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Soł tys to nie no ta riusz
An drzej Ciar czyń ski, soł tys Bud Kra szew skich, naj star szy sta żem w gmi nie

Ra ciąż, spra wu ją cy funk cję soł ty sa od 36 lat, zo stał po now nie pre ze sem Za rzą du Gmin -
ne go Kra jo we go Związ ku Soł ty sów RP. Skład za rzą du nie uległ zmia nie. Są w nim
jesz cze Bar ba ra Ka miń ska – soł ty ska Ko zie bród i Wło dzi mierz Ku skow ski – soł tys
Cha rzyn.

Pod czas ze bra nia, któ re od by ło się 5 kwiet nia, An drzej Ciar czyń ski, mó wiąc o tym,
kto to jest soł tys, przy po mniał sta re po wie dze nie: ja ki wójt – ta ka gmi na, ja ki soł -
tys – ta ka wieś.

Czy taj na str. 2

Dba ją o me lio ra cję 
Spół ka Wod na w Ra cią żu zrze sza 1250 rol ni ków z te re nu gmi ny Ra ciąż i mia sta

Ra cią ża. Na le żą do niej ci rol ni cy, któ rzy go spo da ru ją na grun tach zme lio ro wa nych.
A ta kich grun tów na te re nie dzia ła nia ra cią skiej spół ki jest 6,8 tys. hek ta rów. Za da niem
spół ki jest dba nie o spraw ne dzia ła nie urzą dzeń me lio ra cyj nych – ro wów i dre nów.
Pod jej opie ką jest 210 ki lo me trów ro wów otwar tych i dre ny na wspo mnia nym
ob sza rze.

Spół ka w Ra cią żu nie jest zrze szo na w Re jo no wym Związ ku Spół ek Wod nych
w Płoń sku. Rol ni cy nie by li za do wo le ni z usług związ ku, po sta no wi li wy stą pić z nie go
i utwo rzy li wła sną or ga ni za cję. To by ło na po cząt ku lat osiem dzie sią tych.

Czy taj na str. 8

Przyda się
powiew nowej fali
Rozmowa z Jaros∏awem
Jaworskim, przewodniczàcym
Rady Gminy Racià˝
*Po ostatnich wyborach sk∏ad
Rady Gminy Racià˝ nieco si´
zmieni∏. Spodziewa∏ si´ pan tego?
- Rada zmieni∏a si´, ale niewiele,
bo w jednej trzeciej. Jednak
chyba nikt nie spodziewa∏ si´, 
˝e wszyscy starzy, ˝e tak
powiem, radni si´ obronià. 
Nie jest to rewolucyjna zmiana, 
ale potrzebna. Bo przyda 
si´ powiew nowej fali.

Czytaj na str. 4

Orkiestra
Grabowskich
Albin Grabowski ze Zdunówka
rozsta∏ si´ z orkiestrà d´tà
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej 
w Krajkowie 1 marca, w swoje
imieniny. Ale pozostawi∏
godnych nast´pców – syna
Rafa∏a, który jest kapelmistrzem,
i wnuki – Huberta, Jakuba, Mar-
cina, Mart´... Iza gra w orkies-
trze w Racià˝u, a Weronika 
i Agata zacz´∏y nauk´.

Czytaj na str. 5

Strażacy 
z powiatu modlili
się w Gralewie
Proboszcz parafii w Gralewie,
ksiàdz Jan Piotrowski, od 12 lat
powiatowy kapelan stra˝aków,
odprawi∏ w niedziel´, 
10 kwietnia, nabo˝eƒstwo 
dla stra˝aków. Do Gralewa
przyjecha∏y delegacje jednostek
zawodowych i ochotniczych 
z ca∏ego powiatu p∏oƒskiego.

Czytaj na str. 7

Ile nas jest
Wed∏ug stanu na ostatni dzieƒ
grudnia 2010 roku gmina Racià˝
liczy 8834 mieszkaƒców. 
Ile mieszkaƒców liczà
poszczególne so∏ectwa?

Czytaj na str. 8
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An drzej Ciar czyń ski, soł tys Bud
Kra szew skich, naj star szy sta żem
w gmi nie Ra ciąż, spra wu ją cy funk cję
soł ty sa od 36 lat, zo stał po now nie
pre ze sem Za rzą du Gmin ne go Kra jo -
we go Związ ku Soł ty sów RP. Skład
za rzą du nie uległ zmia nie. Są w nim
jesz cze Bar ba ra Ka miń ska – soł ty ska

Ko zie bród i Wło dzi mierz Ku skow -
ski – soł tys Cha rzyn.

Pod czas ze bra nia, któ re od by ło
się 5 kwiet nia, An drzej Ciar czyń ski,
mó wiąc o tym, kto to jest soł tys,
przy po mniał sta re po wie dze nie: ja ki
wójt – ta ka gmi na, ja ki soł tys – ta ka
wieś.

W trak cie spo tka nia kil ko ro no -
wych soł ty sów po bra ło de kla ra cje
wstą pie nia do związ ku. 

Nie oby ło się bez dys ku sji o spra -
wach waż nych dla po szcze gól nych
so łectw i gmi ny. Tym bar dziej, że
w ob ra dach uczest ni czył wójt Ry -
szard Gisz czak. Soł ty si chcie li wie -
dzieć, jak wła dze gmi ny za mie rza ją
od nieść się do wnio sku Za rzą du
Gmin ne go Kra jo we go Związ ku Soł -
ty sów RP, któ ry zwró cił się z proś bą
o zwięk sze nie kwo ty otrzy my wa nej
przez soł ty sów ja ko zwrot kosz -
tów. – Nie ukry wam, że gmi na jest
w bar dzo trud nej sy tu acji fi nan so -
wej – mó wił wójt. – Nie jest wy klu -
czo ne, że po raz pierw szy w hi sto rii
ist nie nia sa mo dziel nej gmi ny Ra ciąż
bę dzie my mu sie li iść do ban ku
po kre dyt ko mer cyj ny, że by za gwa -
ran to wać pie nią dze na in we sty cję

w Uniec ku, gdzie trwa bu do wa
oczysz czal ni ście ków i ka na li za cji.
Ale o soł ty sach my śli my – za pew nił
Ry szard Gisz czak.

Wójt gmi ny Ra ciąż ape lo wał
do soł ty sów, aby wstrze mięź li wie
uży wa li pie czą tek. – Soł tys to nie jest
no ta riusz, że by po świad czał roz ma ite

spra wy, na przy kład au ten tycz -
ność pod pi sów. – Zda rzy ło się
tak, że soł tys po twier dził, iż pew -
na oso ba ży je, co by ło po trzeb ne
do uzy ska nia ren ty za gra nicz nej.

A nie ży ła – po wie dział. Prze strze gał
soł ty sów przed po twier dza niem wła -
snym pod pi sem i pie cząt ką dzia łań

roz ma itych na cią ga czy, jak to mia ło
miej sce w przy pad ku ofer ty za kła da -
nia fil trów do wo dy. – Le piej za dzwo -
nić do mnie i się upew nić, czy da ny

ofe rent dzia ła w po ro zu mie niu z gmi -
ną, czy też nie. Po za tym uczest ni czy -
cie w se sjach Ra dy Gmi ny, pod czas
któ rych je ste ście in for mo wa ni o te go

ro dza ju dzia ła niach, więc
na bie żą co wie cie co się ak -
tu al nie w so łec twach dzie je
lub bę dzie dzia ło za na szym
przy zwo le niem – wy ja śniał.

Bo że na Król, soł tys wsi
Łem pi no zgło si ła pro po zy -
cję, aby upo rząd ko wać spra -
wę ta bli czek na do mach, bo
z tym jest ba ła gan. Na jed -
nych są, na in nych nie ma.
W dys ku sji usta lo no, że soł -
ty si zbio rą in for ma cje, ile
ta blic po trze ba i z ja ki mi
nu me ra mi, a gmi na znaj -
dzie wy ko naw cę. Du że za -

mó wie nie spra wi, że ce na ta bli czek
bę dzie niż sza. Przy czym za ta blicz kę
bę dzie pła cił miesz ka niec.                                           

Zebranie gminnej organizacji Krajowego Związku Sołtysów RP

So∏tys to nie notariusz

Sołtysi byli zgodni co do tego, aby zarząd
pozostał ten sam 

Prezydium zebrania – Zarząd Gminny KZS RP i wójt,
od lewej Barbara Kamińska, wójt Ryszard Giszczak,
przewodniczący związku w gminie Andrzej
Ciarczyński, Włodzimierz Kuskowski

Wójt Ryszard Giszczak apelował do
sołtysów, aby wstrzemięźliwie używali
pieczątek

W trakcie spotkania kilkoro nowych
sołtysów pobrało deklaracje wstąpienia
do związku

R -r
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Roz mo wa z Ja ro sła wem 
Ja wor skim, prze wod ni -
czą cym Ra dy Gmi ny
Ra ciąż

*Jest pan prze wod ni czą cym
Ra dy Gmi ny od po cząt ku
ist nie nia sa mo dziel nej gmi -
ny Ra ciąż, czy li od 1992
ro ku. Nie znu dzi ła się pa nu
ta funk cja?

– Gdy by mi się znu dzi -
ła, to bym nie kan dy do wał.
By cie prze wod ni czą cym
ra dy jest dla mnie na pew no
wiel kim za szczy tem, wy -
róż nie niem i wy zwa niem.
*Po wpro wa dze niu bez po śred nich wy -
bo rów wój tów ran ga ra dy i jej prze -
wod ni czą ce go zma la ła.

– Tak. By łem prze ciw ni kiem ta -
kich wy bo rów, gdyż zda wa łem so bie
spra wę z te go, że wów czas ran ga ra dy
i prze wod ni czą ce go ule gnie ob ni że -
niu. A ro la prze wod ni czą ce go ogra ni -
czy się do funk cji spi ke ra, któ ry pro -
wa dzi ob ra dy. Ale dziś od wy bo rów
bez po śred nich od wro tu już nie ma.
Bo by ło by to kro kiem wstecz w roz -
wo ju de mo kra cji. Na to miast co
do ran gi... Po zy cja ra dy i jej prze wod -
ni czą ce go za le żą w du żej mie rze
od sto sun ków z or ga nem wy ko naw -
czym, czy li wój tem. Je śli wójt wi dzi
po trze bę współ pra cy z ra dą, jej ran ga
wciąż jest wy so ka.
*A jak to jest w przy pad ku gmi ny
Ra ciąż?

– Uwa żam, że w przy pad ku gmi -
ny Ra ciąż współ pra ca mię dzy wój -
tem a ra dą ukła da się bar dzo do brze.
Wójt na pew no li czy się ze zda niem
rad nych. Po za tym nie któ re kwe stie
usta wo daw ca po zo sta wił do wy łącz -
nej dys po zy cji ra dy, jak cho ciaż by
uchwa la nie co rocz ne go bu dże tu gmi -
ny, zby cia lub na by cia ma jąt ku. Po -
wiem tak: nie ty le ran ga ra dy zma la -
ła, co wzro sła po zy cja wój ta.
*Po ostat nich wy bo rach skład Ra dy
Gmi ny Ra ciąż nie co się zmie nił. Spo -
dzie wał się pan te go?

Ra da zmie ni ła się, ale nie wie le,
bo w jed nej trze ciej. Jed nak chy ba
nikt nie spo dzie wał się, że wszy scy
sta rzy, że tak po wiem, rad ni się obro -
nią. Nie jest to re wo lu cyj na zmia na,
ale po trzeb na. Bo przy da się po wiew
no wej fa li.
*Ja ki wpływ ma ta zmia na na funk -
cjo no wa nie ra dy?

– Uwa żam,
że po wy bo rach,
któ re mia ły cha -
rak ter po li tycz -
ny, i po pierw -
szych kil ku se -
sjach, kie dy ten
po wiew po li ty -
ki jesz cze był
o d  c z u  w a l  n y,
wszyst ko wra ca
do nor mal no ści.
To zna czy do te -
go, że ra da zaj -
mu je się go spo -
dar ką, a nie po li -
ty ką.

*Czy za nor mal ność uwa ża pan też
fakt, że naj wię cej rad nych ma po now -
nie PSL?

– Tak jest bo daj od po cząt ku ist -
nie nia gmi ny Ra ciąż. Ozna cza to, że
miesz kań cy ma ją do PSL za ufa nie
i ob da rza ją nim człon ków stron nic -
twa. Do wo dem te go są też ostat nie
wy bo ry, w któ rych o fo tel wój ta ubie -
ga ło się tro je kan dy da tów. Ko mi tet
wy bor czy każ de go z nich mu siał
rów nież wy sta wić kan dy da tów do ra -
dy. Ale wy bor cy naj więk szym za ufa -
niem ob da rzy li po now nie kan dy da -
tów PSL, z cze go się bar dzo cie szę.
*Jak pra cu je ra da no wej ka den cji,
czym się zaj mu je i czym się bę dzie
zaj mo wać?

– Pra cu je my, jak mi się zda je,
wy daj nie. Od wy bo rów mi nę ło pięć
mie się cy, a ra da pod ję ła już 32
uchwa ły, w tym naj waż niej szą,
a więc okre śla ją cą bu dżet gmi ny
na 2011 rok.
*Któ ra z nich wzbu dzi ła naj więk sze
dys ku sje, kon tro wer sje w ra dzie?

– Za wsze naj wię cej emo cji jest
przy po dej mo wa niu uchwał fi nan so -
wych. Każ dy sta ra się wów czas jak
naj wię cej z tej wspól nej pu li wy rwać
dla swo je go so łec twa, swo jej wsi. I to
jest zro zu mia łe. Ale do pie niac twa
w ra dzie nam da le ko. Sta ra my się
osią gać kom pro mis. I to się uda je,
choć czę sto przy cho dzi z tru dem. Te -
go nie wi dać mo że pod czas se sji ra -
dy, ale na po sie dze niu ko mi sji, po -
prze dza ją cym ob ra dy ple nar ne, dys -
ku sja by wa żar li wa.
*Na se sji też są emo cje, gdy do gło -
su do cho dzą soł ty si.

– Soł ty sów za pra sza my na każ dą
se sję, bo wi dzi my w nich part ne rów
do dys ku sji. Soł ty si od waż nie zgła -

sza ją wnio ski, po stu la ty. I do brze.
Bar dzo po waż nie trak tu je my i soł ty -
sów, i so łec twa ja ko or ga ny po moc ni -
cze ra dy. Do wo dem na to jest też fakt,
iż ra da po raz trze ci po sta no wi ła
utwo rzyć fun dusz so łec ki. Nie
wszyst kie gmi ny tak że w na szym po -
wie cie ko rzy sta ją z tej moż li wo ści.
My na to miast dą ży my do te go, że by
so łec twa rów nież po dej mo wa ły de cy -
zje i bra ły za nie od po wie dzial ność.
To też jest ele ment roz wo ju spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go.
*Po dob no w ostat nim cza sie do szło
do ofi cjal nych spo tkań rad nych gmi -
ny z rad ny mi mia sta. Czy
tak? I o czym roz ma wia liście?

– Roz mo wy z rad ny mi mia sta
Ra cią ża za czę li śmy w po przed niej
ka den cji. Kon tro wer sje wy wo łu je
kwe stia wła sno ści sta cji uję cia wo dy
w Wit ko wie. We dług nas gmi na Ra -
ciąż jest współ wła ści cie lem ca łej sta -
cji – grun tów, bu dyn ku i urzą dzeń.
Na to miast wła dze mia sta twier dzą, że
współ wła sność do ty czy tyl ko grun -
tów, na któ rych sta cja się znaj du je. Ze
stro ny in ter ne to wej Urzę du Mar szał -
kow skie go do wie dzie li śmy się, że
spół ka miej ska PGKiM pla nu je mo -
der ni za cję uję cia wo dy w Wit ko wie.
To aku rat nas cie szy. Na to miast bar -
dzo je ste śmy cie ka wi, jak to się sta ło,
że bez na szej wie dzy, czy li współ wła -
ści cie la obiek tu, i bez na szej zgo dy,
spół ka uzy ska ła po zwo le nie na tę in -
we sty cję. I to by ło po wo dem pod ję cia
roz mów, że by wy ja śnić tę kwe stię,
a tak że do mó wić się osta tecz nie
w spra wie współ wła sno ści sta cji.
*I do cze go do szli ście, ja kie są efek -
ty tych roz mów?

– Na dziś żad nych wy mier nych
efek tów tych roz mów nie wi dać. Na -
sze ocze ki wa nia wo bec władz mia sta
są kla row ne. Chce my po twier dze nia,
że gmi na jest współ wła ści cie lem sta -
cji uję cia wo dy w ca ło ści, czy li dział -
ki, bu dyn ku i urzą dzeń. Chce my też
być do pusz cze ni do za rzą dza nia sta -
cją, sko ro je ste śmy jej współ wła ści -
cie lem. Pro po no wa li śmy mia stu za -
war cie po ro zu mie nia, że gmi na bę -
dzie par ty cy po wać w kosz tach mo -
der ni za cji obiek tu, je śli wła dze Ra -
cią ża uzna ją na sze ocze ki wa nia. Ale
do pod pi sa nia ta kie go po ro zu mie nia
nie do szło.
* Dzię ku ję za roz mo wę

red.

Przy da się po wiew no wej fa li
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Al bin Gra bow ski ze Zdu nów ka
roz stał się z or kie strą dę tą
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Kraj ko wie 1 mar ca, w swo je
imie ni ny. Ale po zo sta wił god -
nych na stęp ców – sy na Ra fa ła,
któ ry jest ka pel mi strzem, i wnu -
ki – Hu ber ta, Ja ku ba, Mar ci na,
Mar tę... Iza gra w or kie strze
w Ra cią żu, a We ro ni ka i Aga ta
za czę ły na ukę.

Uro dzo ny w 1930 ro ku przy zna je,
że chęć do gry wciąż jest. Po ra jed nak
prze ka zać pa łecz kę na stęp com. Bo ta -
ka jest ko lej rze czy. Pan Al bin grał
w kraj kow skiej or kie strze stra żac kiej
dzie siąt ki lat. W je go me da lo wych
zbio rach jest i ta ki, na któ rym wid nie -
je cy fra 65 – to la ta spę dzo ne w gro nie
dru hów. Obok Al bi na Ko cię dy jest
naj star szym sta żem stra ża kiem OSP
Kraj ko wo. Ma też w swo ich zbio rach
Zło ty Znak Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych.

- Przed woj ną mój oj ciec Sta ni -
sław grał na har mo nii. Ze słu chu, bo
nut nie znał – opo wia da Al bin Gra -
bow ski. – Ra zem z pa nem Pe czyń skim
z Ży cho wa, któ ry grał na skrzyp cach,
jeź dzi li po we se lach, za ba wach i gra li
lu dziom do tań ca.

Tak więc już od naj młod szych lat
miał do czy nie nia z mu zy ką i grą
na in stru men tach. A gdy szwa gier,
któ ry wró cił z nie wo li z Nie miec,
przy wiózł mu skrzyp ce, za czął się
uczyć na nich grać. Cho dził do na -
uczy cie la, któ ry miesz kał we wsi Pól -
ka Ra ciąż. Pie szo. Ze Zdu nów ka. To
ka wał dro gi. Nie ste ty, na uczy ciel wy -
pro wa dził się do Olsz ty na i skoń czy ła
się na uka mło de go Al bi na. Ja koś
w tym sa mym cza sie ksiądz z am bo ny
ogło sił, że or kie stra w Kraj ko wie po -
trze bu je mu zy kan tów. Zgło sił się. 

- Bra ko wa ło in stru men tów – mó -
wi. – Przed woj ną by ły, ale Niem cy za -
bra li. Gra li śmy na po gię tych, po ścią -
ga nych z do mostw. Straż urzą dza ła za -
ba wy i jak pa rę zło tych uda ło się uciu -
łać, to ka pel mistrz Wła dy sław Wy soc -
ki wiózł te in stru men ty do Kut na,
do na pra wy. Te raz to nie ma pro ble mu,

wójt dba o straż i o or kie strę...
- Wła dy sław Wy soc ki uczył mnie

gry na ba ry to nie. Szko ły nie miał, ale
miał po ję cie o mu zy ce. I na ba ry to nie
gra łem przez ca ły czas, aż w tym ro ku
roz sta łem się z or kie strą – do da je.

A był pil nym or kie stran tem. Żad -
nej pró by nie opu ścił, nie mó wiąc
o wy stę pach. Po twier dza ją do naj bliż -
si. – Sia no nam mo kło na po lu, a oj -
ciec szedł na pró bę or kie stry – mó wi
cór ka Mał go rza ta

Ra fał Gra bow ski miał 13 lat, gdy
oj ciec przy niósł trąb kę. - Trze ba by ło
spró bo wać. Oj ciec był mo im na uczy -
cie lem, prze ka zał pod sta wy i na tych
pod sta wach do je cha łem do 1983 ro ku,
kie dy po sze dłem do woj ska – wspo mi -
na obec ny ka pel mistrz or kie stry dę tej
OSP w Kraj ko wie.

Do wojska tra fił ja ko kie row ca,
ale by ło za po trze bo wa nie na or kie -
stran tów, więc się zgło sił. Do świad -
cze nie i umie jęt no ści zdo by te w or kie -
strze woj sko wej za owo co wa ły, gdy
po skoń czo nej służ bie wró cił do do -
mu. I do or kie stry stra żac kiej. Wło dzi -
mierz Wy soc ki, wie lo let ni ka pel -
mistrz, pod upadł na zdro wiu. Trze ba
by ło go za stą pić. Nikt z or kie stran tów
nie miał wy kształ ce nia mu zycz ne go.
A Ra fał miał za so bą grę w or kie strze
woj sko wej. I zbiór nut, któ re kom ple -
to wał. Pa dło więc na nie go. I tak
pod ko niec 1990 ro ku sta nął na cze le
kraj kow skiej or kie stry.

A or kie stra to nie by le ja ka. Dru -
giej ta kiej nie ma w gmi nie Ra ciąż.

A i w są sied nich gmi nach nie za wsze
się znaj dzie. Gra na uro czy sto ściach
wiej skich, gmin nych, ko ściel nych, tak -
że po wia to wych. Nie daw no gra ła pod -
czas na bo żeń stwa, któ re po wia to wy
ka pe lan stra ża ków ksiądz Jan Pio trow -
ski od pra wił dla dru hów z ca łe go po -
wia tu płoń skie go.

W or kie strze dę tej gra już ko lej ne
po ko le nie ro du Gra bow skich. Iza Gra -
bow ska z Ra cią ża, stu dent ka, wy stę pu -
je w or kie strze OPS Ra ciąż. Bra cia
bliź nia cy – Hu bert i Ja kub Be ren to wie
z Ży cho wa, li ce ali ści, to moc ny du et
or kie stry OSP Kraj ko wo. Tu też ra mię
w ra mie gra z ni mi na sak so fo nie ich
sio stra Mar ta, gim na zja list ka. Ca ła
trój ka mu zycz ną przy go dę za czy na ła
w szko le w Kraj ko wie pod okiem na -
uczy cie la mu zy ki Ar tu ra Wi śniew -
skie go. Tak jak i Mar cin Gra bow ski,
też gim na zja li sta z Kraj ko wa. Do gry
spo so bi się rów nież We ro ni ka Be rent.
Pierw sze mu zycz ne ko ty za pło ty ma
też za so bą naj młod sza w tej gru pie
Aga ta Zgli nic ka ze Zdu nów ka.

Gdy by więc wszy scy z ro dzi ny
Gra bow skich za gra li, sta no wi li by nie -
mal po ło wę skła du kraj kow skiej or kie -
stry stra żac kiej. Rzad ko spo ty ka się
tak licz ne mu zy ku ją ce ro dzi ny.
W gmi nie Ra ciąż nie ma ta kiej dru -
giej. Że by grać, trze ba chcieć. Ale, jak
mó wi se nior ro du Gra bow skich, sa me
chę ci nie wy star czą: – Kto nie ma ta -
len tu, ten się grać na in stru men cie mu -
zycz nym nie na uczy.

red.

Or kie stra Gra bow skich

Al bin Gra bow ski z żo ną, sy nem Ra fa łem i wnu ka mi: 
Hu ber tem, Mał go rza tą, Mar tą, Mar ci nem i Ja ku bem



Ku czci Ja na Paw ła II   
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Szó stą rocz ni cę śmier ci Ja -
na Paw ła II mło dzież Pu blicz -
ne go Gim na zjum w Kraj ko wie
uczci ła pro gra mem słow no -mu -
zycz nym, in spi ro wa nym ży ciem
i twór czo ścią Ka ro la Woj ty ły.
Ta ka oko licz no ścio wo -pa pie ska
uro czy stość, za rów no w kraj -
kow skiej szko le jak i w ko ście le
pa ra fial nym od by ła się już
po raz pią ty. 

Mło dzież przy po mnia ła naj -
waż niej sze wy da rze nia z ży cia Ja -
na Paw ła II, re cy to wa ła Je go po ezje
oraz śpie wa ła ulu bio ne pie śni Pa -
pie ża. 

Po przez po etyc ki pro gram, przy -
go to wa ny pod kie run kiem na uczy -

ciel ki re li gii Bar ba ry Kac przak,
wszy scy mo gli od czuć bli skość na -
sze go Pa pie ża i wiel ką ra dość ze
zbli ża ją cej się Je go be aty fi ka cji. 

Mo dli tew ne czu wa nie w ko ście le
pa ra fial nym, od śmier ci Ja na Paw -
ła II od by wa ło się za wsze 2 dnia każ -
de go mie sią ca o godz. 20., któ re pro -
wa dził ks. Zbi gniew Klu ba. Wspól nie
z wier ny mi od ma wiał ró ża niec, ulu -
bio ną mo dli twę Pa pie ża Po la ka, i mo -
dlił się o Je go ry chłą be aty fi ka cję. 

pg



Stra ̋ a cy z po wia tu
mo dli li si´ w Gra le wie
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Pro boszcz pa ra fii w Gra le wie, ksiądz Jan Pio trow ski,
od 12 lat po wia to wy ka pe lan stra ża ków, od pra wił w nie -
dzie lę, 10 kwiet nia, na bo żeń stwo dla stra ża ków. Do Gra -
le wa przy je cha ły de le ga cje jed no stek za wo do wych

i ochot ni czych z ca łe go po wia tu płoń skie go.
Obec ny był ko men dant po wia to wy PSP
w Płoń sku star szy bry ga dier An to ni Czap ski.
W gro nie dru hów by ło wie lu wój tów, wśród
nich wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak.

Ta je dy na w swo im ro dza ju mo dli twa dru -
hów mia ła na ce lu du cho we przy go to wa nie ich
do wiel ka noc nej po słu gi, aby – jak mó wił
ksiądz Jan Pio trow ski – mo gli god nie peł nić
straż przy Gro bie Pań skim, pod czas ad o ra cji

krzy ża oraz uczest ni czyć w na bo żeń stwie re zu rek cyj -
nym.

Po mszy jej uczest ni cy spo tka li się w re mi zie OSP
w Szap sku. 



SAMORZĄD
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Spół ka Wod na w Ra cią żu
zrze sza 1250 rol ni ków z te re nu
gmi ny Ra ciąż i mia sta Ra cią ża.
Na le żą do niej ci rol ni cy, któ rzy
go spo da ru ją na grun tach zme -
lio ro wa nych. A ta kich grun tów na te re nie
dzia ła nia ra cią skiej spół ki jest 6,8 tys. hek -
ta rów. Za da niem spół ki jest dba nie
o spraw ne dzia ła nie urzą dzeń me lio ra cyj -
nych – ro wów i dre nów. Pod jej
opie ką jest 210 ki lo me trów ro wów
otwar tych i dre ny na wspo mnia nym
ob sza rze.

Spół ka w Ra cią żu nie jest
zrze szo na w Re jo no wym Związ ku
Spół ek Wod nych w Płoń sku. - Rol -
ni cy nie by li za do wo le ni z usług
związ ku, po sta no wi li śmy wy stą pić
z nie go, utwo rzy li śmy wła sną or -
ga ni za cję. To by ło na po cząt ku lat
osiem dzie sią tych – mó wi An drzej
Ciar czyń ski, rol nik z Bud Kra -
szew skich, któ ry od 15 lat jest
prze wod ni czą cym Spół ki Wod nej
w Ra cią żu.

Spół ka za trud nia trzy oso by
na eta tach – kie row ni ka, księ go wą
i pra cow ni ka ob słu gu ją ce go sprzęt.
Przed sta wi cie le na wal ne zgro ma dze nie co
pięć lat wy bie ra ją za rząd i ko mi sję re wi -
zyj ną, co ro ku na to miast pod su mo wu ją
dzia ła nia spół ki, usta la ją skład ki na kon -
ser wa cję urzą dzeń me lio ra cyj nych, plan
prac nie zbęd nych do wy ko na nia. Za rząd
skła da się z sied miu osób. To dość du żo,
ale cho dzi o to, aby w za rzą dzie by li re pre -
zen to wa li rol ni cy z róż nych re jo nów dzia -
ła nia spół ki. Że by był spraw ny i peł ny
prze pływ in for ma cji.

Pod czas te go rocz ne go wal ne go zgro -
ma dze nia przed sta wi cie le człon ków spół ki
usta li li skład kę w wy so ko ści 25 zło tych
za hek tar rocz nie. Zo sta ła pod wyż szo na
o dwa zło te. Ale i tak nie po kry wa po trzeb.
-Że by prze pro wa dzić do kład ną kon ser wa -
cję wszyst kich urzą dzeń, skład ka po win na
wy no sić przy naj mniej 40 zło tych – uwa ża
prze wod ni czą cy spół ki. - Nie któ re ro wy,

du że, czy ści my co ro ku, a mniej sze – co
dru gi rok, zgod nie z uchwa łą wal ne go
zgro ma dze nia, które orzekło też, żeby nie
win do wać za bar dzo skład ki. Te go się
trzy ma my – do da je An drzej Ciar czyń ski.

Spół ka otrzy mu je do ta cję od pań -
stwa. Te go rocz na wy no si 6.800 zł. To bar -
dzo skrom na kwo ta. Kie dyś by ło tak, że
jak rol nik dał zło tów kę, to pań stwo do ło -
ży ło dru gą. Ale to hi sto ria. – Do brze, że
mo że my li czyć na po moc gmi ny Ra ciąż.
Gmi na prze ka za ła nam w użyt ko wa nie
cią gnik z ko siar ką. Nie od płat nie udo stęp -
nia swo je po miesz cze nia na biu ro spół ki.
Zle ca spół ce czysz cze nie ro wów przy dro -
gach gmin nych, od śnie ża nie dróg, dzię ki
cze mu tro chę gro sza do bu dżet spół ki
wpad nie. Gmi na po ma ga nam też przy za -
trud nia niu pra cow ni ków se zo no wych.
W se zo nie pra cu je w spół ce oko ło ośmiu
pra cow ni ków. Ale jest pro blem – za czy na
bra ko wać lu dzi do ko sy. A me cha nicz nie
nie da się wszyst kie go zro bić. Ko siar ka
ma 80 cen ty me trów, a rów cza sem ma
i czte ry me try, więc trze ba kil ka ra zy ob -
ra biać. Kal ku la cja jest ta ka, że cza sem ko -

są zro bi się szyb ciej niż me -
cha nicz nie – opo wia da prze -
wod ni czą cy Spół ki Wod nej
w Ra cią żu.

- Ze sta nem urzą dzeń
me lio ra cyj nych na na szym te re nie nie jest
źle – twier dzi An drzej Ciar czyń ski. – Ale
ma my pro blem z rze ka mi. Jest ich pięć
na ob sza rze na szej spół ki. I do nich są

wpro wa dzo ne urzą dze nia me -
lio ra cyj ne. Jak się po ziom wo dy
w rze kach pod nie sie, od pły wu
nie ma, są na to miast cof ki. A to
dla te go, że rze ki są za ro śnię te,
brze gi nie upo rząd ko wa ne, nie -
kon ser wo wa ne. To na le ży
do obo wiąz ków Wo je wódz kie -
go Za rzą du Me lio ra cji i Urzą -
dzeń Wod nych. Do te go do cho -
dzą bo bry. Ty le ich się na mno -
ży ło, że wcho dzą już do ro wów
i w nich bu du ją ta my. Wo da się
pod no si, wy le wa na łą ki i po la,
a rol nik nie mo że wje chać
sprzę tem.

To nie je dy ne pro ble my za -
rzą du. – Są rol ni cy, i to cał kiem
do brzy go spo da rze, któ rzy nie

chcą za pła cić skład ki. Oko ło 10 pro cent
rol ni ków nie pła ci od kil ku lat. To jest po -
waż ny uszczer bek fi nan so wy dla spół ki.
Kie dyś funk cjo no wa li po bor cy skar bo wi.
Do nich zgła sza ło się ten pro blem i oni go
roz wią zy wa li. Przy cho dzi li do rol ni ka, eg -
ze kwo wa li skład ki. Te raz mo że my do cho -
dzić tych pie nię dzy tyl ko przez sąd.
W ubie głym ro ku kil ka spraw skie ro wa li -
śmy do są du. Sze ściu rol ni ków, po są do -
wym we zwa niu do za pła ty, uiści ło skład ki,
a dwóch nie. Je den z nich po pierw szej
roz pra wie – ugo do wej – przy rzekł za pła -
cić, na wet roz ło ży li śmy mu tę spła tę na ra -
ty. A dru gi nie. Je go za le głość jest du ża,
bo wy no si oko ło 20 ty się cy zło tych. Nie
ustą pi my. W ma ju bę dzie dru ga roz pra wa
w są dzie – mó wi prze wod ni czą cy An drzej
Ciar czyń ski.

red.

Dba�ją�o me�lio�ra�cję�

Ile nas jest
We dług sta nu na ostat ni
dzień grud nia 2010 ro ku
gmi na Ra ciąż li czy 8834
miesz kań ców. Po ni żej licz na
miesz kań ców w po szcze gól -
nych so łec twach:

So łec two Bie la ny — 164
So łec two Bo gu cin — 63
So łec two Bu dy Kra szew skie — 132
So łec two Cha rzy ny — 146
So łec two Chy cze wo — 30
So łec two Cie ciersk — 458

So łec two Ćwiersk — 119 
So łec two Do brska Ko lo nia — 153
So łec two Do brska Wło ścia ny — 76
So łec two Droz do wo — 169
So łec two Dru cho wo — 85
So łec two Fol wark Ra ciąż — 100
So łec two Grzy bo wo — 105
So łec two Je że wo We sel — 216
So łec two Ka czo ro wy — 317
So łec two Kieł bo wo — 118
So łec two Ki ni ki — 103
So łec two Ko cię cin Bro do wy — 188
So łec two Ko dłu to wo — 341
So łec two Kos so bu dy — 205
So łec two Ko zie bro dy — 591
So łec two Ko zo lin — 134

So łec two Kraj ko wo — 213
So łec two Kra sze wo Czu ba ki — 160
So łec two Kra sze wo Fal ki — 137
So łec two Kra sze wo Ga czuł ty — 309
So łec two Kra sze wo Pod bor ne — 137
So łec two Kra śnie wo — 114
So łec two Kru sze ni ca — 106
So łec two Li pa — 72
So łec two Łem pi nek — 42
So łec two Łem pio no — 193
So łec two Ma ła Wieś — 127
So łec two Ma le wo — 39
So łec two Mło dy Nie dróż — 138
So łec two No we Gra le wo — 115
So łec two No wy Ko mu nin — 148
So łec two No we Mło do cho wo — 173

So łec two Pę sy — 35
So łec two Pól ka Ra ciąż — 293
So łec two Sie ra ko wo — 181
So łec two Sta re Gra le wo — 222
So łec two Sta ry Ko mu nin — 98
So łec two Stro żę cin — 238
So łec two Szapsk — 234
So łec two Szczep ko wo — 232
So łec two Unieck — 420
So łec two Wę pi ły — 141
So łec two Wit ko wo — 132
So łec two Zdu nó wek — 120
So łec two Zło to po le — 91
So łec two Żu ko wo Stru sie — 52
So łec two Ży cho wo — 109

Spółka Wod na w Ra cią żu ma pod opie ką 6,8 tys. ha 
zme lio ro wa nych grun tów



Pożegnały zimę, powitały wiosnę
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21 mar ca dzie ci z punk tu przed szkol ne go,
ze rów ki i uczniów z kl. I -III Ze spo łu Szkół
w Kraj ko wie wraz z wy cho waw czy nia mi
z ra do ścią po że gna ły zi mę. 

Z przy go to wa ną
ol brzy mią ma rzan ną
prze szły przez wieś
w kie run ku la su.
Na po la nie pan Al bin
Ko cię da roz pa lił ogni -
sko, dzie ci upie kły
kieł ba ski. Po tem śpie -
wa ły pio sen ki, tań czy -
ły, mó wi ły wier szy ki
i ba wi ły się. Szu ka ły
wio sny, uży wa jąc wiel -
kie go szkła po więk sza -
ją ce go. Za uwa ży ły, że
wio sna już przy szła,
więc po że gna ły się
z ku kłą i wró ci ły
do szko ły z trans pa ren -
tem „WI TAJ WIO -
SNO”.

sp
Fot. A. Woch no wicz
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Przyleciały...
Dłu go się ocią ga ły z przy lo tem. Ocze ki wa li śmy, że

do trą do nas przed 25 mar ca. Tak przy naj mniej nie gdyś
uwa ża no, że do Zwia sto wa nia gniaz da przy go to wa ne dla
nich po win ny już tęt nić ży ciem. Ale w tym ro ku zja wi ły
się póź niej. I nie ma ich zbyt wie le. Od wie ków są sym -
bo lem szczę ścia, po wo dze nia i do bro by tu. No i ozna ką
na dej ścia wio sny. Mo że dla te go tak ich wy pa tru je my.
Na zdję ciu bo cia ny na gnieź dzie w po bli żu wsi Pól ka Ra -
ciąż.

6 kwiet nia w Ze spo le Szkół
w Ko zie bro dach od by ło się roz -
strzy gnię cie Gmin ne go Kon kur -
su Pla stycz ne go „Za ją czek wiel -
ka noc ny”. 

Ce lem kon kur su by ło roz wi ja nie wy -
obraź ni pla stycz nej i ar ty stycz nej, kul ty wo -
wa nie tra dy cji zwią za nych ze świę ta mi
wiel ka noc ny mi, po bu dza nie i za spa ka ja nie
po trzeb i za in te re so wań kul tu ral nych oraz

in spi ro wa nie do roz wi ja nia wła snej twór -
czo ści. Kon kurs ad re so wa ny był
do uczniów szkół pod sta wo wych z gmi ny
Ra ciąż. 

Na kon kurs wpły nę ło 41 prac
w dwóch ka te go riach wie ko wych:

I gru pa: kl. 0 – III
II gru pa: kl. IV – VI
Ko mi sja kon kur so wa w skła dzie:

Mał go rza ta Ko wal ska, Be ata Boń kow ska,
Mar ta Ott, Mo ni ka Ciar kow ska do ko na ła
prze glą du i oce ny zgło szo nych  prac bio rąc
pod uwa gę ich po my sło wość, zgod ność
z te ma tem, ory gi nal ność, kre atyw ność
i wy obraź nię uczest ni ka oraz es te ty kę wy -
ko na nia pra cy. 

Ju ry wy ło ni ło na stę pu ją cych 
zwy cięz ców kon kur su:

I gru pa wie ko wa (kl. 0 - III):
I miej sce: Ju lia Mi kla szew ska, Ko zie bro dy

Do mi ni ka Ciar kow ska, Ko zie bro dy 
Ali cja Ma jew ska, Sta re Gra le wo

II miej sce: 
Szy mon Ciar kow ski, Ko zie bro dy 
Do mi ni ka Żmi jew ska, Kra sze wo Ga czuł ty
Zu zan na Jan kow ska, Sta re Gra le wo
Kry stian No wa kow ski, Sta re Gra le wo

III miej sce: 
Mał go rza ta Kuź niew ska, Ko zie bro dy 
Ma te usz Ko bu szew ski, Ko zie bro dy 
An na Zgli czyń ska, Kra sze wo Ga czuł ty 
Ali cja Paw lak, Sta re Gra le wo 
Alek san dra Ol szew ska, Sta re Gra le wo 

Wy róż nie nia: 
Na ta lia Do brzyń ska, Ko zie bro dy
Mi ko łaj Boń kow ski, Ko zie bro dy 
We ro ni ka Ja gac ka, Kra sze wo Ga czuł ty 
Ju lia Ko zia tek, Sta re Gra le wo 
Szy mon Ko zia tek, Sta re Gra le wo
Ja kub Su piń ski, Sta re Gra le wo
Emil Su piń ski, Sta re Gra le wo 

II gru pa wie ko wa (kl. IV  - VI):
I miej sce: Klau dia Ko wal ska, Ko zie bro dy

We ro ni ka Ciar kow ska, Ko zie bro dy 
Pa tryk Ku char ski, Sta re Gra le wo

II miej sce: 
Syl wia Ma jew ska, Sta re Gra le wo
Mar ty na Pru sak, Sta re Gra le wo
Wik to ria Wie czor kow ska, Sta re Gra le wo

III miej sce: 
Ma te usz Boń kow ski, Ko zie bro dy 
San dra Pod gór ska, Sta re Gra le wo
Pau li na Że laz ka, Sta re Gra le wo

Wy róż nie nia: 
Ma te usz Na je chal ski, Kra sze -
wo Ga czuł ty
Bar tosz Der bin, Sta re Gra le -
wo

Or ga ni za to rzy skła da ją
bar dzo ser decz ne po dzię ko -
wa nia wszyst kim uczest ni -
kom kon kur su, na uczy cie lom
– opie ku nom oraz dy rek to -

rom szkół bio rą cych udział
w kon kur sie. Są to: Ze spół
Szkół w Sta rym Gra le wie,
Szko ła Pod sta wo wa w Kra sze -
wie Ga czuł tach oraz Ze spół
Szkół w Ko zie bro dach. 

Lau re atom gra tu lu je my
wy so kie go po zio mu na de sła nych prac.

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
– „ Zajączek wielkanocny”

Fot. ar chi wum szko ∏y



Ta ki cel po sta wi li przed pił ka rza -
mi i tre ne rem dzia ła cze uniec kie go
klu bu z pre ze sem Jac kiem Ga dom -
skim na cze le. Tre ner ze spo łu Sła wo -

mir Jóź wiak nie ukry wa, że dą ży
do te go, aby Ju trzen ka od no we go se -
zo nu wy stę po wa ła w kla sie A. No
i sa mi pił ka rze ma ją chrap kę

na awans. Ale to nie bę -
dzie ła twe. Wpraw dzie
po dwóch pierw szych
spo tka niach run dy wio -
sen nej ze spół z Uniec ka
pro wa dził w cie cha now -
skiej gru pie kla sy B, ale
tuż za nim, ze
stra tą za le d -
wie jed ne go
punktu, by-
ła dru ży na
z Krzy now ło gi
Ma łej. I to mię -
dzy tym ze spo -
ła mi ro ze gra się
wal ka o awans
do wyż szej kla -
sy. Któ ry z nich
wyj dzie z tej
wal ki obron ną
rę ką? Część od -
po wie dzi na to

py ta nie po zna my w Wiel ką So bo tę,
kie dy to Ju trzen ka zmie rzy się na wy -
jeź dzie z Krzy nia kiem. Ale na osta -
tecz ne roz strzy gnię cie bę dzie my mu -
sie li po cze kać do koń ca se zo nu.

W nie dzie lę, 10 kwiet nia Ju -
trzen ka po raz pierw szy po zi mo wej
prze rwie za pre zen to wa ła się
w Uniec ku. Wpraw dzie wy gra ła
z Peł tą Kar nie wo 2: 0, ale zwy cię stwo
nie przy szło ła two. Zdję cia, któ re za -
mie szcza my, wy ko na li śmy wła śnie
pod czas te go spo tka nia.

Sze ro ki skład Ju trzen ki Unieck:
Pa tryk Ba czew ski, Da wid Bloch,
Piotr Bloch, Ro bert Ci choc ki, Pa weł
Do bies, Ro bert Ga dom ski, Hu bert
Gra le wicz, Pa tryk Ko cięc ki, Grze -
gorz Kwiat kow ski, Piotr Kwie ciń ski,
Da riusz Kry giel ski, Łu kasz Lu biń ski,

Mi chał Łu gow ski, Mar cin Mar ci niak,
Da niel Mo raw ski, Bła żej Nie dział -
kow ski, Pa weł Osow ski, Ja nusz Pa -
jew ski, Da wid Pniew ski, Sta ni sław
Pniew ski, Ra fał Pusz ka rew, Ra fał Re -
mi szew ski, Prze my sław Sto lar ski,
Ra fał Wi śniew ski.                     

red.

Jutrzenka chce awansowaç do klasy A
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Drużyna Jutrzenki Unieck i jej trener przed meczem z Pełtą

Zespół z Uniecka ma swoich wiernych kibiców

Walka była zacięta

Prezes unieckiego klubu Jacek Gadomski pospieszył 
z pomocą kontuzjowanemu zawodnikowi gości
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Przy sło wia
na Wiel ki Ty dzień

Kto groch sie je w Wiel ki Wto rek,
za gar niec zbie rze wo rek.

*    *    *
W dni krzy żo we mę ka bo ża,
wstrzy maj się od sie wu zbo ża.

*    *    *
W Wiel ki Czwar tek mróz,
chło pie pro so pod ka mień włóż.

*    *    *
Deszcz w Wiel ki Pią tek na pcha każ dy ką tek.

*    *    *
Gry Wiel ki Pią tek po nu ry,
Wiel ka noc bę dzie bez chmu ry.

*    *    *
Gdy na dzwo ny wiel ka noc ne pa da,
su chość nam przez ca łe la to wła da.

*    *    *
W Wiel ką Nie dzie lę po go da – du ża w po lu uro da.

èró d∏o: „Przy s∏o wia pol skie i ob ce”, 
Da nu ta i W∏o dzi mierz Ma s∏ow scy, 

Âwiat Ksià˝ ki, War sza wa 2003 r.

Z tra dy cji na szych przod ków

Jajko
War ty przy

Gro bie Paƒ skim

Âwi´ ce nie po kar mów

Naj waż niej szym ele men tem sto łu wiel ka noc ne go
jest jaj ko. Sym bo li zu je ono zmar twych wsta łe go Chry stu -
sa, a w ob rzę do wo ści przed chrze ści jań skiej zwią za ne by -
ło z kul tem zmar łych i sym bo li zo wa ło ży cie, zdro wie
i płod ność. W każ dym do mu przy go to wy wa no du żo jaj
ugo to wa nych na twar do. Wszy scy do mow ni cy po win ny
by li się ni mi na jeść do sy ta. Wiel ka noc ne jaj ka bar wio -
no, ale nie za wsze. W nie któ rych re jo nach do po świę ce -
nia za no si ło się jaj ka ob ra ne ze sko ru pek. Naj czę ściej jaj -
ka ma lo wa no w od wa rze z łu pin ce bu li. Ja ko barw ni ka
do ja jek uży wa no też ko ry dę bo wej oraz list ków mło de go
ży ta.

Wiel ki Pią tek to dzień ża ło by po śmier ci Je zu sa.
Do dzi siaj utrzy mu je się zwy czaj wy sta wia nia wart
przy Gro bie Pań skim przez stra ża ków i har ce rzy. Tyl ko
w nie licz nych miej sco wo ściach prze trwa ły stra że gro bo -
we zwa ne Tur ka mi, ubra ne w ko lo ro we stro je. Z Wiel kim
Piąt kiem wią za ło się wie le prze są dów i wróżb. Ko bie ty
uwa ża ły, że te go dnia na le ży prać, a wte dy kro wy bę dą
da wa ły du żo mle ka. Go spo da rze z ko lei uwa ża li, że pra -
ca w po lu te go dnia za pew ni do bre plo ny.

W Wiel ką So bo tę do ko ny wa no po świę ce nia po kar -
mów, wo dy i ognia. Do po świę ce nia na le ża ło obo wiąz ko -
wo za nieść jaj ka, kieł ba sę lub ka wa łek mię sa, chleb, sól
i chrzan. W daw nych cza sach świę co no wszyst kie po kar -
my przy go to wa ne na świę ta, a po świę ce nia do ko ny wał
ksiądz ob jeż dża jąc wszyst kie cha łu py w pa ra fii.


