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Piętnaście drużyn uczestniczyło w miejsko-gminnych
zawodach sportowo-pożarniczych, które tym razem odbyły
się w Koziebrodach. W kategorii drużyn dorosłych najlepsza
okazała się ekipa OSP Szapsk.

Patrz i czytaj na str. 6-7

Zawody sportowo-pożarnicze

Wygrał Szapsk

Trze cio kla si ści Pu blicz ne go Gim na zjum w Kraj ko wie
i ich na uczy cie le mo gą być dum ni. Śred nia wy ni ków uzy ska -
nych przez uczniów tej pla ców ki z eg za mi nu gim na zjal ne go
jest wyż sza od śred niej w gmi nie, po wie cie, a na wet wo je -
wódz twie (tu z wy jąt kiem ję zy ka pol skie go).

Czytaj na str. 4

Krajkowo gór¹

W dniach 26-27 czerw ca oba sa mo rzą dy Ra cią -
ża – miej ski i wiej ski – zor ga ni zo wa ły wspól nie po raz dru gi
Jar mark Ra cią ski. W par ku w ryn ku, tak jak przed ro kiem,
roz ło ży ły się kra my z roz ma ity mi pro duk ta mi. Jed no cze śnie
na sce nie wy sta wio nej przed ra tu szem moż na by ło po dzi wiać
wy stę py róż nych grup. W tym ro ku wy da rze niem ar ty stycz -
nym by ła Ku pal noc ka, któ ra po raz pierw szy za wi ta ła do Ra -
cią ża.

Czy taj i patrz na str. 5, 12

II Jarmark Raciąski 
z Kupalnocką

24 czerw ca rad ni gmi ny Ra ciąż roz dy spo no wa li po nad 4
mln zł. Wcze śniej od by li ob jazd po gmi nie, aby za po znać się
ze sta nem dróg i po tem pod jąć de cy zję, któ re z nich w pierw -
szej ko lej no ści bę dą mo der ni zo wa ne.

Czytaj na str. 3

Radnych objazd dróg
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Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych 
i segregowanych z terenu gminy Racià˝ 

w okresie lipiec 2015 - czerwiec 2016
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Miej sco wo Êci

Dobrska Kolonia
Dobrska Włościany
Kraśniewo
Nowe Gralewo           

Stare Gralewo
Szapsk
Wępiły
Złotopole

Bielany
Kraszewo Czubaki
Kraszewo Gaczułty    
Kraszewo Podborne

Kraszewo Rory
Kraszewo Sławęcin
Mała Wieś

Ćwiersk
Draminek
Drozdowo
Kossobudy                 

Kruszenica
Pęsy
Sierakowo
Zdunówek

Budy Kraszewskie
Kodłutowo
Lipa                            

Pólka Raciąż
Żychowo

Folwark Raciąż
Kaczorowy
Kiniki

Kozolin                      
Strożęcin
Witkowo

Cieciersk
Druchowo
Koziebrody

Kraszewo Falki          
Malewo

Bogucin
Chyczewo
Kiełbowo
Łempinek
Łempino                     
Nowe Młodochowo

Stare Młodochowo
Żukowo Strusie
Żukowo Wawrzonki
Młody Niedróż
Stary Niedróż

Grzybowo
Kocięcin Brodowy
Kocięcin Tworki
Krajkowo

Krajkowo Budki       
Nowy Komunin
Stary Komunin
Szczepkowo

Charzyny
Jeżewo Wesel                    

Sikory
Unieck

Pojemnik należy wystawić do drogi publicznej do godz. 7.00
Od pa dy se gre go wa ne: szkło bez barw ne i ko lo ro we, pa pier, me ta le i two rzy wa sztucz ne od bie ra ne bę dą raz na kwar -
tał, w po szcze gól nych miej sco wo ściach, w po wy żej wy mie nio ne dni (ozna czo ne ciem niej szym ko lo rem) w mie sią cach:
wrze sień 2015 r., gru dzień 2015 r., ma rzec 2016 r., czer wiec 2016 r.
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Radnych objazd dróg

Gmi na otrzy ma ła po nad 4,1 mln zł
do ta cji ze środ ków unij nych sta no wią -
cych re fun da cję wy dat ków (75 proc.)
po nie sio nych na bu do wę oczysz czal ni

ście ków i ka na li za cji sa ni tar nej w Uniec -
ku oraz sie ci wo do cią go wej w miej sco -
wo ściach Bu dy Kra szew skie i Pól ka Ra -
ciąż. Z tej kwo ty 1,6 mln zł zo sta ło prze -
zna czo ne na spła tę po życz ki za cią gnię -
tej na wspo mnia ne in we sty cje. Po zo sta -
łe pra wie 2,5 mln zł rad ni roz dy spo no -
wa li na utrzy ma nie i bu do wę dróg.

Za nim to uczy ni li, sko rzy sta li
z pro po zy cji wój ta gmi ny, aby za po -
znać się ze sta nem dróg. Mi niau to bu -
sem prze mie rzy li te dro gi gmin ne, któ -

re wy ma ga ją mo der ni za cji. Jak kol wiek
z każ dym ro kiem przy by wa gmin nych
dróg po kry tych as fal tem, to po trze by
w tym wzglę dzie są wciąż du że. Świad -
czą o tym cho ciaż by gło sy rad nych
i soł ty sów, któ rzy na se sjach Ra dy
Gmi ny Ra ciąż wnio sku ją przede
wszyst kim o po pra wę sta nu trak tów.

Po lu stra cji rad ni pod ję li de cy zję
o prze zna cze niu po nad 50 tys. zł
na utrzy ma nie dróg, zwięk sze niu o 131
tys. zł kwo ty na prze bu do wę dro gi Sta -
re Gra le wo – Kieł bo wo oraz sfi nan so -
wa niu prze bu do wy na stę pu ją cych dróg:
dwóch od cin ków w Ka czo ro wach (640
i 584 tys. zł), od cin ka przy szko le
w No wym Gra le wie (100 tys zł), oraz

trak tów Ćwiersk – Nie da rzyn (400 tys.
zł) i Do brska Ko lo nia – Bru dzy no
(600 tys. zł).

Po nad to rad ni po sta no wi li prze zna -
czyć 300 tys. zł na za kup sa mo cho du
ra tow ni czo -ga śni cze go dla OSP Ko zie -
bro dy.

r -r

Radni zapoznali się m.in. ze stanem drogi powiatowej z Koziebród 
w kierunku Siemiątkowa, który jest fatalny

Nie omieszkali zapoznać się z funkcjonowaniem 
oczyszczalni ścieków w Koziebrodach

Jak działa koziebrodzka oczyszczalnia, 
wyjaśniał wójt Ryszard Giszczak...

...i radny Eugeniusz Ptasik

24 czerw ca rad ni gmi ny Ra ciąż roz dy spo no wa li po nad 4 mln zł.
Wcze śniej od by li ob jazd po gmi nie, aby za po znać się ze sta nem dróg
i po tem pod jąć de cy zję, któ re z nich w pierw szej ko lej no ści bę dą mo -
der ni zo wa ne.
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Krajkowo górą

Trzecioklasiści Publicznego Gimnazjum w Krajkowie i ich nauczyciele mogą być dumni. Średnia wyników
uzyskanych przez uczniów tej placówki z egzaminu gimnazjalnego jest wyższa od średniej w gminie, powiecie, a nawet
województwie (tu z wyjątkiem języka polskiego).

Szczegóły w tabeli poniżej

Średnie wyniki dla arkusza standardowego

Tegoroczni absolwenci Publicznego Gimnazjum w Krajkowie z wychowawczynią
Fot. z archiwum szkoły
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Pre zen ta cję ze spo łów folk lo ry -
stycz nych po prze dzi ło spo tka nie w do -
mu kul tu ry go spo da rzy i go ści, któ re -
mu to wa rzy szy ła wy mia na drob nych
upo min ków. Po tem barw ny ko ro wód
ru szył przez mia sto. Za nim gru py da ły
po kaz swych umie jęt no ści na sce nie
przed ra tu szem, za tań czy ły i za śpie wa -
ły na ron dzie w cen trum mia sta.

A oto co o im pre zie po wie dział
nam jej głów ny or ga ni za tor – Ar tur
Adam ski, dy rek tor Miej skie go Cen -
trum Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji imie -
nia Ry szar da Ka czo row skie go w Ra -
cią żu:

Ini cja ty wa ta po wsta ła w 2013 ro -
ku w ce lu pro mo wa nia pro duk tów rę -
ko dzie ła wy twór ców i ar ty stów z re gio -
nu Ma zow sza. Po raz pierw szy Jar -
mark Ra cią ski za ist niał na ma pie te go
ty pu wy da rzeń w Pol sce w 2014 ro ku,

ze brał bar dzo do bre opi nie w śro do wi -
sku wy staw ców oraz uczest ni ków wy -
da rze nia. Dla te go zde cy do wa li śmy się
po raz ko lej ny przy stą pić do re ali za cji
ko lej nej edy cji te go wy da rze nia.
W tym ro ku uda ło nam się po łą czyć
Jar mark z XXIV Mię dzy na ro do wy mi
Spo tka nia mi Folk lo ry stycz ny mi Ku -
pal noc ka 2015, co nie wąt pli wie pod -
nio sło ran gę wy da rze nia. 26 czerw ca
od by ły się kon cer ty ze spo łów z Czar -
no gó ry – Ar ti stic and Cul tu ral As so -
cia tion „Plje vl ja”, Gre cji – Li kio Eli ni -
don, Li twy – The Folk Mu sic and
Dan ce Gro up GA JA oraz Pol ski – Lu -
do wy Ze spół Ar ty stycz ny Cie cha nów.

Na to miast 27 czerw ca od by ły się
kon cer ty ze spo łów Sha re na Bal kan
Folk Gro up, Czess Band – ro dzi my ze -
spół fol ko wy na wią zu ją cy do tra dy cji
war szaw skie go fol ku miej skie go, oraz

The Ukra inian Folk Gro up. Te atr Dra -
ma tycz ny im. Je rze go Sza niaw skie go
w Płoc ku za pre zen to wał spek takl
ulicz ny w ra mach pro jek tu „Te atr
na wo zie”: „Mit o So łon ce i Swa ro ży -
cu”. Te go sa me go dnia za pre zen to wa ły
się rów nież re gio nal ne gru py ar ty stycz -
ne, m. in. Kraj ko wia cy.

W pierw szym i dru gim dniu im pre -
zy od by wa ła się sprze daż pro duk tów
na sto iskach wy sta wien ni czych, m. in.
pro duk tów re gio nal nych, rę ko dzie ła
(rzeź by, ob ra zy, wy ro by ze szkła, me ta -
lu, wi kli ny, tak że „pa pie ro wej”, ko rze -
ni oraz in nych na tu ral nych ma te ria -
łów), sta ro ci, pa mią tek, żyw no ści eko -
lo gicz nej, tra dy cyj nych wę dlin, pie czy -
wa, mio dów, sło dy czy, na le wek,   owo -
ców, wa rzyw oraz in nych. 

r -r
Patrz str. 12

II Jarmark Raciąski 
z Kupalnocką

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania w domu kultury w Raciążu

W dniach 26-27 czerw ca oba sa mo rzą dy Ra cią ża – miej ski i wiej ski – zor ga ni zo wa ły wspól nie po raz
dru gi Jar mark Ra cią ski. W par ku w ryn ku, tak jak przed ro kiem, roz ło ży ły się kra my z roz ma ity mi pro duk -
ta mi. Jed no cze śnie na sce nie wy sta wio nej przed ra tu szem moż na by ło po dzi wiać wy stę py róż nych grup.
W tym ro ku wy da rze niem ar ty stycz nym by ła Ku pal noc ka, któ ra po raz pierw szy za wi ta ła do Ra cią ża.



To wiel ko ści na gród pie nięż -
nych, ufun do wa nych przez wój ta
gmi ny Ra ciąż, za za ję cie pierw sze go,
dru gie go i trze cie go miej sca w za wo -
dach spor to wo -po żar ni czych, któ -
re 28 czerw ca od by ły się w Ko zie -
bro dach. Za słu ży ły na nie ochot ni -
cze stra że z z miej sco wo ści Szapsk,
Ka czo ro wy i Bo gu cin.

Na gro dy pie nięż ne przy pa dły
też po zo sta łym uczest ni kom stra żac -
kich zma gań – po 300 zł. Do dat ko -
wo każ da jed nost ka wy sta wia ją ca
w za wo dach dru ży nę mło dzie żo wa
otrzy ma ła 200 zł. 

Ale za nim Ry szard Gisz czak
ogło sił tę wia do mość, dru ży ny zma ga ły się
z ćwi cze niem bo jo wym. Li czył się czas
i po praw ność wy ko na nia. Z tym by ło róż -
nie, nie kie dy wręcz fa tal nie.

O du żym pe chu mo gą mó wić go spo -
da rze za wo dów, bo wiem za rów no mło dzie -
żów ka OSP Ko zie bro dy (do lat 18), jak
i do ro sła dru ży na dru hów nie ukoń czy ły
ćwi cze nia. Ale nie oni jed ni. Po dob ny los
spo tkał do ro słą eki pę z Je że wa We sel.

Zdzi wie nia ta kim ob ro tem spra wy nie
krył druh Grze gorz Do mań ski. – By wam
na wie lu te go ty pu za wo dach w in nych
gmi nach. Ich po ziom jest na praw dę wy so -
ki. Wy ko na nie za da nia w cza sie po ni żej 40
se kund nie na le ży tam do rzad ko ści – in -
for mo wał druh Do mań ski.

Pod czas zma gań w Ko zie bro dach żad -
nej z dru żyn z gru py A nie uda ło się na wet
zbli żyć do ta kie go wy ni ku. Naj lep szy czas
uzy ska li dru ho wie z Szap ska – 48,30 sek.
i wy gra li za wo dy mi mo 5 punk tów kar -
nych.

Koń ców ka im pre zy by ła nie mniej
emo cjo nu ją ca niż zma ga nia stra ża ków.
Gdy za wo dy zbli ża ły się do koń ca, dru ho -
wie z Ra cią ża i Ka czo ro wów ode bra li we -
zwa nie do po ża ru – pa li ły się tra wy w oko -

li cach wsi Pę sy. Wo zy bo jo we na sy gna le
spraw nie ru szy ły do ak cji. Do ak -
cji – na pię ści – ru szy li też co bar dziej
krew cy do dat ko wo zmo ty wo wa ni uczest ni -
cy pik ni ku. I tu z po mo cą po śpie szy li stra -
ża cy stu dząc roz grza ne gło wy stru mie nia -
mi wo dy.

I jesz cze jed no spo strze że nie. Po dłuż -
szej nie obec no ści
w za wo dach
wzię li udział dru -
ho wie z OSP
Kra sze wo Ga -
czuł ty. Nie przy -
je cha ła na to -
miast, nie wie -
dzieć cze mu,
OSP Unieck, co
dzi wi ło tym bar -
dziej, że jest ona
jed ną z dwóch,
obok OSP Ka -
czo ro wy, jed no -
stek z gmi ny Ra -
ciąż zrze szo nych
w kra jo wym sys -
te mie ra tow ni -
czo -ga śni czym.

r -r

OSP
„G∏os Racià˝a” nr 7/20156

600, 500, 400...

A co to takiego?

Ciekawe co też sędzia główny zawodów druh
Włodzimierz Czajkowski szepcze druhnom

Proszę zrobić mi zdjęcie Chłopcy z Jeżewa Wesel górą

Ależ to ciężkie

Udało się Strumień wody na ochłodę
Gdzie jest druga lin

Grz

Zawody sportowo-pożarnicze
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Uwaga na węże

Czyżby węże były za krótkie

A to niespodzianka

Ładna maszyna, ale jak się do niej dobrać

Ten pan ma chyba nieregulaminowy strój

I po zawodach

nia – zdaje się zastanawiać drug
egorz Domański

Drużyna z OSP Dobrska Kolonia, tegoroczna jubilatka, 
w reprezentacyjnych strojach Triumfujący Szapsk

Wy ni ki za wo dów
Gru pa A
1. OSP Szapsk 53,30 pkt
2. OSP Ka czo ro wy 53,35 pkt
3. OSP Bo gu cin 56,25 pkt
4. OSP Do brska Ko lo nia 58,86 pkt
5. OSP Kraj ko wo 60,65 pkt
6. OSP Ra ciąż64,20 pkt
7. OSP Kra sze wo Ga czuł ty 113,00 pkt
8. OSP Je że wo We sel

OSP Ko zie bro dy 
– obie jed nost ki nie ukoń czy ły ćwi cze nia

Po zo sta łe gru py
Ko bie ty
1. OSP Ra ciąż – 110,80 pkt

Dziew czę ta do lat 16
1. OSP Ka czo ro wy 53,30 pkt

Gru pa I (chłop cy do lat 16)
1. OSP Je że wo We sel 38,65 pkt
2. OSP Ko zie bro dy 42,55 pkt

Gru pa II (chłop cy do lat 18)
1. OSP Ra ciąż 56,97 pkt
2. OSP Ko zie bro dy 

– jed nost ka nie ukoń czy ła ćwi cze nia
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Przegląd
zespołów

w
Koziebrodach

6 czerw ca w re mi zie OSP
w Ko zie bro dach od był się prze -
gląd ze spo łów se nio ral nych.
Uczest ni czy ło w nim 6 ze spo łów,
a tak że mło dzież z miej sco we go
ze spo łu szkół.

Zespół seniorów z Koziebród

Młodzież z miejscowej szkoły

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W RACIĄŻU
"AKADEMIA MYSZKI MIKI"

Raciąż ul. Jana Pawła II 7 lokal A
Rozpoczynamy nabór do przedszkola na rok 2015/2016

Zapisy trwają do wyczerpania miejsc
Przyjmujemy dzieci od 2 lat

Przedszkole czynne otwarte od 6:30 do 17:30

W ofercie:  Bezpłatne zajęcia dodatkowe
Atrakcyjna zajęcia dydaktyczne                           Rytmika,zajęcia sportowe
Angielski w ramach podstawy programowej             Religia
Zajęcia kulinarne                                              Logopedia
Zabawy badawcze                                            Gimnastyka korekcyjna
Zabawy tropiące, przyrodnicze
Zajęcia teatralne

Kontakt:
tel. 514 611 976 lub 514 611 981

www.akademiamyszkimiki.pl
e-mail:akademiamyszkimiki@op.pl
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W KRAINIE BAÂNI I BAJEK
17 czerw ca w Szko le Pod sta wo wej im. Po wstań ców Stycz nio -

wych w Uniec ku od by ło się pod su mo wa nie pro jek tu edu ka cyj ne -
go „W kra inie ba śni i ba jek” re ali zo wa ne go w kla sach I -III. Ce lem
ww. pro jek tu by ło bu dze nie za in te re so wań uczniów czy tel nic -
twem i li te ra tu rą dzie cię cą (ba śnie i baj ki) ja ko jed na z pro po zy -
cji ucze nia i roz wi ja nia umie jęt no ści czy ta nia ze zro zu mie niem
oraz pro mo wa nie dzie cię cej twór czo ści pla stycz nej.

W trak cie re ali za cji pro jek tu dzie ci za po zna ły się z ba -
śnia mi bra ci Grimm, H. Ch. An der se na, Ch. Per rault, wy bra -
ły frag men ty do pięk ne go czy ta nia, gro ma dzi ły i wy ko ny wa -
ły re kwi zy ty i stro je oraz wzię ły udział w kon kur sie pla stycz -
nym „Baśń w oczach dziec ka”.

Po pra co wi tych ty go dniach wresz cie nad szedł upra gnio -
ny dzień, w któ rym uczest ni cy przed się wzię cia mo gli za pre -
zen to wać swo je umie jęt no ści. Już od ra na szko ła za mie ni ła
się w ba śnio wą kra inę. Na ko ry ta rzu moż na by ło spo tkać
Czer wo ne go Kap tur ka, Śnież kę, Ko ta w bu tach, Ja sia i Mał -
go się i wie le in nych baj ko wych po sta ci. Ba śnio wa po dróż
roz po czę ła się w pięk nej sce ne rii, wśród zie le ni i kwia tów.
Prze bra ne dzie ci w baj ko we stro je, pre zen to wa ły czy ta nie
z po dzia łem na ro le frag men ty ba śni i ba jek. Każ da kla sa
przed sta wi ła 3 ba śnie. Grom kie bra wa ro dzi ców i za pro szo -
nych go ści świad czy ły o tym, że wy stę py się po do ba ły. Mię -
dzy wy stę pu ją cy mi kla sa mi na uczy ciel ki edu ka cji wcze snosz -
kol nej spraw dza ły treść wcze śniej prze czy ta nych ba śni za po -
mo cą za ga dek. Dzie ci by ły bar dzo ak tyw ne i szyb ko udzie la -
ły od po wie dzi. Na za koń cze nie P. dy rek tor An na Ossow ska
wrę czy ła dy plo my lau re atom kon kur su pla stycz ne go „Baśń
w oczach dziec ka” i po dzię ko wa ła dzie ciom za uda ny wy -
stęp. Wszyst kie pra ce dzie ci pre zen to wa ne są na ko ry ta rzu
szkol nym.

Lau re aci kon kur su pla stycz ne go: kla sa I – Ju lia So bań -
ska -I miej sce, Mi ko łaj Bra tu szew ski i Hu bert Więc kie wicz -
-II miej sce, Alek san dra Dziu ba -III miej sce, wy róż nie nie -Wik -

to ria Za wadz ka; kla sa II – Kac per Ra siń ski -I miej sce, Jo an na Łu -
gow ska -II miej sce, Da wid Rut kow ski -III miej sce, wy róż nie nie -Zu -
zan na Ku skow ska; kla sa III – Ju lia Kwiat kow ska -I miej sce, Oli -
wia Dzi kow ska -II miej sce, Na ta lia Krze miń ska -III miej sce, wy róż -
nie nie -Mi ko łaj Gra le wicz. 

Bar ba ra Ru ty now ska



Już ko lej ny raz ucznio wie Ze spo łu
Szkół w Uniec ku wzię li udział w pro gra -
mie edu ka cyj nym FUN DA CJI WIEL KA
OR KIE STRA ŚWIĄ TECZ NEJ PO MO -
CY „Ra tu je my i uczy my ra to wać”. Głów -
nym ce lem te go pro gra mu jest ukształ to -
wa nie po sta wy, w któ rej oso ba uczą ca się
bę dzie zde cy do wa na za sto so wać na by te
umie jęt no ści z za kre su pod sta wo wych
czyn no ści ra tu ją cych ży cie. W ra mach re -
ali zo wa ne go pro gra mu w ro ku szkol nym
2014/2015 od by ły się szko le nia dzie ci
z od dzia łów przed szkol nych i edu ka cji
wcze snosz kol nej. Pierw szą część za jęć
prze pro wa dził na uczy ciel – in struk tor. Za -
ję cia obej mo wa ły pre zen ta cję fil mu pt.
„Dok tor Krę cio łek” oraz część teo re tycz ną
do ty czą cą wy ja śnie nia sche ma tu udzie la -
nia pierw szej po mo cy i utrwa le nia zna jo -
mo ści te le fo nów alar mo wych. Na stęp nie

in struk tor de mon -
stro wał uło że nie po -
szko do wa ne go w po -
zy cji bocz nej usta lo -
nej oraz od de chy
i uci ski klat ki pier sio -
wej (re su scy ta cja).

Dru ga część za -
jęć (prak tycz na) pro -
wa dzo na by ła w kla -
sach, gdzie ucznio wie
pod okiem wy cho -
waw ców mie li moż li -
wość ćwi czeń prak -
tycz nych na fan to mach oraz w pa rach
ukła da li się w po zy cji bocz nej usta lo nej.

W kla sach IV -VI SP i I -III PG za ję cia
z za kre su udzie la nia pierw szej po mo cy
pro wa dzo ne by ły pod czas lek cji wy cho wa -
nia fi zycz ne go i za jęć tech nicz nych. 

Na uka pierw szej po mo cy cie szy ła się
wśród uczest ni ków pro gra mu du żym za in -
te re so wa niem. Z prze ję ciem wy ko ny wa li
ćwi cze nia z za kre su pod sta wo wych czyn -
no ści ra tu ją cych ży cie.

Do ro ta Skwar ska

1 czerw ca świę to wa no w Uniec ku
w ro dzin nej at mos fe rze. By ła to wspól -
na ini cja ty wa ro dzi ców i na uczy cie li.
Ucznio wie przy szli bez ple ca ków, nikt nie
szedł na lek cje, ale za to ba wio no się
przed nio, bo i po go da do pi sa ła i hu mo ry
też.

Naj pierw roz po czę ła się aka de mia
z udzia łem dzie ci. Wszyst kie chcia ły po -
dzię ko wać swo im ma mom i ta tom za co -

dzien ny trud i chwi le, któ re im po -
świę ca ją.

Pięk ne re cy ta cje i me lo dyj ne
pio sen ki za chwy ci ły ro dzi ców.
Ogrom ny aplauz wzbu dził ta necz ny
po pis uczniów kl. II. Wzru sza ją cym
mo men tem był też wy stęp trzech
uczen nic kla sy czwar tej, któ re wy ko -
na ły utwór „Pry wat na Ma don na”. 

Po czę ści ar ty stycz nej dy rek tor
szko ły zło ży ła wszyst kim dzie ciom
naj lep sze ży cze nia z oka zji ich świę -
ta. Pod su mo wa ła rów nież kon kurs
„Pa pie rek” i pro jekt pro fi lak tycz ny
„Ma mo, ta to nie pal!” Lau re aci
otrzy ma li na gro dy książ ko we, upo -
min ki i dy plo my.

Póź niej wszy scy uda li się
na szkol ny plac za baw, gdzie cze ka ło
mnó stwo nie spo dzia nek i atrak cji.
By ły tam dmu chań ce: zam ki, zjeż -
dżal nie, kul ki, a tak że wa ta cu kro wa
i po pcorn.

Dzie ci otrzy ma ły wo dę nie ga zo -
wa ną i lo dy. Po ja wił się też ani ma tor
kul tu ry, któ ry or ga ni zo wał cie ka we
gry i fan ta stycz nie „ozda biał” twa rze.

Do ro śli mie li oka zję i po tań czyć,
i po ba wić się z dzieć mi, i na cie szyć
swo imi po cie cha mi.

Kil ka go dzin upły nę ło w at mos -
fe rze za ba wy, ra do ści i śmie chu. Ten
dzień po do bał się dzie ciom, bo w ich
opi niach: „By ło świet nie!”, „Su per!”,
„Szko da, że na ta ki dzień trze ba cze -
kać aż rok”.

Ewa Wiel go la ska, kl. V
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W Uniecku

Było świetnie

Zajęcia z pierwszej
pomocy

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej otrzymali na świadectwie wpis 
o realizacji programu wraz z hologramem FWOŚP
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Pływają, 
bo o zdrowie

dbają

Wie ści z Kraj ko wa

Ap tecz ki WOŚP
Szko ła Pod sta wo wa w Kraj ko wie trzy la ta te mu za an ga -

żo wa ła się w pro gram edu ka cyj ny „Ra tu je my i uczy my ra to -
wać” i w na ukę pierw szej po mo cy. Dzię ki te mu lo kal ne śro -
do wi sko oswa ja się z tą te ma ty ką. Po ka zu je my, że na praw dę
war to się uczyć, jak ra to wać ży cie. Je ste śmy też ży wym do -
wo dem na to, że war to grać z Fun da cją WOŚP, a na sza
szko ła jest bez piecz nym miej scem.

W po dzię ko wa niu za do tych cza so wą świet ną współ pra -
cę ucznio wie klas II –III prze szko le ni w ra mach wspo mnia -
ne go pro gra mu otrzy ma li nie od płat ne oso bi ste ap tecz ki ma -
łe go ra tow ni ka WOŚP, wy po sa żo ne w: wkład (ust nik, ban -
daż, koc ter micz ny); in for ma cję od Jur ka Owsia ka – ulot kę;
star te ry play z in struk cją; rę ka wicz ki.

W ap tecz kach jest jesz cze tro chę miej sca, dzię ki cze mu
po kon sul ta cji z ro dzi ca mi moż na uzu peł nić ją środ ka mi
opa trun ko wy mi.

Jest to praw do po dob nie pierw sza oso bi sta ap tecz ka na -
szych uczniów, któ ra jest fan ta stycz nym pre zen tem na za -
koń cze nie ro ku szkol ne go.

Zie lo na szko ła 
w „Sie lan ce”

W dniach 15-17 czerw ca ucznio wie kl. II -III Szko ły Pod -
sta wo wej im. Sta ni sła wa Choj nac kie go w Kraj ko wie by li
na zie lo nej szko le w „Sie lan ce” w miej sco wo ści Pól ka -Ra -
ciąż. W wy jeź dzie uczest ni czy ło 18 uczniów i 2 na uczy ciel -
ki: Mał go rza ta Szym bor ska i Ani ta Woch no wicz. 

Pra cę na miej scu or ga ni zo wa li: pa ni Mał go sia, pan Mi -
chał i pan Mi ko łaj. Dzie ci uczest ni czy ły w cie ka wych za ję -
ciach.

W pierw szym dniu, przy rod ni czo -ar ty stycz nym, dzie ci
ob ser wo wa ły zwie rzę ta i ro śli ny w le sie. Wzię ły udział
w kon kur sie „Przy ro da to przy go da”, pod su mo wu ją cym ob -
ser wa cje. Po po łu dniu wy ka za ły się dzia łal no ścią ar ty stycz -
ną. Le pi ły w gli nie i ro bi ły wy dzie ran ki – ram ki do pa miąt -
ko wych zdjęć.

Dru gie go dnia, hip picz no – astro no micz ne go, uczest ni -
cy zie lo ne szko ły obej rze li film o ko niach, jeź dzi li kon no
w sio dle i „kon nym tram wa jem”. Wie czo rem pan Adam,
astro nom hob by sta, od two rzył pre zen ta cję mul ti me dial ną
o wszech świe cie. Gdy na nie bie po ja wi ły się gwiaz dy, za ję cia
zo sta ły prze nie sio ne w ple ner. Wszy scy przez te le skop ob -
ser wo wa li pla ne ty: We nus, Jo wisz i Sa turn. Od na la zły rów -
nież Wiel ki i Ma ły Wóz z Gwiaz dą Po lar ną.

Trze ci dzień był dniem spor to wym. Ucznio wie po ko ny -
wa li te re no wy tor prze szkód. Naj cie kaw szy mi kon ku ren cja -
mi oka za ły się bie gi w wor kach i prze cią ga nie li ny. Póź niej
po czuj nym okiem pa na Mi ko ła ja – wła ści cie la „Sie lan ki”,
dzie ci strze la ły z łu ku i z wia trów ki.

Po byt był uda ny. Przy niósł wie le ko rzy ści dzie ciom. Po -
sze rzył wie dzę przy rod ni czą uczniów i zin te gro wał gru pę.

Ani ta Woch no wicz 
Mał go rza ta Szym bor ska

W szko łach gmi ny Ra ciąż w bie żą -
cym ro ku, po dob nie jak w la tach ubie -

głych, re ali zo wa ny jest pro jekt pod na zwą
„Pły wa my, bo o zdro wie dba my”

-W za ję ciach w ra mach te go pro jek tu uczest ni czą ucznio wie
klas I- III szko ły pod sta wo wej. Na je go re ali za cję uzy ska li śmy do fi nan -
so wa nie w wy -
so ko ści 24,3
tys. zł zw środ -
ków Fun du szu
Za jęć Spor to -
wych dla
Uczniów w ra -
mach do ta cji
z Mi ni ster stwa
Spor tu i Tu ry -
sty ki. Gmi na
Ra ciąż do ło ży -
ła 25,3 tys.
zł – in for mu je
Wła dy sław Kwiat kow ski, kie -
row nik Biu ra Ob słu gi Szkół
Sa mo rzą do wych.

Przed wa ka cja mi w pro -
jek cie uczest ni czy ło 165
uczniów ze wszyst kich szkół
pod sta wo wych pro wa dzo nych
przez gmi nę Ra ciąż. Zo sta li
oni po dzie le ni na 11 grup.
Każ da gru pa mia ła raz w ty go -
dniu za ję cia na pły wal niach
w Cie cha no wie lub Płoń sku.
W ra mach pro jek tu każ dy
uczeń ma za li czyć 22 go dzi ny
za jęć z na uki pły wa nia, któ re
koń czą się spraw dzia nem po -
zio mu opa no wa nia pod sta wo -
wych umie jęt no ści pły wa nia.

-Głów ne ce le pro jek tu to:
upo wszech nia nie ak tyw no ści
fi zycz nej dzie ci; na by wa nie
pod sta wo wych umie jęt no ści
pły wac kich; pro fi lak ty ka prze -
ciw dzia ła nia i ko ry go wa nia
wad po sta wy; wy rów ny wa nie
szans edu ka cyj nych po przez
ob ję cie pro jek tem uczniów za -
miesz ka łych w miej sco wo -
ściach, w któ rych nie ma kry -
tej pły wal ni; edu ka cja w za kre -
sie bez piecz ne go ko rzy sta nia
z akwe nów wod nych – do da je
kie row nik Kwiat kow ski.

Na zdję ciach za ję cia
z pły wa nia dla uczniów
szko ły w Kraj ko wie. Fo to -
gra fie po cho dzą z ar chi -
wum szko ły.
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