skie go, do -
brzyń skie go na Wi słą, se roc kie go, prza sny skie go, ry piń skie -
go. 

Uczest ni cy zmie rzy li się naj pierw z te stem. Na pod sta -
wie wy ni ków wy ło nio no pię ciu uczniów z naj więk szą punk -
ta cją. Fi na li ści mu sie li od po wie dzieć na ze staw trzech py tań
o stop nio wo wzra sta ją cej ska li trud no ści. Od po wie dzi
uczniów oce nia ła ko mi sja kon kur so wa z prze wod ni czą cym
ks. kan. dr. An drze jem Kra siń skim, dy rek to rem wy dzia łu ka -
te che tycz ne go Ku rii Die ce zjal nej Płoc kiej. 

Pierw sze miej sce w „Be ne dic tu sie” za jął Mi chał Choj -
now ski z Gim na zjum w Go ły mi nie -Ośrod ku (ka te che ta – ks.
Ma rek Świ goń ski), dru gie – Alek san dra Mik siń ska z Gim na -
zjum w Bo ga tem (ka te chet ka – Jo an na Ko la siń ska), trze -
cie – Ma ciej Bed nar ski z Gim na zjum im. H. Sien kie wi cza
w Płoń sku (ka te che ta – Sła wo mir Ko wal ski). 

W gro nie ści słych fi na li stów zna leź li się tak że: na miej -
scu czwar tym – Ka ro li na Ry bak z Gim na zjum w Se roc ku
(ka te che ta – ks. Piotr K. Mu zy czy szyn) i na miej scu pią -
tym – Na ta lia Kwiat kow ska z Gim na zjum w Sta rych Pie ści -
ro gach (ks. Piotr Szulc). 

W or ga ni za cję kon kur su z du żym za an ga żo wa niem włą -
czy li się: dy rek tor Ze spo łu Szkół w Sta rym Gra le wie Krzysz -
tof Bor kow ski, pro boszcz pa ra fii w Gra le wie ks. kan. Jan Pio -
trow ski, a tak że wójt gmi ny Ra ciąż – Ry szard Gisz czak. 

Do ju ry za pro szo na zo sta ła m. in. przed sta wi ciel ka De le -
ga tu ry w Cie cha no wie Ma zo wiec kie go Ku ra to ra Oświa ty
w War sza wie – star szy wi zy ta tor Da nie la Szczep kow ska -Bluj
oraz Bi bli sta z Wyż sze go Se mi na rium Du chow ne go z Płoc -
ka – ks. Ja ro sław Kwiat kow ski. 

W prze rwie ucznio wie miej sco we go gim na zjum przed -
sta wi li oko licz no ścio wą aka de mię na te mat hi sto rii na bo żeń -
stwa ma jo we go oraz Dnia Mat ki. W mię dzy cza sie go spo da rze
czę sto wa li go ści ciast ka mi, ka wą i her ba tą. Dla wszyst kich
prze wi dzia no tak że cie pły po si łek. 

Opi sa ne mu wy da rze niu to wa rzy szy ła ro dzin na i cie pła
at mos fe ra, dzię ki któ rej stres zwią za ny z ry wa lia cją nie był aż
tak wiel ki. 

Gral

Kart ka z ka len da rza
27 ma ja – Dzień Sa mo rzą du Te ry to rial ne go – pol skie

świę to, ob cho dzo ne co rocz nie, uchwa lo ne przez Sejm RP
w 2000 ro ku. Dzień ten nie jest dniem wol nym od pra cy.

Upa mięt nia pierw sze wy bo ry sa mo rzą do we z 27 ma -
ja 1990 ro ku.
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30 kwiet nia w Miej skim Ze spo le Szkół
w Ra cią żu od był się po wia to wy fi nał XXXVII
Ogól no pol skie go Tur nie ju Bez pie czeń stwa
Ru chu Dro go we go.

W tur nie ju wzię ło udział 54 uczniów (16
dru żyn) ze szkół pod sta wo wych i gim na zjal -
nych z te re nu pow. płoń skie go. By li wśród
nich fa wo ry ci w gro nie gim na zja li stów – ze -
spół z Gra le wa. W tym ro ku za bra kło re pre -
zen tan tów gra lew skiej pod sta wów ki.

Za da niem uczest ni ków w fi na le po wia to wym by -
ło po ko na nie w mia rę bez błęd nie 7-ele men to we go to -
ru prze szkód i wy peł nie nie te stu wie dzy. Tor prze -
szkód skła dał się m. in. z: rów no waż ni, sla lo mu kół -
ko we go (tzw. żmij ka), ko ry ta rza z de sek, przed mio tu
do prze wo że nia i po chyl ni. 4 uczest ni kom uda ło się
prze je chać tor bez utra ty punk tów. 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. Test wie dzy był te -
stem jed no krot ne go wy bo ru i obej mo wał za gad nie nia do ty -
czą ce 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. 
Pierw sze miej sce w ka te go rii szkół pod sta wo wych za ję ła

dru ży na ze Szko ły Pod sta wo wej w Na ru sze wie. Do jed nej
z uczest ni czek tur nie ju z tej szko ły, tra fi ła rów nież na gro da
in dy wi du al na dla naj lep sze go za wod ni ka. Tak jak w ro ku
ubie głym pierw sze miej sce w ka te go rii szkół gim na zjal nych

otrzy mał ze spół ze Sta re go Gra le wa. Na gro da in dy wi -
du al na dla naj lep sze go za wod ni ka z gim na zjum tra fi ła
do ucznia z No we go Mia sta. 

16 ma ja w Ze spo le Szkół w No wym Mie ście od był
się ko lej ny etap tur nie ju – eli mi na cje re jo no we, w któ -
rym wzię ły udział naj lep sze dru ży ny z 5 po wia tów: cie -
cha now skie go, mław skie go, płoń skie go, puł tu skie go
i żu ro miń skie go. 

W ka te go rii szkół pod sta wo wych bra li udział
ucznio wie ze szkół w Ob ry tem, Ości sło wie, Na ru sze -
wie, Ra cią żu, Ra dza no wie, Si no gó rze, Prze ra dzu Ma -
łym, Pnie wie, Cie cha no wie (nr 3) oraz Mła wie (nr 4).

W ka te go rii szkół gim na zjal nych bra li udział
ucznio wie z gim na zjów w No wym Mie ście, Sta rym
Gra le wie, Świer czach, Ob ry tem, Go ły mi nie, Cie cha no -
wie (nr 4), Ra dza no wie, Mła wie (nr 1) Żu ro mi nie (1
i 2).

Zwy cięz cą tur nie ju re jo no we go w ka te go rii szkół
pod sta wo wych zo sta ła re pre zen ta cja Szko ły Pod sta wo -
wej w Ob ry tem (pow. puł tu ski), zaś w ka te go rii gim na -
zjów ze spół Pu blicz ne go Gim na zjum w Sta rym Gra le -
wie w skła dzie: Kon rad Ja siń ski, Ka mil Droz dow ski,
Na ta lia Dep tu ła z opie ku nem Ire ne uszem Wierz bic kim.

Naj lep szy mi za wod ni ka mi tur nie ju zo sta li: Kon rad
Ja siń ski z Pu blicz ne go Gim na zjum w Sta rym Gra le wie
i Hu bert Kraw czyk ze Szko ły Pod sta wo wej w Ob ry tem.

I te dwie dru ży ny za kwa li fi ko wa ły się do eli mi na -
cji wo je wódz kich tur nie ju, któ re 21 ma ja od by ły się
w War sza wie – Ur sus. Dru ży na z Gra le wa za ję ła na tym
szcze blu 4 miej sce. Pre mio wa ne awan sem do fi na łu
ogól no pol skie go by ło tyl ko pierw sze miej sce.

Na zdję ciach za wo dy po wia to we w Ra cią żu.
Fot. KPP w Płoń sku

XXXVII Ogól no pol ski Tur niej Bez pie czeń stwa w Ru chu Dro go wym

Gim na zja li ści z Gra le wa naj lep si w po wie cie i re gio nie
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Powszechny internet na Mazowszu
Sa mo rząd wo je wódz twa ma zo wiec kie go re ali zu je

pro jekt bu do wy re gio nal nej sie ci sze ro ko pa smo -
wej – naj więk szy pro jekt unij ny w ra mach RPO WM.
Dzię ki te mu do stęp do in ter ne tu uzy ska każ dy miesz -
ka niec Ma zow sza.

W pią tek 25 kwiet nia w gmi nie Te re sin w po wie -
cie so cha czew skim, od by ła się uro czy sta in au gu ra cja
prac bu dow la nych. Pra ce trwa ją rów nież w gmi nie
Ra ciąż.

War tość ca łej in we sty cji to 458 mln zł, z cze go
unij ne do fi nan so wa nie wy no si 85 proc. Po zo sta łe 15
proc. to środ ki sa mo rzą du wo je wódz twa.

Do koń ca 2015 ro ku wszyst kie in sty tu cje pu blicz ne
i fir my na Ma zow szu oraz 95 pro cent miesz kań ców re gio nu,
rów nież na wsiach, zy ska do stęp do szyb kie go in ter ne tu.
Na tej in we sty cji sko rzy sta po nad 1,2 mln osób i co naj -
mniej 200 ma łych i śred nich przed się biorstw w re gio nie.

– Bez do stę pu do in ter ne tu trud no dziś mó wić o rów -
nych szan sach. Ma jąc in ter net miej sce za miesz ka nia prze -
sta je mieć zna cze nie – czy jest to du że mia sto, czy ma ła
wieś. Szcze gól nie w ma łych miej sco wo ściach, in ter net ma
ol brzy mie zna cze nie pro ro zwo jo we. To ła twiej szy do stęp m.
in. do edu ka cji, ofert pra cy, prze pi sów praw nych i ab so lut na
ko niecz ność dla firm i rol ni ków – pod kre śla mar sza łek wo -
je wódz twa ma zo wiec kie go, Adam Stru zik. – W mo jej oce -
nie jest to je den z naj waż niej szych re ali zo wa nych w na szym
wo je wódz twie pro jek tów – do da je.

Ma zow sze to naj więk sze wo je wódz two w kra ju, jed no -
cze śnie cha rak te ry zu ją ce się bar dzo du żym zróż ni co wa niem
w do stę pie do in ter ne tu. Dziś in ter net do cie ra tyl ko w te
miej sca, w któ rych jest „opła cal ny” dla ope ra to rów, a za tem
tam gdzie kosz ty bu do wy in fra struk tu ry nie prze wyż sza ją
ewen tu al nych zy sków. Wiel kość Ma zow sza i od le gło ści po -
mię dzy du ży mi ośrod ka mi po wo du ją, że znacz na część
miesz kań ców jest po zba wio na do stę pu do sie ci. Do ty ka to
szcze gól nie miesz kań ców wsi. Dla te go wła śnie pro jekt „In -
ter net dla Ma zow sza” za kła da uzu peł nie nie in fra struk tu ry
te le in for ma tycz nej ope ra to rów dzia ła ją cych na te re nie Ma -
zow sza i li kwi da cję tzw. bia łych plam w do stę pie do in ter -
ne tu.

Układanie światłowodu w gminie Raciąż, dzięki czemu każdy
mieszkaniec gminy uzyska dostęp do internetu

W ra mach pro jek tu za pla no wa na jest bu do wa świa tło -
wo do wej sie ci szkie le to wo -dys try bu cyj nej o dłu go ści oko -
ło 3680 km. Do dat ko wo, w 33 miej sco wo ściach, zo sta nie
wy bu do wa na sieć do stę po wa no wej ge ne ra cji NGA. W ten
spo sób in fra struk tu ra do pro wa dza ją ca in ter net, „do trze”
do so łectw, na stęp nie zo sta nie udo stęp nio na ope ra to rom,
któ rzy w opar ciu o nią bę dą mo gli świad czyć swo je usłu gi.
To tak że szan sa na więk szą kon ku ren cję na ryn ku wśród
ope ra to rów.

Co to ozna cza w prak ty ce dla miesz kań ca Ma zow sza,
któ ry do tej po ry nie miał do stę pu do in ter ne tu? Otóż in fra -
struk tu ra te le in for ma tycz na zo sta nie do pro wa dzo na do je go
so łec twa. Znik nie ba rie ra dla ope ra to rów te le ko mu ni ka cyj -
nych, któ rym do tej po ry nie opła ca ło się do cie rać do ma -
łych miej sco wo ści. 

No wo cze sna sieć ozna cza dla miesz kań ców i przed się -
bior ców z Ma zow sza do stęp do usług te le in for ma tycz nych
świad czo nych dro gą elek tro nicz na. In ter net otwo rzy
przed miesz kań ca mi zu peł nie no we moż li wo ści. Umoż li wi
m. in. re je stro wa nie dzia łal no ści go spo dar czej przez in ter -
net, wy rów na nie po zio mu edu ka cji dzie ci czy udział rol ni -
ków w in ter ne to wych szko le niach.

ma zo wia. eu,  r -r
Fot. ar chi wum UG
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Do ta cja gmi ny dla po wia tu, czy li

Wspól ne
dróg bu do wa nie

835 tys. zł to kwo ta, ja ką gmi na Ra ciąż prze ka że
po wia to wi płoń skie mu na prze bu do wę dróg po wia to -
wych, a kon kret nie po nad 7-ki lo me tro we go trak tu
z Ra cią ża w kie run ku Ra dza no wa (do gra ni cy po wia -
tów). W za mian po wiat wes prze su mą 175 tys. zł in -
we sty cję dro go wą gmi ny Ra ciąż – mo der ni za cję trak -
tu w Wę pi łach.

Prze bu do wa dro gi „ra dza now skiej” jest czę ścią więk sze go
pro jek tu dro go we go, re ali zo wa ne go przez po wiat płoń ski
w opar ciu głów nie o środ ki z Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do -
wy Dróg Lo kal nych. W skład tej in we sty cji wcho dzi jesz cze
mo der ni za cja dróg Ga lo min – Dra min – Kraj ko wa, Ba bo sze -
wo – Ra ciąż i Ba bo sze wo – Po le sie. Mó wił o tym sta ro sta Jan
Mą czew ski na se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż, któ ra od by ła się 21
ma ja. Dzię ku jąc za jed no myśl ną de cy zję ra dy w spra wie do ta -
cji „dro go wej”, po in for mo wał, że po wiat nie ma w swo im bu -
dże cie, jak kie dyś, środ ków na bu do wę dróg i mu si je po zy ski -
wać z ze wnątrz. Po moc gmin, m. in. gmi ny Ra ciąż, w tych in -
we sty cjach jest więc bez cen na. Do dał, że dro go wy pro jekt in -
we sty cyj ny po wia tu zo stał wspar ty też przez mia sto Ra ciąż
i gmi nę Ba bo sze wo. Za po wie dział, że po se sji po wia to wej, za -
pla no wa nej na 28 ma ja, ogło szo ny zo sta nie prze targ na wy ko -
na nie tej in we sty cji i „w lip cu bę dzie moż na roz po cząć ro bo ty”.

Rad ni i soł ty si, ko rzy sta jąc z obec no ści sta ro sty, zgło si li
pod ad re sem po wia tu kil ka po stu la tów „dro go wych”. Eu ge -
niusz Pta sik pro sił sta ro stę o to, aby przy dro dze po wia to wej
z Ko zie bród do dro gi pro wa dzą cej do Ma łej Wsi wy bu do wać
chod nik. Ar gu men to wał, że idzie o bez pie czeń stwo dzie ci, któ -
re z Ma łej Wsi cho dzą do szko ły w Ko zie bro dach. Obie cał, że
wieś do ło ży do tej bu do wy z fun du szu so łec kie go, a pew nie też
i gmi na z wła sne go bu dże tu. Proś bę rad ne go po par ła soł tys Ko -
zie bród Bar ba ra Ka miń ska. Rad ny Pta sik su ge ro wał też sta ro -
ście, aby wziął pod uwa gę na pra wę dro gi Ko zie bro dy – Sie -
miąt ko wo

Soł tys Mło do cho wa Ka zi mierz Dep tu ła po stu lo wał, aby
po wiat włą czył do pla nu in we sty cyj ne go mo der ni za cję dro gi
Gra le wo – Dro bin. Ruch na tym od cin ku jest du ży, jeż dżą też
tę dy cięż kie po jaz dy i as falt wy ma ga na pra wy.

Od po wia da jąc sta ro sta Jan Mą czew ski przy znał ra cję rad -

ne mu Pta si ko wi, że chod nik przy dro dze po wia to wej od szko ły
Ko zie bro dach do dro gi do Ma łej Wsi jest ko niecz ny ze wzglę -
du na bez pie czeń stwo dzie ci. Jed nak w pierw szej ko lej no ści
wy ko ny wa ne są te in we sty cje dro go we, gdzie – jak po wie -
dział – ist nie nie za gro że nie nie prze jezd no ści dróg. W spra wie
mo der ni za cji dro gi Gra le wo – Dro bin sta ro sta stwier dził, że po -
wiat płoń ski mu si się w tej kwe stii po ro zu mień z gmi ną Dro bin.

Już pod nie obec no ści sta ro sty, któ ry mu sia ła opu ścić ob ra -
dy, gdyż uda wał się na wa ły do gmi ny Czer wińsk, gdzie ist nia -
ło za gro że nie po wo dzio we, rad ny Eu ge niusz Le wan dow ski, ad -
re su jąc swe sło wa do rad nej po wia to wej Elż bie ty Grod kie wicz,
przy po mniał o ko niecz no ści kon ty nu acji mo der ni za cji dro gi
Ra ciąż – Unieck, a tak że dro gi z Ko dłu to wa do Krze cza no wa.

*  *  *
Na po cząt ku se sji wójt i prze wod ni czą cy ra dy, w imie niu

sa mo rzą du gmi ny Ra ciąż, po dzię ko wa li za do brą współ pra cę
by łej, wie lo let niej dy rek tor ce Po wia to we go Za rzą du Dróg
w Płoń sku – Elż bie cie Ra choc kiej, któ ra prze szła na eme ry tu rę

r -r

Jed ną z ostat nich in we sty cji dro go wych w gmi nie Ra ciąż, 
wy ko na nych przez po wiat płoń ski, by ła prze bu do wa trak tu 

do Gra le wa z bu do wą mo stu na Ro kit ni cy

Go spo dar ska roz mo wa
Rad ny Eu ge niusz Pta sik zgło sił na se sji pro blem brud nej

wo dy le cą cej z kra nów w Ko zie bro dach, py ta jąc czy nie moż -
na te mu za ra dzić. Ta ką sa mą kwe stię po ru szył Woj ciech Żmi -
jew ski, soł tys wsi Pól ka Ra ciąż, któ ra to miej sco wość jest za -
opa try wa na w wo dę z uję cia w Krze cza no wie. – Z ta kim spra -
wa mi nie cze kaj cie do se sji, tyl ko zgła szaj cie je od ra zu – ape -
lo wał Ry szard Gisz czak. Po se sji wy dał po le ce nie oczysz cze nia
sie ci. -To ewi dent ne za nie dba nie kon ser wa to ra, któ ry jest zo bo -
wią za ny do płu ka nia sie ci co ja kiś czas. Zwró cę uwa gę ko mu
trze ba – po wie dział nam.

Soł tys Ko zie bród Bar ba ra Ka miń ska chcia ła wie dzieć, kie -
dy bę dzie od bie ra ny eter nit, któ ry le ży na po dwó rzach. Wójt
od po wie dział, że w pierw szej ko lej no ści bę dzie za bie ra ny
do uty li za cji eter nit zdej mo wa ny z da chów, póź niej ten zgro ma -
dzo ny na kup kach. Wy ja śnił kie dy to na stą pi. Wte dy, gdy Wo -
je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska roz dy spo nu je środ ki
na uty li za cję azbe stu. Spra wa się prze cią ga, gdyż w tym ro ku
o do ta cję na ten cel zgło si ło się do WFOŚ bar dzo du żo gmin,

co spo wo do wa ło, że fun dusz nie dość, że wpro wa dził po raz
pierw szy od płat ność w wy so ko ści 15 pro cent kosz tów, po no -
szo ną przez wła ści cie la, to jesz cze ob ni żył gmi nie wy so kość
do ta cji.

A kie dy bę dzie od bie ra ny zu ży ty sprzęt agd i rtv. Lu dzie
gro żą, że bę dą wy rzu cać do ro wów – mó wi ła soł tys Kra śnie wa
Te re sa Zja de wicz. – Za cznie my zbie rać, gdy po wsta nie punkt
se lek tyw nej zbiór ki od pa dów ko mu nal nych (PSZOK). Bę dzie
on zlo ka li zo wa ny na te re nie oczysz czal ni ście ków w Ko zie bro -
dach. Po wsta nie w tym ro ku – od po wie dział Ry szard Gisz czak.

Wójt po in for mo wał też o zmia nach w zbiór ce od pa dów. Koń -
czy się umo wa z do tych cza so wym od bior cą i w czerw cu zo sta nie
ogło szo ny prze targ. Wia do mo już, że trze ba bę dzie roz sze rzyć
za kres se lek cji, gdyż obec ny jest zbyt ską py, co – jak się oka za -
ło – nie jest zgod ne usta wą „śmie cio wą”. Wpro wa dzo ne zo sta ną
trzy wor ki – do szkła bia łe go, do szkła ko lo ro we go oraz do pa -
pie ru, pla sty ku i me ta lu. Ry szard Gisz czak po now nie za po wie -
dział ob niż kę opłat za od biór od pa dów se lek cjo no wa nych, ale
szcze gó ły po zna my do pie ro po roz strzy gnię ciu prze tar gu na od -
biór śmie ci. r -r



U gra lew skich przed szko la ków
28 kwiet nia dzie ci z Ośrod ka Edu ka cji Przed szkol nej oraz Od dzia -

łów Przed szkol nych w Sta rym Gra le wie wy bra ły się na wy ciecz kę
do Te atru Dra ma tycz ne go w Płoc ku. Dzie ci mia ły oka zję zo ba czyć
przed sta wie nie pt.
”Kró lew na Śnież -
ka”.

Przed szko la ki
za po zna wa ły się z te -
ma tem „Zwie rzę ta
w do mu i go spo dar -
stwie”. Wy ko ny wa ły
pra ce pla stycz ne,
któ re roz wi ja ły ich
spo strze gaw czość,
po bu dza ły po my sło -
wość przy uzu peł nia -
niu frag men tów ry -
sun ków oraz wdra ża -
ły do es te ty ki wy ko -
ny wa nych prac. By ły
to mię dzy in ny mi:
ko nik (wy peł nia nie
kon tu ru pla ste li ną)
pies (ćwi cze nie tech -
ni ki wy ci na nia no -
życz ka mi), ko za
(ma lo wa nie kred ka -
mi, kot (uzu peł nia nie
bra ku ją cych frag -
men tów ob raz ka).

M. J.

W płoc kim te atrze

Re ali za cja pro jek tu ,,In dy wi du al na pra ca 
z uczniem gwa ran cją je go roz wo ju”

Pra ce dzie ci



Po programie artystycznym z apetytem pałaszowały kremówki
Dzieci uczestniczyły w akademii 

z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Aka de mia 
z pro gra mem 
ar ty stycz nym

Dzie ci z Ośrod ka Edu ka -
cji Przed szkol nej w Sta rym
Gra le wie uczest ni czy ły
w aka de mii z oka zji rocz ni cy
uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma -
ja. Wy ko ny wa ły pra ce pla -
stycz ne zwią za ne z tym te ma -
tem: fla gę Pol ski (wy dzie ran -
ka z pa pie ru) i go dło Pol ski
(ma lo wa nie kon tu ru kred ka -
mi).

Uro czy stość szkol na po -
łą czo na by ła z za pre zen to wa -
niem pro gra mu ar ty stycz ne go
zwią za ne go z ka no ni za cją Ja na Paw ła II. Po wy stę -
pach wszy scy skosz to wa li ulu bio ne go ciast ka pa -
pie ża – kre mów ki.

Mar le na Jan kow ska
Wy cho waw czy ni w OEP w Sta rym Gra le wie.

Re ali za cja pro jek tu ,,In dy wi du al na pra ca 
z uczniem gwa ran cją je go roz wo ju”

Prace dzieci z OEP w Starym Gralewie
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W Mal bor ku
30 kwiet nia ucznio wie klas I -VI Fi lii

Szko ły Pod sta wo wej w Ko dłu to wie
uczest ni czy li w wy ciecz ce do Mal bor ka. 

Swo ją wi zy tę roz po czę li śmy od zwie -
dza nia z prze wod ni kiem mu zeum na zam -
ku krzy żac kim Na stęp nie prze mie ści li śmy
się do Di no Par ku, gdzie po smacz nym po -
sił ku wy ru szy li śmy na ścież kę edu ka cyj -
ną, na któ rej wi ta ły nas ru cho me di no zau -
ry, któ re w oto cze niu pięk nej zie le ni la su
prze pro wa dzi ły nas przez po szcze gól ne
okre sy w dzie jach Zie mi. Na ścież ce dy -
dak tycz nej zo ba czy li śmy, jak wy glą da ły
set ki mi lio nów lat te mu. Dzie ci by ły za -

Patriotyczne
święto

Jak co ro ku w Fi lii Szko ły Pod sta wo wej im.
Ada ma Bo ja now skie go w Ko dłu to wie od by ła się
nie zwy kle pod nio sła uro czy stość z oka zji rocz ni cy
uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja. Dzie ci w ga lo -
wych stro jach, z bia ło -czer wo ny mi cho rą giew ka mi
w dło niach i na tle bia ło -czer wo nej de ko ra cji przy -
po mnia ły hi sto rię te goż wy da rze nia. Mar sza łek
Sta ni sław  Ma ła chow ski od czy tał po sta no wie nia
Sej mu Czte ro let nie go, a król Sta ni sław Au gust Po -
nia tow ski zło żył uro czy stą przy się gę na Kon sty tu -
cję.  Póź niej dzie ci re cy to wa ły  wzru sza ją ce pa trio -
tycz ne wier sze oraz śpie wa ły pio sen ki.

Marzanna  Ziołkowska Występ dzieci

Przed zam kiem w Mal bor ku

chwy co ne, gdyż eks po na ty wy da wa -
ły dźwię ki, ru sza ły gło wą, ogo nem,
po wie ka mi, a na wet brzu -
chem – imi tu jąc od dy cha nie! W par -
ku spo tka li śmy też ży we zwie rzę ta,
mię dzy in ny mi: kan gu ry, al pa ki, da -
nie le, kóz ki, ku ce, stru sie, mu flo ny
i in ne. Póź niej od wie dzi li śmy mu -
zeum ska mie nia ło ści oraz obej rze li -
śmy film „Za gła da di no zau rów”
w ki nie 5D Extre me. Do dat ko wą
atrak cją był du ży plac za baw, na któ -
rym naj więk szym za in te re so wa niem
cie szy ły się bom be ry.

Peł ni wra żeń wró ci li śmy
do Ko dłu to wa.

MZ

W Di no Par ku
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Ra zem dba ją o świat
30 kwiet nia w Ze spo le Szkół w Uniec ku

świę to wa no Dzień Zie mi. Ha sło prze wod nie
brzmia ło: „Ra zem dbaj my o świat!”

Na sa li gim na stycz nej zgro ma dzi ła się ca ła spo -
łecz ność szkol na i ro dzi ce. 

W pięk nej sce ne rii za pro jek to wa nej przez pa nią
Iwo nę Sit kow ską od by ły się wy stę py uczniów zwią za -
ne z za gad nie niem eko lo gii. In sce ni za cja wzo ro wa na
by ła na mo ty wach zna nej ba śni o Kró lew nie Śnież ce.
Jej tre ścią by ły ne ga tyw ne dzia ła nia jed nej z bo ha te rek
Kró lo wej Śmie ci sła wy, któ ra chcąc znisz czyć pa sier -
bi cę, nisz czy ła śro do wi sko.

Przed sta wie nie przy go to wa li ucznio wie kl. IV
i VI pod kie run kiem pa ni Ja dwi gi Grzy biń skiej. Ar ty -
ści wspa nia le wcie la li się w ro le zna nych bo ha te rów,
a uro ku do da wa ły ko lo ro we ko stiu my oraz od po wied -
nio do bra ne re kwi zy ty.

Na sce nę wy szli też ucznio wie gim na zjum, któ rzy
za po zna li wszyst kich z ge ne zą i spo so ba mi ob cho dów
Dnia Zie mi na ca łym świe cie oraz za pre zen to wa li się
w pięk nych re cy ta cjach. Wiel kim wspar ciem w za kre -
sie opra wy mu zycz nej był wy stęp chó ru szkol ne go
pod opie ką pa na Ma riu sza Usiąd ka. 

Gru pa za pre zen to wa ła 4 utwo ry: „Song o Zie mi
i lu dziach”, „Pio sen kę eko lo gicz ną”, „Nasz zie lo ny
dom”, „Ko ły san ka”. Na uwa gę za słu gu je so lo we wy -

ko na nie pio sen ki pt. „Pięk nie żyć” przez uczen ni cę
kl. IV, Ewę Wiel go la ską.

Wra że nia es te tycz ne by ły ogrom ne i na dłu go po -
zo sta ną w na szej pa mię ci. Przed sta wie nie uświa do mi -
ło nam, jak waż ną ro lę peł ni czło wiek na Zie mi, jak
du żo za le ży od nie go, aby za cho wać na szą pla ne tę
w czy sto ści.

Na za koń cze nie uro czy sto ści ogło szo no wy ni ki
szkol ne go kon kur su zbiór ki ma ku la tu ry „Pa pie rek”
or ga ni zo wa ne go co ro ku przez pa nią Do ro tę Skwar -
ską.

Na zdję ciach sce ny z przed sta wie nia oraz wrę cze nia na gród

Wy ni ki kon kur su:
I miej sce – Ju lia Kwiat kow ska kl. II SP – 175 kg,
II miej sce – Ma ja No wic ka kl. IV – 150 kg,
Wy róż nie nia otrzy ma ły: Oli wia Dzi kow ska kl. II SP,

Mar ty na Przy by szew ska kl. O.
Uczniom wrę czo no dy plo my i na gro dy.

J. G.




