
Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
w blasku betlejemskiej gwiazdy

życzą autorzy „Głosu Raciąża”
Dzisiaj w Betlejem

Dzisiaj w Betlejem, 
dzisiaj w Betlejem

Wesoła nowina
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna

Chrystus się rodzi
Nas oswobodzi
Anieli grają
Króle witają
Pasterze śpiewają
Bydlęta klękają
Cuda, cuda ogłaszają

Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje
I Józef święty, i Józef święty
On je pielęgnuje

Chrystus się rodzi...

Choć w stajeneczce, 
choć w stajeneczce

Panna Syna rodzi
Przecież on wkrótce, 

przecież on wkrótce
Ludzi oswobodzi
Chrystus się rodzi...

I Trzej Królowie, i Trzej Królowie
Od wschodu przybyli
I dary Panu, i dary Panu
Kosztowne złożyli

Chrystus się rodzi...

Pójdźmy też i my, 
pójdźmy też i my

Przywitać Jezusa
Króla nad królami, 
Króla nad królami
Uwielbić Jezusa 
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Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej im. św. Sta ni sła wa Kost -
ki w Sta rym Gra le wie przy ozdo bi li wła sno ręcz nie przy go to -
wa ny mi ozdo ba mi cho in kę na szkol nym ko ry ta rzu. De ko ra -
cję uzu peł ni ła wy sta wa prac kon kur so wych – „Naj ład niej sza
cho in ka oraz gwiaz da bo żo na ro dze nio wa”. 

W kon kur sie uczest ni czy ły dzie ci w wie ku przed szkol -
nym oraz ucznio wie szkół pod sta wo wych z gmi ny Ra ciąż.
Pra ce oce nia ła ko mi sja kon kur so wa w dwóch ka te go riach
wie ko wych. Głów nym kry te rium oce ny prac by ły wa lo ry ar ty -
stycz ne i es te tycz ne, po my sło wość oraz na wią za nie do tra dy -
cji świą tecz nej. 

Naj pięk niej sze cho in ki wy ko na li:
An na Wo do wska, SP Sta re Gra le wo
Bar tosz Der bin, SP Sta re Gra le wo
Ka mil Der kus, SP Sta re Gra le wo
Ma rek Mach ciń ski, SP Sta re Gra le wo
Wik tor Wi śniew ski, SP Ko zie bro dy
Ol ga Boń kow ska, SP Ko zie bro dy
Do mi ni ka Żmi jew ska, SP Kra sze wo Ga czuł ty
We ro ni ka Mi lew ska, SP Kraj ko wo
An ge li ka Mi ko łaj czyk, SP Sta re Gra le wo
Syl wia Ma jew ska, SP Sta re Gra le wo
Piotr Pan kow ski, SP Sta re Gra le wo
Da ria Wie czor kow ska, SP Sta re Gra le wo
Wy ko naw cy naj ład niej szych gwiazd to:

Na ta lia Sit kow ska, SP Sta re Gra le wo
Ka mil Bart cza kow ski, SP Sta re Gra le wo
Wio let ta Win ni kow, SP Sta re Gra le wo
We ro ni ka Ku char ska, SP Sta re Gra le wo
Oli wia Ko wal ska, SP Kraj ko wo
Mi łosz Buć kow ski, SP Unieck
Ma te usz Ko bu szew ski, SP Ko zie bro dy
Na ta lia Żmi jew ska, SP Kra sze wo Ga czuł ty
Ju lia Ma jew ska, SP Sta re Gra le wo 
Lau re aci kon kur su otrzy ma li na gro dy, któ re ufun do wał

wójt gmi ny Ra ciąż.
Ko mi sja kon kur so wa skła da ser decz ne po dzię ko wa nia

wszyst kim uczest ni kom, ro dzi com oraz na uczy cie lom za za -
an ga żo wa nie w przy go to wa nie prze pięk nych prac kon kur so -
wych.

Mi ko łaj ki w Kraj ko wie

Mi ko łaj przy je chał 
bia łą li mu zy ną

Kon kurs świą tecz ny  

6 grud nia szko łę w Kraj ko wie od wie dził Mi ko łaj. Dzie ci
z przed szko li i na ucza nia wcze snosz kol ne go ocze ki wa ły go -
ścia w pięk nie ude ko ro wa nej sa li gim na stycz nej, któ ra w tym
dniu za mie ni ła się w pa łac Kró lo wej Śnie gu. Obok świą tecz -
nej cho in ki sta ły sa nie za przę żo ne w re ni fe ra Ru dol fa i wy -
god ny fo tel dla Mi ko ła ja. W tym ro ku Mi ko łaj za miast sa nia -
mi przy był pięk ną, bia łą li mu zy ną.

Punk tu al nie o godz. 9.00 gło śny dzwo nek ob wie ścił nad -
cho dzą ce go go ścia. Dzie ci po wi ta ły go bra wa mi, uśmie cha -
mi, pio sen ka mi i wier sza mi. 

Po czę ści ar ty stycz nej Mi ko łaj ob da ro wał każ de dziec ko
pre zen tem, uśmie chem, do brym sło wem i pa miąt ko wym
zdję ciem. Na za koń cze nie Mi ko łaj otrzy mał od dzie ci imie ni -
no wy pre zent, gło śno za śpie wa ne „Sto lat” i za pro sze nie
na przy szły rok.

Mi łą nie spo dzian kę zro bi li dzie ciom star si ko le dzy
z kl. II PG, któ rzy przy go to wa li scen kę te atral ną: „Uro dzi ny
Ku bu sia Pu chat ka”.

Wy cho waw czy nie skła da ją ser decz ne po dzię ko wa nia ro -
dzi com i pa nu Ar tu ro wi Wi śniew skie mu – dy rek to ro wi Do mu
Kul tu ry w Płoc ku za po moc w przy go to wa niu uro czy sto ści.

Wy cho waw czy nie przed szko la i klas I -III

W Gralewie
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Pierw szy kre dyt ko mer cyj ny
Po raz pierw szy w 20-let niej hi sto rii gmi ny Ra ciąż władz zmu -

szo ne zo sta ły sy tu acją fi nan so wą do za cią gnię cia kre dy tu ko mer -
cyj ne go. Na se sji, któ ra od by ła się 2 grud nia Ra da Gmi ny Ra ciąż
pod ję ła sto sow ną uchwa łę. Czy ta my w niej, że kre dyt w wy so ko -
ści 900 tys. zł gmi na za cią gnie na sfi nan so wa nie pla no wa ne go de -
fi cy tu zwią za ne go z re ali za cją in we sty cji, w ban ku wy bra nym
w try bie usta wy „Pra wo za mó wień pu blicz nych”. 

- Gmi na po nio sła w 2011 ro ku znacz ne wy dat ki na in we sty cje
z re fun da cją unij ną. Wy da li śmy na nie oko ło 12 mln zł. Kwo ta re -
fun da cji mo że wy nieść na wet 7 mln zł, ale pie nią dze te mo że my
otrzy mać do pie ro w ro ku 2012. Stąd po trze ba za cią gnię cia kre dy -
tu w tym ro ku – wy ja śnił wójt Ry szard Gisz czak.

r -r

Ce no wa
prze py chan ka trwa

Pre zes spół ki PGKiM w Ra cią żu skie ro wał
pi smo do wój ta gmi ny Ra ciąż, w któ rym pro -
po nu je, aby gmi na do pła ca ła spół ce róż ni cę
mię dzy ce ną wo dy za twier dzo ną przed Ra dę
Gmi ny Ra ciąż w wy so ko ści 1,70 zł net to
za metr sze ścien ny a ce ną 2,44 zł net to za metr
sze ścien ny, pro po no wa ną przez spół kę
PGKiM. Do ty czy to wo dy do star cza nej miesz -
kań com gmi ny Ra ciąż z uję cia w Wit ko wie.

- Oświad czam, że ce ną obo wią zu ją cą
miesz kań ców gmi ny ko rzy sta ją cych z wo dy
z uję cia w Wit ko wie jest ce na 1,70 zł net to
za je den metr sze ścien ny – wy ja śnia wójt gmi -
ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak. -Ta ką ta ry fę za ak -
cep to wa ła Ra da Gmi ny Ra ciąż, żad nej in nej.
Ta ry fa 2,44 zł jest pro po zy cją spół ki PGKiM,
któ ra zo sta ła przez Ra dę Gmi ny od rzu co na.
Za tem pro po zy cja przed sta wio na przez pre ze sa
spół ki PGKiM jest bez przed mio to wa.

W spra wie ce ny wo dy z uję cia w Wit ko wie
wójt do dał: – Spół ka PGKiM nie ma pod staw
żą dać za wy żo nej staw ki ce ny wo dy, po nie waż
jest to kwo ta nie na leż na, nie obo wią zu ją ca. Do -
cie ra ją do mnie sy gna ły, iż mi mo to spół ka na -
dal żą da od miesz kań ców za pła ty za wo dę we -
dług za wy żo nej staw ki. To jest dzia ła nie bez -
praw ne. Oso by, któ re nie chcą pod po rząd ko -
wać się tym bez praw nym dzia ła niom spół ki
PGKiM, mo gą li czyć na na szą po moc – za pew -
nił Ry szard Gisz czak.

r -r

Na map ce obok ko lo rem nie bie -
skim za zna czo ne są dro gi znaj du ją ce
się na te re nie gmi ny Ra ciąż, za od -
śnie ża nie któ rych, a tak że za ca ło -
rocz ne ich utrzy ma nie od po wia da
Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad. A ko lo rem brą zo -
wym – dro gi znaj du ją ce się w ge stii
Za rzą du Dróg Po wia to wych w Płoń -
sku. Gmi na Ra ciąż nie od po wia da
za stan tych dróg za rów no zi mą, jak
i przez ca ły rok. Zaj mu je się na to -
miast od śnie ża niem czy od krza cza -
niem po zo sta łych dróg, to zna czy
gmin nych.

– Oczy wi ście wzo rem lat ubie -
głych bę dzie my współ pra co wać z Za -
rzą dem Dróg Po wia to wych w Płoń -

sku i je że li tak się zda rzy, że
nasz pług śnież ny bę dzie prze -
jeż dżał przez dro gę po wia to wą,
od śnie ży ją – za pew nia wójt Ry -
szard Gisz czak. I wy ja -
śnia: – Map ka zo sta ła spo rzą -
dzo na i jest po da na do wia do -
mo ści pu blicz nej po to, aby
miesz kań cy gmi ny wie dzie li,
do ko go ma ją się zwra cać, gdy
da na dro ga jest nie prze jezd na.
Bo z re gu ły by wa tak, że jak
śnieg za sy pie, dzwo nią do wój ta
bez wzglę du na to, czy da -
na dro ga jest w ge stii Ge ne ral nej
Dy rek cji, po wia tu czy gmi ny.
Gmi na na to miast ma obo wią zek
od śnie żać tyl ko dro gi gmin ne.

Dro gi – któ re czy je

Wójt gmi ny Ra ciąż in for mu je
Skrzy nie do zbiór ki odzie ży uży wa nej, któ re sta nę ły w nie któ -

rych miej scach na szej gmi ny przy dro gach po wia to wych, zo sta ły
usta wio ne bez mo jej wie dzy i zgo dy. In for mu ję miesz kań ców, że
jest to dzia łal ność ko mer cyj na.

Ry szard Gisz czak

Droz do wo do Gra le wa
Ra da Gmi ny Ra ciąż zmie ni ła gra ni ce ob wo dów szkół pod sta -

wo wych i gim na zjów przy pi su jąc Droz do wo do szkół w Gra le wie.
Po tej zmia nie gra lew ski ob wód szkol ny obej mu je na stę pu ją ce
miej sco wo ści: Sta re Gra le wo, No we Gra le wo, Szapsk, Sta re Mło -
do cho wo, No we Mło do cho wo, Kra śnie wo, Do brska Ko lo nia, Do -
brska Wło ścia ny, Zło to po le, Wę pi ły, Kieł bo wo, Ćwiersk, Stro że -
cin, Ko zo lin, Bo gu cin, Chy cze wo, Kieł bo wo, Łem pi no (od nr 1
do nr 25), Droz do wo.



By ła in fra struk tu ral ną pu sty nią. Za -
czy na ła nie mal od ze ra, je śli nie brać
pod uwa gę wo do cią gów, któ re moż na
by ło po li czyć na pal cach jed nej rę ki.
A i tak wy bu do wa nych przy zna czą cym
udzia le miesz kań ców wsi i z ich ini cja -
ty wy, czy li w tak zwa nym, jak to się kie -
dyś okre śla ło, czy nie spo łecz nym. Dziś
wy li cze nie tyl ko naj waż niej szych in we -
sty cji, wy ko na nych przez 20 lat sa mo -
dziel no ści, za ję ło by o wie le wię cej miej -
sca niż ten ar ty kuł.

Mo wa o gmi nie Ra ciąż na Ma zow -
szu, naj więk szej ob sza ro wo jed no st ce
sa mo rzą do wej w po wie cie płoń skim.

Po wsta ła na sku tek wo li więk szo ści rad -
nych miej sko -gmin nej wów czas ra dy,
któ ra do pro wa dzi ła do utwo rze nia no wej
sa mo dziel nej jed nost ki sa mo rzą du te ry -
to rial ne go, od ręb nej od mia sta Ra cią ża

Chy ba nie uda ło by się zna leźć
miesz kań ca gmi ny Ra ciąż, któ ry za prze -
czy ły by twier dze niu, iż dzię ki sa mo -
dziel no ści, no i za rad no ści i go spo dar -
no ści władz, na wsi ra cią skiej na stą pił
ol brzy mi cy wi li za cyj ny po stęp. 

Mo że za brzmi to pa ra dok sal nie, ale
roz wód wsi z mia stem wy szedł tej
pierw szej na do bre. Z per spek ty wy 20
lat wi dać wy raź nie, jak traf na i ko rzyst -

na dla śro do wi ska wiej skie -
go by ła to de cy zja. Przez ten
czas po wsta ły ki lo me try wo -
do cią gów, dzię ki cze mu wo -
da z ujęć głę bi no wych do cie -
ra do nie mal wszyst kich po -

se sji w gmi nie. Dzie siąt ki,
je śli nie set ki ki lo me trów
gmin nych trak tów otrzy ma ło
na wierzch nię as fal to wą,
zmo der ni zo wa no i roz bu do -
wa no pla ców ki oświa to we,
po wsta ły no we obiek ty spor -
to we, bu do wa na jest trze cia
w gmi nie oczysz czal nia
ście ków. A tam, gdzie wa -
run ki są nie ko rzyst ne dla bu -
do wy sie ci ka na li za cyj nej,
mon to wa ne są oczysz czal nie
przy za gro do we. Gmi na
prze ję ła od po wia tu ośrod ki
zdro wia, po czym je den wy -
bu do wa ła od pod staw, a dwa
zmo der ni zo wa ła. Re mon ty
i mo der ni za cje nie omi nę ły
re miz, a jed nost ki OSP
w gmi nie mo gą się po szczy -
cić co raz no wo cze śniej szym

sprzę tem. Tę wy li czan kę moż na by kon -
ty nu ować.

Ale gmi na to przede wszyst kim lu -
dzie. Bo to oni sto ją za do ko na nia mi.
Ry szard Gisz czak, któ ry od po cząt ku
ist nie nia gmi ny Ra ciąż jest wój tem
i w ko lej nych wy bo rach otrzy mu je zde -

cy do wa ne po par -
cie miesz kań -
ców, przy oka zji
ana liz i pod su -
mo wań chęt nie
wra ca pa mię cią
do re fe ren dum
gmin ne go z 2009
ro ku w spra wie
po łą cze nia mia -
sta Ra cią ża
i gmi ny Ra ciąż
w jed ną jed nost -
kę sa mo rzą do wą,
do cze go par ły

wła dze mia sta.
- Gmi na to

nie tyl ko wójt i rad ni, ale wszy scy
miesz kań cy. Ta wspól no ta zo sta ła pod -
da na pró bie, aby ją zli kwi do wać, po łą -
czyć z in ną. Przy tła cza ją cą więk szo ścią
miesz kań cy na szej gmi ny po wie dzie li
w re fe ren dum, że chcą być sa mo dziel ną
wspól no tą. Re zul tat re fe ren dum da je mi
pra wo do stwier dze nia, że gmi na Ra ciąż
okrze pła, jest sil na si łą swo ich miesz -
kań ców iden ty fi ku ją cych się z na szą
ma łą oj czy zną i go to wych bro nić jej nie -
za leż no ści i sa mo dziel no ści.

Do daj my: i przez ko lej ne dzie się -
cio le cia po mna żać do ro bek mi ja ją -
cych 20 lat sa mo dziel no ści po przez po -
dej mo wa nie dzia łań uno wo cze śnia ją -
cych gmi nę i ulep sza ją cych ży cie jej
miesz kań ców.

Woj ciech Gro madz ki
Ar ty kuł uka zał się w gru dnio wym

nu me rze mie sięcz ni ka „Go spo darz. Po -
rad nik Sa mo rzą do wy” z 2011 r.
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Do bre skut ki roz wo du

Dzie siąt ki, je śli nie set ki ki lo me trów gmin nych 
trak tów otrzy ma ło na wierzch nię as fal to wą

Oczysz czal nia w Gra le wie, jed na z trzech zbior czych
oczysz czal ni ście ków w gmi nie Ra ciąż

Zmo der ni zo wa no i roz bu do wa no pla ców ki oświa to we,
tak że szko łę w Uniec ku

Gmi na prze ję ła od po wia tu ośrod ki zdro wia, 
po czym je den wy bu do wa ła od pod staw, a dwa 

zmo der ni zo wa ła, jak ten w Ko zie bro dach

- Gmi na to nie tyl ko wójt i rad ni, ale
wszy scy miesz kań cy – mó wi wójt gmi ny

Ra ciąż Ry szard Gisz czak
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w Dro bi nie (opie kun ks. Bog dan Ba -
nasz czak) i ze spół „Z głę bi ser ca”
z pa ra fii pw. św. Onu fre go w Sta ro źre -
bach (opie kun ks. Bar tosz Szo stak).
Po nad to ju ry uho no ro wa ło wy róż nie -

niem Jo an nę Ka li -
now ską z gru py
„RU AH” – za wspa -
nia ły wo kal, oraz
Al do nę Wi śniew -
ską, opie kun kę ze -
spo łu z Gli no jec -
ka – za za an ga żo -
wa nie, umie jęt -
ność wy do by wa nia
z pro wa dzo nej
gru py pięk nych
efek tów wo kal -
nych i udział
w gra lew skim kon -
kur sie od sa me go
po cząt ku je go ist -
nie nia.

XI Kon kurs Pio sen ki Re li gij nej w Gra le wie

Sta rzy zna jo mi i de biu tan ci

Wy stę py oce nia ło ju ry pod prze wod nic twem so pra nist ki 
z Płoc ka Jo lan ty Tysz kie wicz -Sie nie wicz. W je go skład 

wcho dzi li na uczy ciel mu zy ki Sta ni sław Cie siel ski oraz wi zy ta tor
z De le ga tu ry Ku ra to rium Oświa ty w Cie cha no wie 

Jó zef Szy pul ski

Ze spół z Gim na zjum w Gli no jec ku...
... i je go opie kun ka 
Al do na Wi śniew ska

Wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak i by ła dy rek tor 
Pu blicz ne go Gim na zjum w Gra le wie An na Wierz bic ka 

są sta ły mi słu cha cza mi kon kur so wych wy ko nań

Sześć scho li i dwa na ście ze spo łów uczest ni czy ło
w XI Kon kur sie Pio sen ki Re li gij nej, któ ry 26 li sto pa -
da od był się w Gra le wie. Przy je cha li z róż nych miej -
sco wo ści Ma zow sza – Płoc ka, Prza sny sza, Żu ro mi na,
Płoń ska, Gli no jec ka... Or ga ni za to ra mi by li tra dy cyj -
nie Pu blicz ne Gim na zjum z dy rek to rem Krzysz to fem
Bor kow skim na cze le i miej sco wa pa ra fia z pro bosz -
czem księ dzem Ja nem Pio trow skim.

Nie za bra kło go spo da rzy – ze spo łu z Pu blicz ne go
Gim na zjum w Sta rym Gra le wie pod kie run kiem Da mia -
na Ko złow skie go, któ ry akom pa nio wał śpie wacz kom.
Gru pę two rzy li: Ju sty na Kwa si bor ska, An na Bier nac ka,
Na ta lia Kon czew ska, Mi le na Dy mow ska, Mo ni ka Le wan -
dow ska, Pa try cja Or dak, Na ta lia Win ni kow, Mar le na No -
wic ka, Be ata To po lew ska, Ka ta rzy na Ja ra czew ska, Jo an -
na Skier kow ska. Tym ra zem ich śpiew nie zna lazł uzna nia
w uszach ju ry.

Po raz pierw szy za pre zen to wał się ze spół z Ra cią ża
z pa ra fii pw. św. Woj cie cha. Opie ku na mi gru py są Ro bert
Szym bor ski i An drzej Ko wal ski. Ze spół wy śpie wał oso bi -
ste wy róż nie nie księ dza pro bosz cza Ja na Pio trow skie go.

Po ziom te go rocz ne go kon kur su był bar dzo wy rów na -
ny, szcze gól nie w ka te go rii ze spo łów. Ju ry pod prze wod -
nic twem so pra nist ki z Płoc ka Jo lan ty Tysz kie wicz -Sie nie -
wicz przy zna ło trzy pierw sze na gro dy ex aequo. Otrzy -
ma li je: pierw sze – ze spół „W dro dze do Pa na” z Pu blicz -
ne go Gim na zjum w Gli no jec ku (opie kun Al do na Wi -
śniew ska) i „Pa sja” z Miej skie go Do mu Kul tu ry w Prza -
sny szu (opie kun Zbi gniew Ol szak); dru gie – ze spół „Są
gor si” z pa ra fii pod we zwa niem św. Krzy ża w Płoc ku
(opie kun ks. Woj ciech Ni ko dym czuk) i gru pa „RU AH”
z pa ra fii pw. św. Fran cisz ka z Asy żu w Cie cha no wie
(opie kun ks. Ma ciej Szo stak); trze cie – „Za wsze ra zem”
z Ze spo łu Szkół 
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W ka te go rii
scho li wy grał sa -
mo dziel nie „Bo ży
uśmiech” z pa ra fii
pw. św. An to nie go
w Żu ro mi nie
(opie ku no wie Da -
nu ta Dra miń ska
i ks. Ma riusz Maj -
czak). Dru gie
miej sce ex aequo
za ję ły „Pe reł ki”
z pa ra fii pw. św.
Urba na w Ba bo -
sze wie (opie ku no -
wie Ewa Fo rem ska
i Mar cin Błasz czak) i „Ma gni fi cat”
z pa ra fii pw. św. Mak sy mi lia na Kol be -
go w Płoń sku (opie ku no wie Ilo -
na Przed peł ska i ks. Ja ro sław Ci choc -
ki). Trze cia na gro da przy pa dła scho li
„Anioł ki Onu fre go” z pa ra fii w Sta ro -
źre bach (opie kun Raj mund Ku ciń ski).
Wy róż nie niem uho no ro wa no scho lę
z pa ra fii pw. św. Sta ni sła wa w Dro bi -
nie (opie ku no wie Wik tor Ma tu siak
i ks. Zbi gniew Ol szew ski).

Na gro dy ufun do wa ły sa mo rzą dy
gmi ny Ra ciąż i po wia tu płoń skie go,
pa ra fia w Gra le wie i De le ga tu ra Ma -
zo wiec kie go Ku ra to rium Oświa ty
w Cie cha no wie.

Na oso bi ste wy róż nie nia księ dza
pro bosz cza Ja na Pio trow skie go za słu -
ży li wspo mnia ny już
ze spół z Ra cią ża oraz
ze spół ro dzin ny z Za -
gro by i gru pa „SPES”

z pa ra fii pw. św. Ka ta rzy ny w Gra dza -
no wie.

Or ga ni za to rzy dzię ku ją za po moc
wój to wi gmi ny
Ra ciąż Ry szar -
do wi Gisz cza ko -
wi, pre ze so wi
Ban ku Spół -
d z i e l  c z e  g o
w Ra cią żu Pio -
tro wi Pniew skie -
mu, Ra dzie Ro -
dzi ców Pu blicz -
ne go Gim na -
zjum w Sta rym
Gra le wie, agen -
to wi ubez pie -
c z e  n i o  w e  m u
z Płoń ska An -
drze jo wi Brze -
skie mu.

Red.
... i je go opie ku no wie

Ze spół z Ra cią ża...

Wśród pu blicz no ści do strze gli śmy księ dza Ro ma na To ma szew skie go,
dzie ka na ra cią skie go

Or ga ni za to rzy – ksiądz Jan Pio trow ski i dy rek tor Krzysz tof
Bor kow ski – ma ją po wo dy do za do wo le nia, bo kon kurs

cie szy się nie słab ną cym za in te re so wa niem

Ze spół z Gra le wa...

... i je go opie kun Da mian Ko złow ski



OGŁOSZENIE
„G∏os Racià˝a” nr 12/20118

HARMONOGRAM OPRÓ˚NIANIA POJEMNIKÓW
sm -120l i 240l z te re nu Gmi ny Ra cià˝

w I pó∏ ro czu 2012 ro ku

I II III IV V VIMiej sco wo Êci

Sta re Gra le wo
No we Gra le wo
Do brska – W∏o Êcia ny
Do brska – Ko lo nia

W´ pi ∏y
Z∏o to po le
Kra Ênie wo
Szapsk

Ko zo lin
Ka czo ro wy
Stro ̋ ´ cin
Stro ̋ ´ cin – Sa∏ ko wo

Wit ko wo
Ki ni ki
Fol wark  - Ra cià˝

M∏odocho wo
Chy cze wo
Kie∏ bo wo
Bo gu cin
¸em pi nek

¸em pi no
˚u ko wo – Waw rzon ki
˚u ko wo – Stru sie

Cie ciersk
Kra sze wo – Fal ki
M∏o dy Nie dró˝
Sta ry Nie dró˝

Dru cho wo
Ma le wo
Ko zie bro dy

Kra szewo – Ga czu∏ ty
Kra sze wo – Ro ry
Kra sze wo – Czu ba ki
Bie la ny

Ma ∏a WieÊ
Kra sze wo – Pod bor ne
Kra sze wo – S∏a w´ cin

åwiersk
Droz do wo
P´ sy
Dra mi nek
Sie ra ko wo

Zdu nó wek
Kru sze ni ca
Kos so bu dy

Bu dy Kra szew skie
Pól ka – Ra cià˝
˚y cho wo

Li pa
Ko d∏u to wo

Szczep ko wo
Grzy bo wo
No wy Ko mu nin
Sta ry Ko mu nin
Ko ci´ cin Bro do wy

Ko ci´ cin Twor ki
Kraj ko wo
Kraj ko wo – Bud ki

Unieck
Je ̋ e wo – We sel
Cha rzy ny

Cha rzy ny Ro ga le
Si ko ry

16 13 19 16 21 18

17 14 20 17 22 19

18 15 21 18 23 20

19 16 22 19 24 21

20 17 23 20 25 22

23 20 26 23 28 25

24 21 27 24 29 26

25 22 28 25 30 27

26 23 29 26 31 28



Pra wie pó∏ mi lio na z∏o tych wy nie -
sie przy sz∏o rocz ny fun dusz so ∏ec ki.
So ∏ec twa prze zna czy ∏y go na dro gi,
przy stan ki, szko ∏y, przed szko la, re -
mi zy, bo iska, Êwie tli ce. A oto szcze -
gó ∏o wy wy kaz, w na wia sach wiel -
koÊç fun du szu da ne go so ∏ec twa.

Bo gu cin (6876 z∏): do ̋ wi ro wa nie dro gi
gmin nej.

Bu dy Kra szew skie (8740 z∏): do ku men ta -
cja na prze bu do w´ dro gi gmin nej.

Cha rzy ny (9081 z∏): do ̋ wi ro wa nie dróg
gmin nych, re mont w bu dyn ku w gim na -
zjum w Uniec ku, ogro dze nie bo iska
w Uniec ku.

Chy cze wo (6036 z∏): do ku men ta cja
na prze bu do w´ dro gi gmin nej.

Cie ciersk (16981 z∏): za kup wy po sa ̋ e nia
do od dzia ∏u przed szkol ne go w Ra cià ̋ u;
za kup, mon ta˝ i przy go to wa nie te re nu
pod al ta n´, od krza cze nie po bo czy
przy dro dze gmin nej, do ku men ta cja
na prze bu do w´ dro gi gmin nej.

åwiersk (8372 z∏): do ku men ta cja na prze -
bu do w´ dro gi gmin nej, utwo rze nie par -
ku daw nych ma szyn rol ni czych w Gra le -
wie.

Do brska Ko lo nia (9134 z∏): wy po sa ̋ e nie
pla cu za baw przy SP w Gra le wie, do ku -
men ta cja na prze bu do w´ dro gi.

Do brska W∏o Êcia ny (7217 z∏): wy po sa ̋ e nie
pla cu za baw przy SP w Gra le wie, do ku -
men ta cja na prze bu do w´ dro gi gmin nej.

Droz do wo (9790 z∏): do ̋ wi ro wa nie dróg
gmin nych.

Dru cho wo (7401 z∏): mo der ni za cja bu -
dyn ku ko mu nal ne go w Dru cho wie.

Fol wark Ra cià˝ (7874 z∏): prze bu do wa
zjaz dów.

Grzy bo wo (7979 z∏): od mu le nie zbior ni ka
prze ciw po ̋ a ro we go i za go spo da ro wa nie
te re nu wo kó∏ zbior ni ka.

Je ̋ e wo We sel (10997 z∏): za kup sto ∏ów
i ∏a wek.

Ka czo ro wy (13596 z∏): do ku men ta cja
na prze bu do w´ dro gi gmin nej.

Kie∏ bo wo (8294 z∏): plac za baw przy SP
w Gra le wie, od krza cza nie po bo czy
przy dro dze gmin nej, do ̋ wi ro wa nie dro -
gi gmin nej.

Ki ni ki (7952 z∏): do ̋ wi ro wa nie dro gi
gmin nej, re mont przy stan ku, wy po sa ̋ e -

nie pla cu za baw – od dzia∏ przed szkol ny
w Ra cià ̋ u.

Ko ci´ cin Bro do wy (10210 z∏): do ̋ wi ro -
wa nie dro gi gmin nej, re mont w bu dyn ku
SP w Uniec ku, re mont przy stan ku.

Ko d∏u to wo (14147 z∏): do ̋ wi ro wa nie dro -
gi gmin nej.

Kos so bu dy (10682 z∏): do ku men ta cja
na prze bu do w´ dro gi gmin nej.

Ko zie bro dy (20787 z∏): do ku men ta cja
na prze bu do w´ dro gi gmin nej, wy po sa -
˝e nie pla cu za baw przy SP w Ko zie bro -
dach, za kup stro jów ∏o wic kich.

Ko zo lin (8714 z∏): do ku men ta cja na prze -
bu do w´ dro gi gmin nej, wy po sa ̋ e nie
pla cu za baw przy SP w Gra le wie.

Kraj ko wo (10866 z∏): ma py i do ku men ta -
cja na prze bu do w´ dro gi.

Kra sze wo Czu ba ki (9448 z∏): za kup
i mon ta˝ pro gów zwal nia jà cych.

Kra sze wo Fal ki (8845 z∏): do ku men ta cja
na prze bu do w´ dro gi gmin nej.

Kra sze wo Ga czu∏ ty (13307 z∏): do ku men -
ta cja na prze bu do w´ dro gi gmin nej, do -
˝wi ro wa nie dro gi gmin nej.

Kra sze wo Pod bor ne (8819 z∏): do ku men -
ta cja na prze bu do w´ dro gi gmin nej.

Kra Ênie wo (8294 z∏): utwo rze nie par ku
daw nych ma szyn rol ni czych w Gra le -
wie, za kup wy po sa ̋ e nia do bu dyn ku ko -
mu nal ne go w Kra Ênie wie.

Kru sze ni ca (8005 z∏): na pra wa in stru men -
tów mu zycz nych, od krza cza nie ro wów
i po bo czy, do ̋ wi ro wa nie dro gi gmin nej.

Li pa (7139 z∏): za kup i mon ta˝ wia ty przy -
stan ko wej, re mont ogro dze nia przy SP
w Kraj ko wie.

¸em pi nek (6325 z∏): od krza cza nie po bo -
czy i ro wów przy dro dze gmin nej.

¸em pi no (10262 z∏): re mont dro gi gmin -
nej, plac za baw przy SP w Gra le wie.

Ma ∏a WieÊ (8582 z∏): do ̋ wi ro wa nie dro gi
gmin nej.

Ma le wo (6273 z∏): urzà dze nie pla cu za -
baw.

M∏o dy Nie dró˝ (8871 z∏): do ̋ wi ro wa nie
dro gi gmin nej.

No we Gra le wo (8267 z∏): plac za baw
przy SP w Gra le wie, do ku men ta cja
na prze bu do -
w´ dro gi
gmin nej.

No wy Ko mu -
nin (9160 z∏):

do ̋ wi ro wa nie dro gi gmin nej.
No we M∏o do cho wo (9737 z∏): re mont bu -

dyn ku ko mu nal ne go w M∏o do cho wie,
utwo rze nie par ku daw nych ma szyn rol -
ni czych w Gra le wie.

P´ sy (6141 z∏): ma lo wa nie ba rier na mo -
Êcie, do ̋ wi ro wa nie dro gi gmin nej.

Pól ka Ra cià˝ (12913 z∏): za kup bra mek
na bo isko, ogro dze nie bo iska w miej sco -
wo Êci Pól ka Ra cià˝.

Sie ra ko wo (10000 z∏): za kup wy po sa ̋ e nia
do od dzia ∏u przed szkol ne go w Ra cià ̋ u,
za kup i mon ta˝ wia ty przy stan ko wej,
wy ko na nie p∏y ty bo iska.

Sta re Gra le wo (10997 z∏): do ku men ta cja
na prze bu do w´ dro gi gmin nej.

Sta ry Ko mu nin (7821 z∏): do ku men ta cja
na prze bu do w´ dro gi gmin nej.

Stro ̋ ´ cin (11443 z∏): urzà dze nie pla cu za -
baw przy SP w Gra le wie, do ̋ wi ro wa nie
dro gi gmin nej.

Szapsk (11391 z∏): re mont stra˝ ni cy
w Szap sku, urzà dze nie pla cu za baw
przy SP w Gra le wie, do ̋ wi ro wa nie dro -
gi gmin nej.

Szczep ko wo (11128 z∏): re mont bu dyn ku
ko mu nal ne go w Szczep ko wie, do ku -
emn ta cja na prze bu do w´ dro gi gmin nej.

Unieck (16168 z∏): mo der ni za cja bo iska
w Uniec ku, roz bu do wa stra˝ ni cy
w Uniec ku – do ku men ta cja, za go spo da -
ro wa nie te re nu wo kó∏ zbior ni ka prze -
ciw po ̋ a ro we go.

W´ pi ∏y (8950 z∏): wy po sa ̋ e nie pla cu za -
baw przy SP w Gra le wie.

Wit ko wo (8714 z∏): wy ko na nie zjaz dów,
do ̋ wi ro wa nie dro gi gmin nej.

Zdu nó wek (8372 z∏): do ̋ wi ro wa nie dro gi
gmin nej, re mont ogro dze nia przy SP
w Kraj ko wie.

Z∏o to po le (7637 z∏): re mont dro gi gmin -
nej, utwo rze nie par ku daw nych ma szyn
rol ni czych w Gra le wie.

˚u ko wo – Stru sie (6588 z∏): do ̋ wi ro wa -
nie dro gi gmin nej.

˚y cho wo (8100 z∏): re mont ogro dze nia
przy SP w Kraj ko wie, za kup ma te ria ∏ów,
wy po sa ̋ e nia i re mont bu dyn ku ko mu -
nal ne go w ˚y cho wie.
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Pół mi lio na fun du szu so łec kie go

SKUP ZŁOMU NA WAGĘ
Konkurencyjne ceny!!!

(odbiór od klienta własnym transportem)

SPRZEDAŻ:
- WĘGIEL
- EKOGROSZEK
- BRYKIET OPAŁOWY

F.H.U. GRALEWO
Tel. (23) 679 - 32 - 06; 604 - 268 - 846
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Po znań skie Sło wi ki śpie wa ły
w Kraj ko wie

Nie za po mnia ny kon cert da ły Po znań skie Sło wi ki
w ko ście le w Kraj ko wie. W nie dzie lę, 16 stycz nia słyn ny
chór chło pię cy i mę ski Ste fa na Stu li gro sza za śpie wał zna -
ne i mniej zna ne ko lę dy pol skie. Wy stęp ar ty stów za ty tu ło -
wa ny „Sło wi cze ko lę do wa nie” słu cha cze na gro dzi li owa cją
na sto ją co. Orę dow ni kiem i pro mo to rem wy stę pu słyn ne go
chó ru był ksiądz pro boszcz Zbi gniew Klu ba, za co na le żą
mu się sło wa uzna nia. Bo też ta kie go kon cer tu w Kraj ko -
wie jesz cze nie by ło. Nie zwy kłym za koń cze niem nie zwy -
kłe go kon cer tu by ło wspól ne wy ko na nie – chó ru i pu blicz -
no ści – ko lę dy „Pod nieś rę kę, Bo że Dzie cię”. A gdy już
umil kły śpie wy, roz le gły się okla ski, okla ski, okla ski...

„G∏os Ra cià ̋ a” nr 1 (211), 2011 r.

Wy bo ry soł ty sów
W pierw szej de ka dzie mar ca za koń czy ły się ze bra nia

wiej skie, pod czas któ rych miesz kań cy wy bie ra li soł ty sów
i ra dy so łec kie. W gmi nie Ra ciąż wy bra no 53 soł ty sów
na ko lej ną czte ro let nią ka den cję. 17 z nich to ko bie ty. W 10
so łec twach na soł ty sów wy bra no no we oso by. W dwóch
przy pad kach – na sku tek na tu ral nych ko lei lo su, w jed -
nym – w wy ni ku re zy gna cji do tych cza so we go soł ty sa.
W czte rech so łec twach soł ty ska mi zo sta ły żo ny po przed -
nich soł ty sów. W trzech przy pad kach zmia ny mia ły cha -
rak ter „wo jen ny”, jak to okre ślił wójt gmi ny Ry szard
Giszczk, któ ry uczest ni czył w 51 wy bor czych ze bra niach
wiej skich. W 43 so łec twach miesz kań cy wy bra li do tych -
cza so wych soł ty sów.

„G∏os Ra cià ̋ a” nr 3 (213) z 2011 r.

Se sja z Gwiaz dą Afga ni sta nu
Na se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż, któ ra od by ła

się 18 mar ca, cho rą ży Ire ne usz Fi gur ski z gmi ny
Ra ciąż uho no ro wa ny zo stał Gwiaz dą Afga ni sta nu.
Cho rą ży Ire ne usz Fi gur ski słu żył w Afga ni sta nie
w ra mach pią tej zmia ny. Gwiaz dą Afga ni sta nu ude -
ko ro wał go ma jor An drzej Ka miń ski, któ ry rów nież
był na mi sji w Afga ni sta nie. Gra tu la cje cho rą że mu,
je go ma mie i żo nie, obec nym na se sji wraz z nim,
zło ży li ka pi tan Mar cin Do mi niak, wójt gmi ny Ra -
ciąż Ry szard Gisz czak i prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Ra ciąż Ja ro sław Ja wor ski.

„G∏os Ra cià ̋ a” nr 3 (213), 2011 r.

Bra wo Ju trzen ka,
bra wo Unieck

Po sze ściu la tach gry w kla sie B ze spół Ju trzen -
ki Unieck awan so wał do kla sy A. Do de cy du ją cej
roz gryw ki do szło w nie dzie lę, 29 ma ja. Do Uniec ka
przy je chał naj groź niej szy ry wal i pre ten dent
do awan su – Krzy niak Krzy now ło ga Ma ła. I od je -
chał z kwit kiem. Za wod ni cy Ju trzen ki nie da li szans
go ściom wy gry wa jąc 6: 1. Po ostat nim gwizd ku sę -
dzie go strze li ły kor ki od szam pa nów. Tre ner Sła wo -
mir Jóź wiak i pre zes klu bu Ja cek Ga dom ski po fru -
nę li w gó rę na rę kach pił ka rzy.

„G∏os Ra cià ̋ a” nr 5 (215), 2011 r.
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Stra ża cy wy bra li wła dze
Pod czas stra żac kie go zjaz du, któ ry od był się 27 ma ja

w Ra cią żu, de le ga ci pod su mo wa li mi nio ne pięć lat i wy -
bra li wła dze na ko lej ną ka den cję. De le ga ci wy bra li 27-oso -
bo wy Za rząd Od dzia łu Miej sko -Gmin ne go Związ ku OSP
RP w Ra cią żu, któ ry ze swe go skła du wy ło nił pre zy dium.
Pre ze sem zo stał po now nie sta ro sta płoń ski Jan Mą czew ski,
wi ce pre ze sa mi wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak i bur -
mistrz Ra cią ża Ja nusz Sa dow ski, ko men dan tem gmin -
nym – Jan Smo liń ski, se kre ta rzem – Mał go rza ta Więc kow -
ska, skarb ni kiem – Grze gorz Do mań ski, człon kiem pre zy -
dium – ksiądz Jan Pio trow ski z Gra le wa.

„G∏os Ra cià ̋ a” nr 6 (216), 2011 r.

Ro we rzy ści z Gra le wa
na 8. miej scu w kra ju

W kra jo wym fi na le Tur nie ju Bez pie czeń stwa w Ru chu
Dro go wym, któ ry tym ra zem od był się w Iła wie, nie mo -
gło za brak nąć re pre zen tan tów Gra le wa. Dru ży na gim na -
zja li stów w skła dzie: Jo an na Art, Na ta lia Dep tu ła i Ka mil
Droz dow ski pod wo dzą nie zmor do wa ne go Ire ne usza
Wierz bic kie go za ję ła ósme miej sce. Nie wie le bra ko wa ło,
a w fi na le kra jo wym oglą da li by śmy re pre zen ta cję Szko ły
Pod sta wo wej w Gra le wa. Dru ży na w skła dzie Kon rad Ja -
siń ski, Kry stian No wa kow ski i Piotr Pan kow ski, pro wa dzo -
na przez Mał go rza tę Ra ci niew ską, w fi na le wo je wódz kim
prze gra ła tyl ko jed nym punk tem z ze spo łem z pod war -
szaw skiej miej sco wo ści Wil ków, i tym ra zem mu sia ła za -
do wo lić się ty tu łem wi ce mi strzów Ma zow sza.

„G∏os Ra cià ̋ a” nr 6 (216), 2011 r.

Bi skup płoc ki w Uniec ku
Bi skup płoc ki Piotr Li be ra prze wod ni czył mszy świę -

tej w Uniec ku, kon ce le bro wa nej 12 czerw ca na oko licz -
ność 125-le cia kon se kra cji miej sco wej świą ty ni i 140-le cia
jej bu do wy. W na bo żeń stwie uczest ni czy li wier ni z czte -
rech gmin, na te re nie któ rych po ło żo na jest uniec ka pa ra -
fia: Ra ciąż, Gli no jeck, Strze go wo, Sie miąt ko wo. Gra tu la -
cje na rę ce pro bosz cza zło żył wi ce sta ro sta płoń ski An drzej
Stol pa. Po po wi ta niu przez miesz kań ców i księ dza Woj cie -
cha Iwa now skie go, pro bosz cza pa ra fii w Uniec ku od li sto -
pa da 2010 r., bi skup od pra wił uro czy ste na bo żeń stwo, pod -
czas któ re go ode brał da ry od pa ra fian, po świę cił ob raz ki
z re pro duk cją ob ra zu Mat ki Bo skiej, znaj du ją ce go się w oł -
ta rzu głów nym ko ścio ła, oraz me da li ki; wraz z in ny mi
księż mi udzie lił Ko mu nii świę tej, po pro wa dził pro ce sję
wo kół świą ty ni, bło go sła wił zgro ma dzo nych.

„G∏os Ra cià ̋ a” nr 6 (216), 2011 r.

Fe styn w Kraj ko wie z ak to ra mi
Zna ni ak to rzy: Ka zi mierz Ka czor i Ma ciej Ray za cher

po now nie przy by li do Kraj ko wa, aby uczest ni czyć w fe sty -
nie pa ra fial nym zor ga ni zo wa nym tu w nie dzie lę, 19 czerw -
ca. Roz po czął się on po mszy świę tej. Uro czy stej, ja ko że
pa ra fia pod we zwa niem Trój cy Świę tej ob cho dzi ła te go
dnia swo je świę to.

- Po nie waż w ubie głym ro ku się po do ba ło, po sta no wi -
li śmy zor ga ni zo wać fe styn tak że w tym ro ku – po wie dział
na po wi ta nie do licz nych zgro ma dzo nych ksiądz pro boszcz
Zbi gniew Klu ba. Po czym sce nę przed ko ścio łem opa no -
wa li ak to rzy.

„G∏os Ra cià ̋ a” nr 6 (216), 2011 r.



PRZEGLĄD WYDARZEŃ 2011r.
„G∏os Racià˝a” nr 12/201112

Wy bra li śmy no wy par la ment 
W gmi nie Ra ciąż upraw nio nych do udzia łu w gło so wa -

niu w wy bo rach do Sej mu i Se na tu by ły 7094 oso by. Fre -
kwen cja w gmi nie w wy bo rach do Sej mu wy nio sła 33,72%.

Po szcze gól ne li sty otrzy ma ły na stę pu ją cy pro cent gło sów:
PiS – 43,67%, PJN – 1,58%, SLD – 4,7%, Ruch Pa li ko ta – 6,6%,
PSL – 30,92%, PPP – 0,86%, PO – 11,66%.

In dy wi du al nie naj wię cej gło sów spo śród kan dy da tów na po słów
otrzy ma li w gmi nie Ra ciąż: Wal de mar Paw lak (PSL) – 392 gło sy,
Woj ciech Ja siń ski (PiS) – 270, Ma rek Opio ła (PiS) – 223, Ro bert Ko -
ła kow ski (PiS) – 118, Ju lia Pi te ra (PO) – 114, Ma ciej Wą sik
(PiS) – 65, Gra ży na Opol ska (PSL) – 64, Mi ro sław Koź la kie wicz
(PO) – 63, Elż bie ta Szy ma nik (PSL) – 62, An drzej Stol pla
(PSL) – 60. W wy bo rach do Se na tu fre kwen cja w gmi nie wy nio -
sła 33,73%. Po szcze gól ni kan dy da ci otrzy ma li na stę pu ją cą ilość gło -
sów: Hen ryk Ant czak – 728, Jan Ma ria Jac kow ski – 870, Krzysz tof
Ja ku bow ski – 285, Zdzi sław Mie rze jew ski – 72, Se ra fi na Ogoń czyk -
-Mą kow ska – 173, Je rzy Pę ka ła – 54, Wie sław Pio trow ski – 112.

„G∏os Ra cià ̋ a” nr 10 (220), 211 r.

Sen sa cja – dru ho wie z Bo gu cia na
po ko na li „kra jo we” stra że

Do nie spo dzian ki do szło pod czas miej sko -gmin nych
zwo dów spor to wo -po żar ni czych, któ re 3 lip ca od by ły się
w Uniec ku. Naj lep szą w gro nie dzie się ciu dru żyn mę skich
oka za ła się eki pa Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Bo gu ci -
nie. Po ko na ła m. in. ze spo ły z Ra cią ża, Ka czo ro wów
i Uniec ka, a więc z jed no stek wcho dzą cych w skład Kra jo -
we go Sys te mu Ra tow ni czo -Ga śni cze go. A jesz cze nie daw -
no mó wi ło się gło śno, że OSP Bo gu cin gro zi li kwi da cja.
Na szczę ście tak się nie sta ło. Dru ho wie „po zbie ra li się”
i pod czas te go rocz nych za wo dów po ka za li pa zu ry.

G∏os Ra cià ̋ a” nr 7 (217), 2011 r.

300 lat łask
W oł ta rzu głów nym ko ścio ła w Ko zie bro dach znaj du -

je się ko pia ob ra zu Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej z Dzie -
ciąt kiem, na ma lo wa na w XVII wie ku przez nie zna ne go
ma la rza. Na stro nach in ter ne to wych pa ra fii moż na prze -
czy tać, że w 1711 r. ob raz ten zo stał uzna ny za sły ną cy ła -
ska mi. Od wie ków wier ni piel grzy mu ją do Ko zie bród, aby
mo dlić się przed tym ob ra zem. Aby upa mięt nić 300 rocz -
ni cę uzna nia ko zie brodz kie go ob ra zu za cu dow ny oraz
upo wszech nić je go hi sto rię, dzie je pa ra fii i ko ścio ła Bar ba -
ra Ka miń ska, soł tys wsi, opra co wa ła bro szu rę na ten te mat.
Pi sa ła ją na pod sta wie wia do mo ści za war tych w do ku men -
tach znaj du ją cych się w ku rii die ce zjal nej w Płoc ku
i w księ gach pa ra fial nych.

„G∏os Ra cià ̋ a” nr 8 (218), 2011 r.

„... wier ny Oj czyź nie, po słusz ny
roz ka zo wi...”

KA NO NIER AN TO NI HAU SKA, ZM. 5-10 IX 1939 R.,
UCZEST NIK BI TWY MŁAW SKIEJ WIER NY OJ CZYŹ -
NIE, PO SŁU SZY ROZ KA ZO WI TU SPO CZY WA...

Na pis tej tre ści wid nie je na pły cie no we go gro bow ca
żoł nie rza Wrze śnia, po cho wa ne go na cmen ta rzu w Gra le -
wie. Na pły cie jest też syl wet ka żoł nie rza z po mni ka sto ją -
ce go przy mau zo leum bi twy wrze śnio wej w Unisz kach Za -
wadz kich pod Mła wą, do brze wi docz ne go dla po dró żu ją -
cych tra są nr 7.

18 wrze śnia no wy gro bo wiec, wy sta wio ny z ini cja ty -
wy miej sco wej spo łecz no ści przez wła dze gmi ny Ra ciąż,
a sfi nan so wa ny ze środ ków wo je wódz kich, zo stał uro czy -
ście po świę co ny przez księ dza pro bosz cza Ja na Pio trow -
skie go.

„G∏os Ra cià ̋ a” nr 9 (219), 2011 r.


