
BEZPŁATNY BIULETYN GMINY RACIĄŻ Nr 13/107 2015 r.

Nr 13
(271)

W żłobie leży,
 któż pobieży 
Kolędować Małemu? 
Jezusowi, Chr st sowi, 
Dziś nam 
 narodzonemu?
Past szkowie 
 przyby ajcie, 
Jemu wdzięcznie 
 przyg ajcie, 
Jako Panu naszemu. 

My zaś sami 
 z piosneczkami 
za wami pośpieszy y. 
A tak tego Maleńkiego 
Niech wszyscy 
 zobaczy y: 
Jak ubogo narodzony, 
Płacze w stajni 
 położony, 
Więc Go dziś ucieszy y.

Naprzód tedy, 
 niechaj wszędy 
Zabrzmi świat 
 w wesołości. 
Że posłany, 
 nam jest dany
Emanuel w niskości. 
Jego tedy przy itajmy, 
Z Aniołami 
 zaśpiewajmy: 
„Chwała na wysokości”. 

Witaj, Panie, 
 cóż się stanie 
Że rozkosze niebieskie, 
Opuściłeś, a zstąpiłeś 
Na te niskości ziemskie. 
„Miłość moja to 
 sprawiła,
By człowieka
 wy yższyła, 
Pod nieba empirejskie”.

ZDROWIA I DOSTATKU NA ŚWIĘTA I CAŁY NOWY ROK 

ŻYCZĄ CZYTELNIKOM AUTORZY „GŁOSU”ŻYCZĄ CZYTELNIKOM AUTORZY „GŁOSU”
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Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż – Etap V 
dofi nansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, 
w kwocie 32.659,00 zł.

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż – Etap V
dofi nansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

w formie dotacji, w kwocie 32.659,00 zł.” 
www.wfosigw.pl           www.nfosigw.gov.pl
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Państwo Zofi a i Kajetan Leśniewscy z Grzy-
bowa (na zdjęciu z bliskimi) obchodzili pięk-
ny jubileusz 50-lecia związku małżeńskiego. 
Z tej okazji 24 listopada w Urzędzie Gminy 
w Raciążu odbyło się miłe spotkanie, podczas 
którego wójt Ryszard Giszczak wręczył jubila-
tom okolicznościowe odznaczenia – Medale za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadane przez 
Prezydenta RP. Nie zabrakło kwiatów, życzeń 
i drobnego upominku dla jubilatów.

r-r

Fot. archiwum UG

Wójt Gminy RaciążWójt Gminy Raciąż

Ryszard GiszczakRyszard Giszczak
Przewodniczący Rady Gminy RaciążPrzewodniczący Rady Gminy Raciąż

Jarosław JaworskiJarosław Jaworski

Mieszkańcom Gminy Raciąż zdrowych, spokojnych, rodzinnychMieszkańcom Gminy Raciąż zdrowych, spokojnych, rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 
życzą w imieniu władz samorządowych Gminy Raciążżyczą w imieniu władz samorządowych Gminy Raciąż

Wójt Gminy Raciąż informuje
Od początku 2016 roku w gminie Raciąż będzie funkcjonował system bezpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie 

się mieścił w budynku gminy przy ul. 11 Listopada 20 w Raciążu. 
Szczegółowe informacje na powyższy temat przekażę w późniejszym terminie. 
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* Minął rok od wyboru nowej Rady Gminy Raciąż. Pojawiło 
się wielu nowych radnych. Jak ten fakt wypłynął na funkcjono-
wanie rady?

– Tak, minął rok do wyboru nowej rady. Ale warto też za-
uważyć, że w tym roku minęło 25 lat samorządu terytorialne-
go w Polsce. Obecna rada jest radą już siódmej kadencji. W jej 
składzie są radni z różnym stażem samorządowym – od tego 
najdłuższego 25-letniego po najkrótszy roczny. To połączenie 
wiedzy i doświadczenia z nowym świeżym spojrzeniem daje 
bardzo dobre rezultaty. Jest to kolejna rada składająca się z 
ludzi stanowczych, a jednocześnie skłonnych do kompromisu 
dla dobra publicznego. Wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, 
by uchwały rady, które podejmujemy, ułatwiały życie miesz-
kańcom naszej gminy i by były podjęte w odpowiednim czasie 
zgodnie z kalendarzem obowiązującym w samorządach. Dlate-
go nikt nie próbuje blokować prac rady, nikt się nie obraża i nie 
wychodzi z sali trzaskając drzwiami. W gminie Raciąż nigdy 
tego nie było i wszystko wskazuje na to, że obecna rada zapisze 
się w historii naszej gminy równie pozytywnie jak i poprzednie.

* Czym zajmowała się rada w pierwszym roku nowej kaden-
cji? Jakie ważne decyzje podjęła w tym czasie?

– Biorąc pod uwagę, że funkcjonujemy dopiero rok, wy-
daje mi się, że Rada Gminy Raciąż pracuje dość intensywnie. 
Podjęliśmy już 71 uchwał. Do najważniejszy należy zaliczyć 
uchwały okołobudżetowe, a więc dotyczące stawek podatko-
wych. Ponadto wyraziliśmy zgodę na zawarcie porozumienia 
z miastem Raciążem w sprawie prowadzenia gminnej biblio-
teki publicznej przez Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji. Ta uchwała pokazuje, że relacje między miastem Ra-
ciążem a gminą Raciąż od pewnego czasu systematycznie się 
polepszają.

Przystąpiliśmy do opracowania nowej strategii rozwoju na-
szej gminy, bo ta, którą mamy, jest już nieaktualna. Strategia to 

bardzo ważny dokument. Jest nam potrzebna do tego, by sko-
rzystać ze środków zewnętrznych, to znaczy środków unijnych. 
Podjęliśmy uchwałę o przeprowadzeniu wyborów sołeckich, na 
podstawie której w odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. 
Dokonaliśmy wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Płoń-
sku. Przeprowadzając zmiany w budżecie gminy na 2015 rok 
podjęliśmy decyzję o położeniu nakładek asfaltowych na kilku 
drogach. Wielokrotnie wyrażaliśmy zgodę na zakup przez gmi-
nę nieruchomości gruntowych pod zalew w Kraszewie. W tym 
roku będziemy jeszcze się starali przyjąć program profi laktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zatwierdzić bu-
dżet gminy na 2016 rok.

* Przed jakimi wyzwaniami stoi samorząd gminy Raciąż 
w najbliższych latach?

– Najbliższe lata to wielka szansa na dalszą modernizację 
i rozwój naszej gminy, czego mamy świadomość. Ruszy nabór 
wniosków na środki unijny. Wszyscy wiemy, że jest to ostatnia 
tak poważna transza pieniędzy, które trafi ą do Polski z budżetu 
Unii Europejskiej. Będziemy starali się wykorzystać tę szansę 
maksymalnie dobrze. Nie będzie to łatwe, gdyż konkurencja 
jest ogromna, gdyż większość polskich gmin i powiatów wiąże 
z tymi środkami bardzo duże nadzieje. My również, bo wszyscy 
chcemy mieszkać w gminie coraz ładniejszej i bogatszej w in-
frastrukturę techniczną. Trzeba przecież wciąż budować nowe 
drogi i remontować te wybudowane wcześniej. Biorąc pod uwa-
gę ochronę środowiska powinniśmy zwiększyć sieć kanalizacyj-
ną. Mamy przecież trzy oczyszczalnie ścieków i żadna nie jest 
wykorzystana maksymalnie.

Małymi krokami zbliżamy się do momentu, w którym trze-
ba będzie podjąć konkretne działania mające na celu pozyska-
nie środków fi nansowych na budowę zbiornika retencyjnego na 
Raciążnicy w miejscowości Kraszewo. To jest naprawdę wiel-
kie wyzwanie. Sami na pewno nie dalibyśmy rady, ale mamy 
obiecaną pomoc ze strony marszałka województwa mazowiec-
kiego Adama Struzika.

Z kolei niż demografi czny i specyfi ka naszej gminy powo-
dują, że z roku na rok dokładamy coraz większe pieniądze do 
oświaty. Musimy spowodować, aby ta dokładka była znacznie 
mniejsza. To też jest poważne wyzwanie dla nowej radny.

Na koniec mogę zapewnić, że rada siódmej kadencji to rada 
bardzo elastyczna, która będzie reagować na problemy i oczeki-
wania społeczne. Na bieżąco będziemy starali się rozpatrywać 
projekty uchwał wynikające z tych oczekiwań.

*Dziękujemy za rozmowę

Redakcja „GR”

Jarosław Jaworski (na zdjęciu z prawej w rozmowie z marszałkiem 
województwa Adamem Struzikiem) jest przewodniczącym Rady Gmi-
ny Raciąż od początku jej istnienia, czyli od ponad 20 lat

połączenie doświadczenia

ze świeżym spojrzeniem

Rozmowa z Jarosławem Jaworskim, przewodniczącym Rady Gminy Raciąż
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Kolędy po krajkowsku

W święto Trzech Króli w kościele w Krajkowie odbyło się 
uroczyste nabożeństwo połączone z pokoleniowym śpiewa-
nie kolęd. Te bożonarodzeniowe pieśni wykonali starsi, dorośli 
i młodzi mieszkańcy parafi i, ubrani w stroje łowickie. („GR” nr 1)

Lubi się uczyć

W roku szkolnym 2013/2014 Prezes Rady Ministrów przy-
znał 3.786 stypendiów. Wśród szczęśliwych stypendystów zna-
lazła się, już po raz drugi, Monika Plewicka, uczennica Społecz-
nego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu, tegorocz-
na maturzystka, mieszkanka wsi Krajkowo w gminie Raciąż. 
(„GR” nr 1)

Miliony dla gminy

Ponad 4 mln zł otrzyma gmina Raciąż w ramach refundacji 
części kosztów budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sa-
nitarnej w Uniecku. Umowę w tej sprawie podpisali w Płocku 
marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wójt 
Ryszard Giszczak i skarbnik gminy Raciąż Barbara Rumiankow-
ska. („GR” nr 2)

Sołtysi wybrani

W pierwszej dekadzie marca zakończyły się zebrania wiej-
skie, podczas których mieszkańcy wybierali sołtysów i rady so-
łeckie. W gminie Raciąż wybrano 53 sołtysów na kolejną cztero-
letnią kadencję. 17 z nich to kobiety. W 13 sołectwach na sołty-
sów wybrano nowe osoby. W kilku przypadkach żony zastąpiły 
mężów lub odwrotnie. Najmłodszą sołtyską jest w gminie Raciąż 
Agnieszka Ryzińska (na zdjęciu z rodziną), która została wybra-
na przez mieszkańców Kodłutowa. („GR” nr 3)

Relikwie św. siostry Faustyny 
w unieckim kościele

12 kwietnia w Uniecku odbyła się uroczystość wprowadze-
nia relikwii św. siostry Faustyny Kowalskiej do miejscowego 
kościoła. 

Fot. ks. Włodzimierz Piętka – „Gość Płocki”. („GR” nr 4)
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Wybory prezydenckie

W gminie Raciąż w I turze wyborów wygrał Andrzej Duda 
– 1391 głosów, tj. 55,29 proc. Drugi był Bronisław Komorow-
ski, na którego głosowało 499 (19,83 proc.) wyborców. Kolejne 
miejsca zajęli: Paweł Kukiz – 367 (14,59 proc.), Adam Jarubas 
– 118 (4,69 proc.), Janusz Korwin-Mikke – 48 (1.91 proc.), Mag-
dalena Ogórek – 38 (1,51 proc.) głosów. Podajemy wyniki tylko 
tych kandydatów, którzy uzyskali poparcie powyżej 1 procenta.

W II turze w gminie Raciąż zdecydowane poparcie, najwięk-
sze w powiecie płońskim, uzyskał Andrzej Duda – 2424 głosy, 
tj. 76,18 proc. Na Bronisława Komorowskiego głosowało 758 
(23,82 proc.) wyborców. Andrzej Duda wygrał we wszystkich 
obwodach głosowania w gminie Raciąż. („GR” nr 5)

Pierwszy rajd rowerowy

25 kwietnia Grupa Motocyklowa Raciąż pod patronatem 
wójta gminy Raciąż Ryszarda Giszczaka i burmistrza Racią-
ża Mariusza Godlewskiego oraz Miejskiego Centrum Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Raciążu zorganizowała dla młodzieży 
szkolnej pierwszy historyczny rajd rowerowy od nazwą „Szla-
kiem Wielkiej Wojny”. („GR” nr 5)

Motocykliści zajechali przed kościół

Grupa Motocyklowa Raciąż i zaprzyjaźnieni z nią motocy-
kliści z ościennych powiatów 9 maja ofi cjalnie rozpoczęli sezon. 
Przed kościołem w Krajkowie zaparkowało ok. 150 maszyn. 

Na zdjęciu wiceprezes Grupy Andrzej Pokorski. („GR” nr 5)

Rok 2014 rozliczony

Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie fi nansowe wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu gminy Raciąż za 2014 r. Również jednogłośnie 
udzielili wójtowi gminy Ryszardowi Giszczakowi absolutorium za ubiegły rok. 
(„GR” nr 6)

Chciałam napisać książkę lekką w odbiorze

Tak zapewniła nas Aleksandra Katarzyna Maludy, nauczycielka języka pol-
skiego, autorka książki „Rok. 1863. Opowieść o miłości, wojnie i gotowaniu”, 
informując, że akcja powieści toczy się podczas powstania styczniowego na 
terenie północnego Mazowsza, a przede wszystkim w okolicach Raciąża, gdzie 
w dworach w Drozdowie i Kondrajcu mieszkają główni bohaterowie książki. 
(„GR” nr 6),
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„Wiem wszystko o gminie Raciąż” 
po raz piętnasty

To już XV edycja konkursu wiedzy „Wiem wszystko o gmi-
nie Raciąż” i równoległego konkursu plastycznego o tematyce 
antyalkoholowej, którego tegoroczne hasło brzmiało: „Kochamy 
życie – odrzucamy picie!” Nie zawiodła żadna ze szkół. Łącznie 
do ZS w Uniecku przyjechało 50 uczestników – uczniów szkół 
z terenu gminy Raciąż. („GR” nr 6)

Zawody sportowo-pożarnicze

Piętnaście drużyn uczestniczyło w miejsko-gminnych zawo-
dach sportowo-pożarniczych, które tym razem odbyły się w Ko-
ziebrodach. W kategorii drużyn dorosłych najlepsza okazała się 
ekipa OSP Szapsk. („GR” nr 7)

II Jarmark Raciąski z Kupalnocką

W dniach 26-27 czerwca oba samorządy Raciąża – miejski 
i wiejski – zorganizowały wspólnie po raz drugi Jarmark Racią-
ski. W parku w rynku, tak jak przed rokiem, rozłożyły się kramy 
z rozmaitymi produktami. Jednocześnie na scenie wystawionej 
przed ratuszem można było podziwiać występy różnych grup. 
W tym roku wydarzeniem artystycznym była Kupalnocka, która 
po raz pierwszy zawitała do Raciąża. („GR” 7)

Krajkowo górą

Trzecioklasiści Publicznego Gimnazjum w Krajkowie i ich 
nauczyciele mogą być dumni. Średnia wyników uzyskanych 
przez uczniów tej placówki z egzaminu gimnazjalnego jest wyż-
sza od średniej w gminie, powiecie, a nawet województwie – tu 
z wyjątkiem języka polskiego. („GR” 7)

Radnych objazd dróg

24 czerwca radni gminy Raciąż rozdysponowali ponad 4 mln 
zł. Wcześniej odbyli objazd po gminie, aby zapoznać się ze sta-
nem dróg i potem podjąć decyzję, które z nich w pierwszej ko-
lejności będą modernizowane. („GR” nr 7)
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W gminie Raciąż wyborcy najczęściej głosowali na kandy-
datów Prawa i Sprawiedliwości. Na drugim miejscu pod wzglę-
dem ilości otrzymanych głosów uplasowało się Polskie Stron-
nictwo Ludowego. Oto wyniki głosowania na listy w wyborach 
do Sejmu w gminie Raciąż: Komitet Wyborczy Prawo i Spra-
wiedliwość 1.379 głosów (57.46%), Komitet Wyborczy Polskie 
Stronnictwo Ludowe 317 głosów (13.21%), Komitet Wyborczy 
Platforma Obywatelska RP 204 głosów (8.50%),Komitet Wy-

borczy Wyborców „Kukiz’15” 197 głosów (8.21%), Koalicyjny 
Komitet Wyborczy

Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 134 gło-
sy (5.58%), Komitet Wyborczy KORWiN 76 głosów (3.17%), 
Komitet Wyborczy Partia Razem 54 głosy (2.25%), Komitet 
Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 39 głosów (1.63%). 
(„GR” nr 12)

Wybraliśmy posłów i senatorów

Wojewoda Jacek Kozłowski
u rolników

27 lipca wojewoda Jacek Kozłowski (na zdjęciu w towarzystwie 
wójta Ryszarda Giszczaka) przyjechał do Raciąża na spotkanie z rol-
nikami, aby wysłuchać ich głosów na temat strat spowodowanych nie-
korzystną pogodą i sposobów zaradzenia trudnej sytuacji w rolnictwie, 
a także przedstawić już dostępne formy pomocy. („GR” 8) 

Pół wieku straży w Dobrskiej Kolonii

Hołd i podziękowania druhom z OSP Dobrska-Kolonia złożyli pod-
czas jubileuszowej uroczystości liczni goście. Jednostka uhonorowana 
została Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. („GR” 8)

OSP w Krajkowie ma już 90 lat

Ochotnicza Straż Pożarna w Krajkowie powstała 25 października 
1925 r. Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się mszą świętą. Po nabo-
żeństwie strażacy i goście udali się na boisko przy remizie, gdzie wielu 
druhów uhonorowanych zostało medalami i odznakami. („GR” nr 8)

Premier Ewa Kopacz odwiedziła 
gospodarstwo w Sierakowie

8 sierpnia premier Ewa Kopacz złożyła wizytę w gospodarstwie 
Tomasza i Jana Zglinickich w Sierakowie. Wcześniej w domu kultu-
ry w Raciążu odbyła się narada pod przewodnictwem pani premier 
z udziałem ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego, wi-
ceministra rolnictwa Tadeusza Nalewajka, dyrektora Rządowego Cen-
trum Bezpieczeństwa Janusza Skulicha, wojewodów z województw 
dotkniętych suszą i przedstawicieli służb. Uczestniczyli w niej również 
włodarze terenu: wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak i burmistrz Ra-
ciąża Mariusz Godlewski. („GR” nr 9)

Modlitwy do Czarnej Madonny

W diecezji płockiej trwa peregrynacja obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej. Nawiedzenie rozpoczęło się 20 czerwca w Pułtusku, 
a zakończy 11 czerwca 2016 r. w Płocku.

W ostatniej dekadzie sierpnia obraz Czarnej Madonny nawiedził 
dekanat raciąski, m.in. parafi e w Gralewie, Koziebrodach, Krajkowie, 
Raciążu i Uniecku. („GR” nr 10)
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powstał 28 kwietnia 2008 roku. W Miej-
skim Zespole Szkół odbyło się spotkanie 
nauczycieli emerytów, mieszkających w 
Raciążu i gminie Raciąż. Zebranie zorga-
nizowała grupa inicjatywna: Stefan Mo-
drzejewski, Teresa Maciejewska, Janina 
Nowocińska i Władysław Kwiatkowski.
Celem klubu jest integrowanie środowi-
ska nauczycieli i innych pracowników 
placówek oświatowo-wychowawczych, 
którzy są emerytami lub rencistami, two-
rzenie możliwości realizacji wspólnych 
zainteresowań, nawiązywanie i rozwija-
nie współpracy z władzami miasta, gmi-
ny, szkołami i instytucjami, organizowa-
nie wycieczek, przedsięwzięć o charakte-
rze kulturalnym, oświatowym, rozrywko-
wym itp. 

– Stworzyliśmy wspaniałą seniorską 
rodzinę – twierdzi prezes klubu Stefan 
Modrzejewski. I informuje: – Tradycją 
stało się organizowanie każdego roku 
uroczystych spotkań z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej i Dnia Seniora, wigilijnych 
spotkań opłatkowych, kolejnych rocznic 
klubu i wieczorków karnawałowych. 
Zorganizowane były zebrania w szkołach 
średnich w Raciążu, szkołach gimnazjal-
nych i podstawowych w Gralewie, Uniec-
ku, Kodłutowie i Raciążu. Mieliśmy oka-
zję spotkać się z dyrektorami i nauczycie-
lami, zwiedzić te szkoły, przybliżyć sobie 
ich historię, zobaczyć jak się rozwijają 
oraz zobaczyć w okolicy różne ciekawe 
miejsca. Byliśmy też gośćmi księży pro-
boszczów w Gralewie i Uniecku, którzy 
opowiadali o historii swoich parafi i i ko-
ściołów. Zorganizowaliśmy wycieczki 

do Warszawy, Powsina, Niepokalanowa, 
Arkadii, Nieborowa, Żelazowej Woli, 
Czerwińska n.Wisłą oraz pikniki inte-
gracyjne w Kaczorowach, Kraszewie i 
Lipie. Gośćmi klubu byli m.in.: wicesta-
rosta płoński Anna Dumińska-Kierska, 
burmistrz Raciąża Mariusz Godlewski, 
radna Rady Powiatu Płońskiego Elżbieta 
Grodkiewicz, wójt gminy Raciąż Ryszard 
Giszczak, przewodniczący Rady Gminy 
Jarosław Jaworski, przewodniczący Za-
rządu Oddziału Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Płońsku Janusz Rosiak i zastępca 
Karol Raczkowski. Spotkaliśmy się także 
z poetą i dziennikarzem Stefanem Ża-
glem, korespondentem czasopisma „Na-
sze Korzenie” Adamem Dariuszem Kot-
kiewiczem, autorką książki „Rok 1863. 
Opowieść o miłości, wojnie i gotowaniu” 
Aleksandrą Katarzyną Maludy, kandyda-
tami na burmistrza Ra-
ciąża. W ramach cyklu 
spotkań pt. „Kraje dale-
kie i bliskie” uczestni-
czyliśmy w ciekawych 
prezentacjach audio-
wizualnych na temat 
różnych państw. Pre-
zentacje przedstawili: 
Marek Błoszyk – Libia, 
ks. Grzegorz Kubiński 
– Ziemia Święta, Gra-
żyna i Stefan Modrze-
jewscy – Japonia, Iman 
Oukal – Palestyna. 
Dzięki uprzejmości dy-
rektora Zespołu Szkół 

STO zorganizowaliśmy w tej szkole kurs 
komputerowy dla naszych członków. Zor-
ganizowaliśmy wyjazdy na spektakle do 
Teatru Dramatycznego w Płocku oraz fi l-
my do kina w Płońsku. Członkowie klubu 
zostali zaproszeni m.in.: przez dyrekcje i 
uczniów szkół raciąskich i na spotkanie 
literacko-muzyczne „Wolność – kocham 
i rozumiem”, montaż słowno-muzyczny 
„Mojej Ojczyźnie”, prezentację projektu 
edukacyjnego „Czego możemy nauczyć 
się od twórców amatorów naszego re-
gionu?”, na uroczystości szkolne przez 
dyrekcje zespołów szkół w Czerwińsku, 
Raciążu i Uniecku. 

– Przeżyliśmy też chwile bardzo 
smutne. Odeszli od nas na zawsze ś.p.: 
Teresa Nowatkowska, Józef Smulski, 
Aleksandra Wiśniewska – dodaje prezes 
klubu.

r-r

Sesja z klubem nauczycielskim
Sesji Rady Gminy Raciąż, która 

odbyła się 27 listopada, towarzyszyła 
wystawa fotografi czna Nauczycielskie-
go Klubu Seniora w Raciążu, na której 
można było obejrzeć zdjęcia prezentujące 
nauczycieli szkół w gminie Raciąż z dal-
szej i bliższej przeszłości, a także zapo-
znać się z siedmioletnią już historią NKS, 
przeglądając opasłe kroniki klubu.

Prezes Stefan Modrzejewski omówił 
w kilku zdaniach działalność klubową, a 
wiceprezes Jan Chądzyński, autor wysta-
wy, apelował o udostępnienie archiwal-
nych zdjęć związanych z nauczycielami 
i oświatą w gminie informując, że pla-
nowane jest wydanie albumu, w którym 

znajdą się m.in. fotografi e prezentowane 
na wystawie oraz te, które jeszcze zosta-
ną przekazane klubowi. Wspomniał, iż 
album będzie współfi nansowany przez 
gminę Raciąż.

Na sali zarząd klubu był licznie re-
prezentowany, gdyż oprócz dwóch wy-
mienionych panów byli jeszcze Elżbieta 
Grodkiewicz, obecnie członek zarządu 
powiatu płońskiego, a w przeszłości wie-
loletnia dyrektorka szkoły w Gralewie, 
oraz Władysław Kwiatkowski, obecnie 
kierownik Biura Obsługi Szkół Samorzą-
dowych, a w przeszłości również wielo-
letni dyrektor szkoły w Uniecku.

Nauczycielski Klub Seniora w Raciążu

Prezes Nauczycielskiego Klubu Seniora 
w Raciążu Stefan Modrzejewski (z prawej) 
i wiceprezes, autor wystawy fotografi cznej 
Jan Chądzyński

Uczestnikom sesji Rady Gminy Raciąż, która odbyła się 27 listo-
pada, towarzyszyła wystawa fotografi czna prezentująca nauczy-
cieli i wydarzenia szkolne w placówkach oświatowych w gminie 
Raciąż
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kat przedstawiający misia, który będzie nam towarzyszył 
w klasie. Na koniec każdy z przedszkolaków stworzył swo-
jego misia.

Listopad był dla przedszkolaków czasem intensywnej 
pracy. Oprócz codziennych obowiązków i zajęć postanowi-
liśmy wziąć udział w dwóch konkursach – ogólnopolskim 
konkursie „Świąteczna kartka” organizowanym przez Miej-
skie Przedszkole nr 57 im. Krasnala Hałabały w Katowi-
cach pod patronem medialnym czasopisma ABC, oraz kon-
kursie ekologicznym dla przedszkoli pod hasłem „Zrób to 
sam”, któremu patronują m.in. minister środowiska i TVP 
ABC. W tym drugim konkursie zadaniem było wykonanie 
pracy indywidualnej lub grupowej z niepotrzebnych rzeczy 
lub ich elementów, a także z materiałów plastycznych. Cho-
dziło o propagowanie proekologicznej postawy wśród dzie-
ci. Przedszkolaki wykonały pracę grupową „Przedszkolne 
eko-miasteczko”. Z niecierpliwością czekamy na wyniki

Wychowawca w Punkcie Przedszkolnym w Starym Gralewie
Marlena Wrońska 

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, 
a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów 
ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, po-
zwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat 
marzeń i fantazji.

Dzieci z Punktu i Oddziału Przedszkolnego w Kozie-
brodach również chciały zajrzeć w przyszłość. Z niecier-
pliwością czekały na ten niezwykły, inny niż wszystkie – 
dzień tajemniczych wróżb i czarów, połączonych z zabawą 
oraz tańcem.

Przedszkolaki dowiedziały się co je czeka w nieda-
lekiej przyszłości (kto spotka przyjaciela, ile prezentów 
dostaną od Mikołaja) i tej bardziej odległej (jaki zawód 
wybiorą, gdy już dorosną). Czy wróżby się spełnią – przy-
szłość pokaże. Pewne jest to, że przyniosły one wiele rado-
ści, były okazją do wspólnej zabawy.

Ewelina Tomporowska
Monika Ciarkowska

Kolejne tygodnie upływały dzieciom z przedszkola 
w Kraszewie Gaczułtach na intensywnej pracy. Zdoby-
wały wiadomości na temat piękna polskiej jesieni, mówi-
ły o swoich domach, domach zwierząt, a także zbliżającej 
się zimie. Dzieci wychodziły też na spacery i uczestniczyły 
w apelach szkolnych.

Zaprosiły swoje mamy na zajęcia – otwarte warsztaty 
„Żyj zdrowo i kolorowo”, a uczniów klas I i II na „Dzień 
postaci z bajek”. Chętnie poddały się badaniu mowy przez 
panią logopedkę oraz uczestniczyły w spotkaniu z myśli-
wym. Podsumowaniem ich pracy była długo oczekiwana 
uroczystość ślubowania i pasowania na przedszkolaka. Ślu-
bowanie złożyły też ich mamy i babcie. Wszystko to bardzo 
ubarwiło przedszkolne życie.

Emilia Jóźwiak Małecka

PRZEDSZKOLAKIEM 
WARTO ZOSTAĆ, 

BO TO BARDZO FAJNA POSTAĆ!

NIECH SIĘ SPEŁNIĄ 
ANDRZEJKOWE CZARY

PROSZĘ PAŃSTWA, OTO MIŚ
25 listopada obchodziliśmy święto pluszowego misia. 

Dzieci w tym dniu przyniosły do przedszkola swoje ulu-
bione pluszaki. Poznaliśmy tradycję tego święta. Dzieci 
opisywały swoje ukochane pluszaki. Wykonaliśmy pla-
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W bibliotece Publicznego Gimnazjum w Uniecku, w ostatnim 
tygodniu listopada, odbył się konkurs pięknego czytania pod tytułem 
„Czytam, bo lubię, i tym się chlubię”, adresowany do uczniów kl. IV-
-VI i młodzieży gimnazjalnej.

Połączenie umiejętności pięknego, głośnego czytania z pasją czy-
tania – to pomysł na nobilitowanie dbałości o piękno języka ojczystego. 

W konkursie wystąpiło 16 uczestników – dziesięcioro ze szkoły 
podstawowej (Aniela Bućkowska, Oliwia Dzikowska, Karol Jaszczyń-
ski, Sebastian Wagner, Roksana Grzegorzewska, Gabriela Kowalew-
ska, Agnieszka Nalborska, Maja Nowicka, Paweł Nowicki, Ewa Wiel-
golaska) oraz sześcioro gimnazjalistów (Izabela Antoszewska, Maciej 
Charzyński, Karolina Kowalewska, Ewa Mansz, Martyna Nalborska, 
Agnieszka Wielgolaska).

Głównym zadaniem konkursu było przeczytanie przygotowanego 
wcześniej fragmentu ulubionej książki i oczarowanie słuchaczy.

Uczestnicy sięgnęli po różnorodny repertuar – od utworów Juliana 
Tuwima i Jana Brzechwy oraz baśni po pozycje lekturowe autorstwa 
Szekspira, Dickensa, Mrożka, Mickiewicza czy Sienkiewicza. Komisja 
konkursowa oraz zaproszeni rodzice wysłuchali czytanych utworów z 
nieskrywanym zadowoleniem, a nawet łezką w oku.

Głośne czytanie naszych uczniów wszystkim przypadło do gustu.
Oprócz przyznania regulaminowego tytułu mistrza i wicemistrza 

w każdej kategorii wiekowej, decyzją jury nagrodzono też uczestnika 
za zajęcie III miejsca.

Wyniki
Szkoła podstawowa:
I miejsce – Gabriela Kowalewska, kl. V;
II miejsce – Roksana Grzegorzewska, kl. VI;
III miejsce – Ewa Wielgolaska, z kl. VI.
Wśród gimnazjalistów za mistrza pięknego czytania uznano 

Agnieszkę Wielgolaską z klasy III. Wicemistrzem została Martyna 
Nalborska z klasy II.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a wyłonieni przez jury – 
nagrody książkowe. 

ZSU

Co roku w grudniu Zespół 
Szkół w Koziebrodach gromadzi 
młodych amatorów sportu, którzy 
biorą udział w turnieju mini piłki 
siatkowej o puchar wójta gminy 
Raciąż. W tym roku do zawodów 
przystąpiły trzy szkoły podstawo-
we: z Uniecka, Kodłutowa oraz 
Koziebród. Każdą ze szkół repre-
zentowały dwie drużyny: chłopcy 
oraz dziewczęta. Na boisku nie 

brakowało emocji, które udzielały 
się również opiekunom zespołów. 
Całej imprezie towarzyszyła jed-
nak miła, serdeczna atmosfera.

Po zakończeniu zmagań dy-
rektor Zespołu Szkół w Kozie-
brodach Małgorzata Środkowska 
jako organizator turnieju wyraziła 
swoje uznanie dla zawodników 
za sportową rywalizację oraz po-
stawę fair-play, życząc wszystkim

dalszych sukcesów. Nie zabrakło 
również podziękowań dla opieku-
nów grup: Anety Kwasiborskiej, 
Andrzeja Bojanowskiego oraz 
Artura Jankowskiego. Wszystkie 
drużyny otrzymały dyplomy oraz 
puchary i piłki ufundowane przez 
gminę Raciąż.

W Zespole Szkół w Uniecku nie zapo-
mniano o Dniu Życzliwości i Uśmiechu. Świę-
towali uczniowie i nauczyciele, a nie robili tego 
sami. W ponad 180 krajach na całym świecie 
ludzie różnych narodowości również uczestni-
czyl i w tym święcie.

W naszej szkole nie zabrakło ciekawych 
pomysłów. W najmłodszych klasach dzieci 
wspólnie z wychowawcami prezentowały wła-
snoręcznie wykonane ordery uśmiechu, przed-
stawiały przygotowane żarty i zagadki, które 
rozbawiały do łez. Nie zabrakło też wesołej 
muzyki. Na zajęciach edukacji plastycznej kla-

sy I i II wykonały plakaty życzliwości, a klasa 
III zredagowała katalog przyjaźni.

Oryginalne pomysły mieli też uczniowie 
klas IV-VI oraz gimnazjaliści. Zorganizowali 
konkursy, rozwiązywali krzyżówki i zagadki, 
czytali wiersze, układali życzenia dla przyja-
ciół i wygłaszali prelekcje. Wyjątkowo śmiesz-
ne były emblematy i „kreskówki”.

Świętując nie zapominaliśmy o głównym 
przesłaniu tego dnia – uśmiechu i życzliwości 
dla innych.

Gabrysia Kowalewska
Klasa V

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przeczytanie przygotowanego 
wcześniej fragmentu ulubionej książki i oczarowanie słuchaczy

Fot. archiwum szkoły

Czytam, bo lubię, i tym się chlubię

T  U  R  N  I  E  J    M  I  N  I

Drużyny uczestniczące w turnieju
Fot. archiwum szkoły

Życzliwym być

Klasyfi kacja
DZIEWCZĘTA
I miejsce – SP Kodłutowo
II miejsce – SP Koziebrody
III miejsce – SP Unieck
CHŁOPCY
I miejsce – SP Koziebrody
II miejsce – SP Kodłutowo
III miejsce – SP Unieck

ZSK

Uczniowie przygotowali m.in. śmieszne 
emblematy i „kreskówki”
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Aż 20 zespołów scholi i zespołów zgłosiło się do 
piętnastego już Konkursu Piosenki Religijnej, który 
28 listopada odbył się w Gralewie. Płock, Gostynin, 
Płońsk, Bogate, Dobrzyń nad Wisłą, Żuromin – z tych 
m.in. miejscowości przyjechali uczestnicy jubileuszowe-
go gralewskiego śpiewania. Gospodarzy reprezentowa-
ła schola parafi alna i jej opiekun ksiądz proboszcz Jan 
Piotrowski, współorganizator, wraz z dyrektorem szkoły 
Krzysztofem Borkowskim, konkursu.

Po kilkugodzinnej prezentacji jury ogłosiło wyniki:

I miejsce – schola „Aniołki” z parafi i 
   pw. św. Wojciecha w Zagrobie;

II miejsce – schola „Gwiazdeczki Michała” z parafi i 
   pw. św. Michała Archanioła w Płońsku;
II miejsce – schola „Mocni w uchu” z parafi i 
   pw. św. Marcina w Gostyninie;

III miejsce – schola „Boży Uśmiech” z parafi i 
   pw. św. Antoniego w Żurominie;
III miejsce – schola „Boże iskierki ” z parafi i 
   pw. św. Brata Alberta w Makowie Maz.

r-r

Gralewskie śpiewanie po raz piętnasty

1. Schola z Gralewa w oczekiwaniu na 
swój występ

2. Sala gimnastyczna w Gralewie wypełni-
ła się po brzegi

3. Niezawodni jurorzy: Jolanta Tyszkie-
wicz-Sieniewicz i Stanisław Ciesielski

4. Wśród gości pojawił się też starosta 
płoński Andrzej Stolpa

5. Pluszak dodawał otuchy
6. Nagrody wręczali gospodarze gminy: 

wójt Ryszard Giszczak i przewodniczący 
rady Jarosław Jaworski oraz gospoda-
rze konkursu: dyrektor Krzysztof Bor-
kowski i ksiądz Jan Piotrowski

7. Specjalne wyróżnienie księdza probosz-
cza Jana Piotrowskiego otrzymał niewi-
domy keyboardzista Igor, występujący 
w scholi z Rypina

Fot. Łukasz Grodkiewicz
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