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

Witkowo wicemistrzem

Na „Or li ku” w Ra cią żu pod su mo wa no wy ni ki pierw szej
edy cji gmin nej li gi pił ki noż nej, roz da no pu cha ry i me da le. Wi -
ce mi strzem roz gry wek zo sta ła dru ży na z Wit ko wa (na zdję ciu).

Wi´cej na str. 6

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. Czy taj na str. 3

W wy bo rach do Sej mu w okrę -
gu wy bor czym nr 16 (w je go skład
wcho dzi tak że po wiat płoń ski)
do zdo by cia jest 10 man da tów.
Ubie gać się o nie bę dzie 134 kan dy -
da tów za re je stro wa nych na 7 li stach
ko mi te tów wy bor czych. Aby od dać
waż ny głos na le ży wy brać li stę,
na któ rą gło su je my, i na tej li ście za -
zna czyć w krat ce obok na zwi ska
kan dy da ta, któ re go wy bie ra my.

W wy bo rach do Se na tu po raz
pierw szy gło su je my w okrę gach jed -
no man da to wych. W okrę gu nr 39,

w skład któ re go wcho dzi tak że po wiat płoń ski, za re je stro wa no 7
kan dy da tów. Je śli chce my wska zać swo je go kan dy da ta, pod czas
gło so wa nia sta wia my znak w krat ce obok na zwi ska tyl ko jed ne -
go kan dy da ta.

Na str. 2 za miesz cza my in for ma cję o gra ni cach ob wo dów
gło so wa nia i sie dzi bach ob wo do wych ko mi sji wy bor czych
w gmi nie Ra ciąż.
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W uro czy sto ści
ofi cjal ne go od sło -
nię cia po mni ka
uczest ni czy li przed -
sta wi cie le władz sa -
mo rzą do wych gmi -
ny Ra ciąż i po wia tu
płoń skie go z wój tem
Ry szar dem Gisz cza -
kiem i sta ro stą Ja -
nem Mą czew skim,
du chow ni, miesz -
kań cy Gra le wa i oko -
lic.

Uro czy stość roz -
po czę ła msza świę ta.
W tej czę ści mło -
dzież gra lew skich
szkół za pre zen to wa -
ła pro gram ar ty -
stycz ny po świę co ny
bo ha ter skiej wal ce
żoł nie rza pol skie go
nie tyl ko we wrze -
śniu 1939 ro ku. Póź -
niej uczest ni cy prze -
szli z ko ścio ła
na cmen tarz, gdzie
ksiądz Jan Pio trow -
ski po świę cił gro bo -
wiec ka no nie ra An -
to nie go Hau ski. Ze -
bra ni od da li cześć
żoł nie rzo wi. By ła
wśród nich mło dzież
uczą ca się w kla sie
o pro fi lu woj sko wym
w Ze spo le Szkół Za -
wo do wych w Płoń -
sku, ubra na w mun du ry. Na gro bie zło żo no wią zan ki
kwia tów, za pa lo no zni cze. Po chy li ły się sztan da ry, gra ła
or kie stra OSP z Kraj ko wa.

r -r
Fot. Ar chi wum 

Urz´ du Gmi ny w Ra cià ̋ u
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Po mszy uczest ni cy uro czy sto ści 
prze szli z ko ścio ła na cmen tarz

Mło dzież gra lew skich szkół za pre zen to wa ła 
pro gram ar ty stycz ny po świę co ny bo ha ter skiej 

wal ce żoł nie rza pol skie go

Ksiądz Jan Pio trow ski po świę cił gro bo wiec 
ka no nie ra An to nie go Hau ski

W uro czy sto ści ofi cjal ne go od sło nię cia po mni ka uczest ni czy li
miesz kań cy Gra le wa i oko lic

Na gro bie zło żo no wią zan ki kwia tów, za pa lo no zni cze

Hołd żoł nie rzo wi Wrze śnia od da li m. in. przed sta -
wi cie le władz sa mo rzą do wych po wia tu płoń skie go

ze sta ro stą Ja nem Mą czew skim na cze le...

... oraz przed sta wi cie le władz gmi ny Ra ciąż – wójt
Ry szard Gisz czak i prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny

Ja ro sław Ja wor ski

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani

Krystynie Wiśniewskiej 
z powodu śmierci 

mamy
składają Wójt i pracownicy

Urzędu Gminy Raciąż

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



Uro czy sto ści roz po czę ły się przej ściem na uczy cie li
i uczniów sprzed szko ły do ko ścio ła pa ra fial ne go pod we -
zwa niem św. Mał go rza ty w Gra le wie, w któ rym ks. Jan
Pio trow ski od pra wił mszę św. ku czci pa tro na szko ły oraz
w in ten cji ca łej spo łecz no ści szkol nej. 

Po mszy ucznio wie wzię li udział w spo tka niu z księ -
dzem Grze go rzem Mie rze jew skim, któ ry przez po nad 10
lat prze by wał na mi sjach w Pe ru. Wszy scy z wiel kim za -
in te re so wa niem wy słu cha li opo wie ści o nie zwy kłej róż -
no rod no ści kul tur w Pe ru i o tru dzie pra cy mi sjo na rzy. 

Ucznio wie po zna li wie le cie ka wych, nie zna nych dla
nich fak tów z ży cia te go od le głe go kra ju. Ży we za in te re -
so wa nie wzbu dzi ły przy wie zio ne przez księ dza in stru -
men ty mu zycz ne oraz na ro do we stro je.

Barw na po dróż do te go od le głe go kra ju, w któ rą za -
brał uczniów ksiądz Grze gorz za owo cu je z ca łą pew no -
ścią lep szym zro zu mie niem świa ta i ży cia. Po zwo li do ce -
nić war to ści pły ną ce z fak tu eg zy sto wa nia w bo gat szej
i bez piecz nej czę ści świa ta – Eu ro pie. Roz bu dzi po trze bę
za an ga żo wa nia się w bu do wa nie bar dziej spra wie dli we go

Z ŻYCIA SZKOŁY
„G∏os Racià˝a” nr 9/20114

Świę to szko ły i piel grzym ka do Rost ko wa
16 wrze śnia ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej w Sta rym Gra le wie uro czy ście ob cho dzi li dzień pa tro na szko -

ły, któ rym od 2001 ro ku jest św. Sta ni sław Kost ka – pa tron dzie ci i mło dzie ży.

Wszy scy z wiel kim za in te re so wa niem wy słu cha li opo wie ści
księ dza Grze go rza Mie rze jew skie go o nie zwy kłej róż no rod no ści

kul tur w Pe ru i o tru dzie pra cy mi sjo na rzy

Na za jutrz, 17 wrze śnia, spo ra gru pa uczniów i opie ku nów 
piel grzy mo wa ła do Rost ko wa ko ło Prza sny sza, gdzie uro dził 

się św. Sta ni sław Kost ka

Na dniu pa tro na nie mo gło za brak nąć sztan da ru szko ły

świa ta wo kół sie bie, a po przez udział w mi syj nych pro -
jek tach tak że świa ta ró wie śni ków z ubo gich czę ści na sze -
go glo bu.

Kon ty nu acją dnia pa tro na był udział du żej gru py
uczniów i opie ku nów w piel grzym ce do Rost ko wa, któ ra
od by ła się w so bo tę, 17 wrze śnia 2011 r. pod ha słem
„Ro snąć z Je zu sem”.

K. B.; A. S.
Fot. ar chi wum Szko ∏y Pod sta wo wej w Sta rym Gra le wie



Dla cze go te zmia ny? 
W dniu 5 wrze śnia bie żą ce go ro -

ku do szło do po łą cze nia dwóch ban -
ków zrze sza ją cych, tj. Ma zo wiec kie -
go Ban ku Re gio nal ne go S. A (do -
tych cza so we go ban ku zrze sza ją ce go

BS Ra ciąż) oraz Go spo dar cze go
Ban ku Wiel ko pol ski S.A. 

Bank Spół dziel czy w Ra cią żu ja -
ko do tych cza so wy ak cjo na riusz oraz
za ło ży ciel Ma zo wiec kie go Ban ku
Re gio nal ne go, stał się człon kiem
SGB.

W Spół dziel czej Gru pie Ban ko -
wej zrze szo nych jest po nad 200 ban -
ków spół dziel czych z ca łej Pol ski.
Tak licz na i sil na gru pa po zwo li zrze -
szo nym ban kom spół dziel czym,
w tym tak że Ban ko wi Spół dziel cze -
mu w Ra cią żu i je go Klien tom
na lep szy do stęp do no wo cze snych
pro duk tów i roz wią zań tech no lo gicz -
nych, a jed no cze śnie zwięk szy bez -
pie czeń stwo funk cjo no wa nia i umoż -
li wi wy mia nę do świad czeń mię dzy

ban ka mi spół dziel czy mi z róż nych
re gio nów na sze go kra ju. 

No we zrze sze nie to tak że no we
wy zwa nie dla na sze go Ban ku. Po łą -
cze nie no wo cze sno ści z tra dy cją
i pol skim ka pi ta łem bu do wa nym

od po ko leń de -
ter mi nu je moc -
ną po zy cję Ban -
ku Spół dziel -
cze go w Ra cią -
żu na ryn ku
usług fi nan so -
wych. Zgod nie
z ha słem „Bank
Spół  dziel  czy
za wsze po dro -
dze” nasz Bank
za wsze był, jest
i bę dzie bli sko
swo ich Klien -

tów w peł ni go -
to wy za ofe ro wać
ob słu gę fi nan so -

wą na naj wyż szym po zio mie. Dba -
łość o sys te ma tycz ne pod no sze nie ja -
ko ści świad czo nych usług to jed no
z prio ry te to wych za ło żeń stra te gii
roz wo ju, kon se kwent nie re ali zo wa nej
od wie lu lat po li ty ki. Pa mię ta jąc
o tym, że po trze by klien tów wy zna -
cza ją stan dar dy ob słu gi, Bank Spół -
dziel czy w Ra cią żu sta le dą ży
do wzbo ga ca nia swo jej ofer ty o pro -
duk ty i usłu gi, któ re w peł ni spro sta -
ją ocze ki wa niom Klien tów. 

W bie żą cym ro ku bank do stał
zgo dę od Ko mi sji Nad zo ru Fi nan so -
we go na pro wa dze nie dzia łal no ści
ubez pie cze nio wej. W nie da le kiej
przy szło ści w pla ców kach BS Ra ciąż
oprócz ty po wych dla ban ków pro duk -
tów znaj dą się rów nież pro duk ty

ubez pie cze nio we. Bę dzie moż na
w jed nym miej scu za rów no do ko nać
prze le wu środ ków, za ło żyć lo ka tę,
za cią gnąć kre dyt, wpła cić, wy pła cić
go tów kę ale rów nież ubez pie czyć sie -
bie i swo ją ro dzi nę, swój ma ją tek,
środ ki trans por tu, upra wy itp.

Roz sze rze nie ska li dzia ła nia
i chęć po zy ski wa nia no wych klien -
tów, wy ma ga od ban ku nie tyl ko
uczest nic twa w więk szej, pręż niej
dzia ła ją cej gru pie ban ków spół dziel -
czych, ale tak że zmia ny wi ze run ku
sa me go ban ku. Dla te go też trwa ją
pra ce nad po pra wie nia wa run ków lo -
ka lo wych pun ków ka so wych BS.
W naj bliż szym cza sie pla no wa ne są
in we sty cje w Uniec ku i Gra le wie.
Zmia ny te ma ją na ce lu zwięk sze nie
funk cjo nal no ści i pod wyż sze nie stan -
dar du dla klien tów tych pla có wek,
przy jed no cze snym po pra wie niu wa -
run ków pra cy i stwo rze niu sie ci jed -
no znacz nie iden ty fi ko wa nych pal có -
wek na sze go ban ku. Trwa ją już pra ce
nad Sys te mem Iden ty fi ka cji Wi zu al -
nej (tzw. SIW) na sze go ban ku,
a efek ty pra cy bę dzie moż na zo ba -
czyć praw do po dob nie w przy -
szłym, 2012 ro ku. O wszel kich zmia -
nach bę dzie my pań stwa na bie żą co
in for mo wać.

Bank Spół dziel czy w Ra cią żu
do ło ży wszel kich sta rań aby wy ko -
rzy stać no we szan sę i więk sze moż li -
wo ści ja kie otwie ra ją się wraz z przy -
stą pie niem do Spół dziel czej Gru py
Ban ko wej, aby ja kość i za kres ofe ro -
wa nych usług pod nieć na jesz cze
wyż szy po ziom. Ma my na dzie ję, że
rów nież prze ło ży się to na zwięk sze -
nie sa tys fak cji na szych Klien tów. 

Ak tu al nie w ogól no pol skich me -
diach trwa kam pa nia wi ze run ko wa
zrze sze nia SGB, wi dać ją rów nież
na pla ka tach roz wie szo nych w pla -
ców kach na sze go ban ku.

Za rzàd BS Ra cià˝ 
Fot. W. Po toc ki
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BS RA CIĄŻ – NO WE ZRZE SZE NIE, 
NO WE SZAN SE, WIĘK SZE MOŻ LI WO ŚCI

Od po ło wy wrze śnia w pla ców kach NA SZE GO BAN KU klien -
ci mo gą zo ba czyć no we sym bo le gra ficz ne, któ re za wie ra ją skrót
„SGB”, ozna cza on: „Spół dziel cza Gru pa Ban ko wa”. Zmia ny te są
wy ni kiem przy stą pie nia z dniem 15 wrze śnia br. Ban ku Spół dziel -
cze go w Ra cią żu do zrze sze nia o ta kiej na zwie. 

Da nu ta Ko wal czyk – wi ce pre zes Za rzą du SGB – Bank SA, 
Piotr Pniew ski – pre zes Za rzą du BS Ra ciąż, 

Pa weł Paw łow ski – pre zes Za rzą du SGB – Bank SA, 
Mi ro sław Ja bło now ski – za stęp ca pre ze sa Za rzą du BS Ra ciąż
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W ostat nim me czu roz gry wek li der Pra ga Ra ciąż nie ocze ki wa nie 
prze grał z ze spo łem STO 1 : 5

Pod su mo wa nie roz gry wek, wrę cze nia pu cha rów i me da li 
od by ło się na „Or li ku” w Ra cią żu

Pierw sza gmin na li ga pił kar ska za koƒ czo na

Fot. ar chi wum An drze ja Ni ziel skie go

Na „Or li ku” w Ra cią żu pod su mo wa no wy ni ki pierw -
szej edy cji gmin nej li gi pił ki noż nej, roz da no pu cha ry
i me da le. Za nim to jed nak na stą pi ło, ro ze gra ny zo stał
jesz cze jed nej mecz, w któ rym li der Pra ga Ra ciąż nie -
ocze ki wa nie prze grał z ze spo łem STO 1 : 5. Ale już
wcze śniej by ło prze są dzo ne, że zo sta nie zwy cięz cą roz -
gry wek.

Pu cha ry i me da le wrę cza li za wod ni kom po my sło -
daw ca roz gry wek, zna ny dzia łacz pił kar ski z Ra cią ża An -
drzej Ni ziel ski, prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ra ciąż Je -
rzy Ja wor ski, prze wod ni czą cy ko mi sji do spraw roz wo ju
spo łecz ne go Ra dy Gmi ny Ra ciąż Woj ciech Kra jew ski
i Wło dzi mierz Ko sio rek z STO.
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Ju trzen ka z pu cha rem za awans

Wy kaz ze spo łów bio rą cych
udział w roz gryw kach

MKS „Krysz tał” Gli no jeck 
KS „Tę cza’34” Płońsk
LUKS Gra le wo
LKS Ju trzen ka Unieck

Mi ła uro czy stość od by ła się na bo isku w Uniec ku, 11
wrze śnia, przed me czem Ju trzen ki z Kur pi kiem Ka dzi -
dło. Dru ży na z Uniec ka otrzy ma ła pu char za awans
do kla sy A. Wrę czył go An drzej Ni ziel ski, przed sta wi ciel
Cie cha now sko -Ostro łęc kie go Okrę go we go Związ ku Pił -
ki Noż nej.

Ki bi ce, któ rzy licz nie sta wi li się te go dnia na bo isku,

TER MI NARZ ROZ GRY WEK LI GI OKRĘ GO WEJ OR LI KÓW 2002 – GRU PA III
(SYS TEM TUR NIE JO WY – 7-MIO OSO BO WY) – I RUN DA

TER MIN I 23/24/25/26.09.2011
1. LUKS Gra le wo – go spo darz
2. Tę cza 34 Płońsk
3. Krysz tał Gli no jeck
4. Ju trzen ka Unieck

TERMN II 30.09/01/02/03.10.2011
1. Tę cza 34 Płońsk – go spo darz
2. Krysz tał Gli no jeck
3. LUKS Gra le wo
4. Ju trzen ka Unieck

TER MIN III 07/08/09/10.10.2011
1. Krysz tał Gli no jeck – go spo darz
2. LUKS Gra le wo 
3. Tę cza 34 Płońsk
4. Ju trzen ka Unieck

TER MIN IV 14/15/16/17.10.2011
1. Ju trzen ka Unieck – go spo darz
2. Krysz tał Gli no jeck 
3. LUKS Gra le wo 
4. Tę cza 34 Płońsk

zgo to wa li pił ka rzom sym pa tycz ne gra tu la cje. W gó rę po -
fru nę ło kon fet ti, roz le gły się okrzy ki i okla ski. Do peł ni
szczę ścia za bra kło tyl ko ko rzyst ne go re zul ta tu. Nie ste ty
Ju trzen ka prze gra ła z Kur pi kiem 0:2. Na zdję ciach dru -
ży na Ju trzen ki od bie ra ją ca pu char i gra tu la cje za awans
do kla sy A.

r -r
Fot. ar chi wum An drze ja Ni ziel skie go



Z ŻYCIA SZKOŁY
„G∏os Racià˝a” nr 9/20118

Wychowawczyni – Ewelina Tomporowska
Dzieci: Mikołaj Bratuszewski, Aniela Bućkowska, Ewa Czarnecka, Agata Górzyńska (brak na zdjęciu), Weronika

Kocięcka (brak), Konga Kowalewska, Zuzanna Kuskowska, Maksym Moszpański, Alicja Nowakowska, Mohamed
Oukal (brak), Kacper Rasiński, Dawid Rutkowski, Nikola Rybicka, Aleksandra Stachowicz (brak), Karolina
Tabarkiewicz (brak), Hubert Więckiewicz, Julita Wiśniewska, Jakub Witkowski, Maja Żłobecka

Unieck – oddział cztero- i pięciolatków

Unieck - oddział przedszkolny

Wychowawczyni – Bożena Kutyło
Dzieci: Krystian Charzyński, Oliwia Dzikowska, Mikołaj Gralewicz, Alicja Kocięcka, Natalia Krzemińska,

Łukasz Kurek, Julia Kwiatkowska, Radosław Piasecki, Krystian Stawiski, Sandra Ślepowrońska, Sebastian Wagner,
Julia Wesołowska
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Wychowawczyni – Barbara Schodowska
Uczniowie: Aleksandra Baranowska, Lena Burdecka, Julia Dębowska, Natalia Dzikowska, Angelika Gołębiewska,

Natalia Kamińska, Klaudia Janczyk, Eryk Janiszewski, Jan Maron, Krystian Różański, Patryk Rychliński, Mateusz
Szcześniak, Weronika Urbańska, Karolina Żebrowska, Oliwia Milewska

SP Krajkowo – klasa I

SP Unieck - klasa I

Wychowawczyni – Dorota Skwarska
Uczniowie: Andielika Bramurska, Fabian Bućkowski, Kamil Cichocki, Mateusz Dominiak, Gabriela Kowalewska,

Aleksandra Kurek, Bartosz Lewandowski, Arkadiusz Łączyński, Monika Mączewska, Malwina Moszpańska, Kamil
Pawłowski, Patryk Pawłowski, Mariusz Podgórski, Kacper Rybicki, Olga Struszkowska, Jakub Szymański, Julia
Tomporowska, Weronika Wielgolaska
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Wychowawczyni – Jolanta Ziółkowska
Dzieci: Adrian Dzikowski, Mateusz Gołębiewski (brak na zdjęciu), Martyna Janczyk (brak), Kacper Kamiński,

Dominik Kuźbik, Kacper Mysiakowski (brak), Szymon Pawlak, Karolina Rychlińska, Michał Sobolewski, Małgorzata
Urbańska (brak)

Krajkowo – oddział czterolatków

Krajkowo – oddział przedszkolny

Wychowawczyni – Małgorzata Grzelak
Dzieci: Bartłomiej Bloch, Oskar Dobrzeniecki, Konrad Gołębiewski, Monika Gutkowska, Kinga Idryjan, Nikola

Janiszewska, Oliwia Koprowska (brak na zdjęciu), Maja Kruczyńska, Anita Milewska, Nikola Nachtman, Weronika
Nowakowska (brak), Patryk Ozimkowski, Małgorzata Pawlak, Marta Piwowarska, Bartosz Piwowarski, Bartosz
Podlecki, Adam Pokorski, Adam Rychliński, Dominika Sadecka (brak), Martyna Szcześniak, Dawid Szeluga
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Oddział trzy-, cztero- i pięciolatków (pierwszy rząd)    Wychowawczyni – Agnieszka Pokorska
Dzieci: Michał Balcerski (brak na zdjęciu), Hubert Chojnacki, Amelia Kordalska, Mateusz Marciniak, Mateusz

Piłat, Mateusz Wachol, Weronika Wiśniewska, Bartosz Ambrochowicz (brak), Maja Daniszewska (brak), Adam
Dunikowska, Bartosz Piłat, Szymon Ambrochowicz (brak), Bartosz Daniszewski (brak), Maja Klan (brak), Anna
Włodarska (brak).

Oddział przedszkolny   Wychowawczyni – Agnieszka Bojarska
Dzieci: Mateusz Banaszewski (brak na zdjęciu), Wiktoria Cienkuszewska, Aleksandra Cybulska, Kinga

Długoszewska, Maciej Drzewiecki (brak), Sebastian Klimek, Krystian Kucharski (brak), Anna Lewandowska, Julia
Miklewska, Dawid Oliszewski, Adam Olszewski, Kamil Rutkowski, Michał Rybacki, Kacper Siemiątkowski, Bartosz
Stankowski, Krystian Stefański, Zofia Szcześniewska, Martyna Trębska, Piotr Włodarski, Justyna Zabrocka, Paweł
Zajedziński.

Przedszkole gminne w Raciążu



FOTOREPORTAŻ „G∏os Racià˝a” nr 9/2011

Fot. W∏odzimierz D˝bik


