
Ostat nim ak cen tem se sji Ra -
dy Gmi ny Ra ciąż, któ ra od by ła
się 25 ma ja, by ło wrę cze nie przez
wój ta i prze wod ni czą ce go ra dy
ak tyw nym rad nym, soł ty som
i urzęd ni kom sta tu etek i li stów
dzięk czyn nych w do wód uzna nia
dla ich pra cy i dzia łal no ści
na rzecz roz wo ju gmi ny Ra ciąż.

Przed sta wia ona ma pę gmi ny
z za zna czo ny mi naj więk szy mi
miej sco wo ścia mi. Na od wrot nej
stro nie znaj du je się sen ten cja Ma -
cie ja Ka zi mie rza Sar biew skie go:

Con dit re gna la bor (Trud bu du je kró le stwa).
Czy taj na str. 4

Dru ży na Pu blicz ne go Gim na zjum w Gra le wie wy gra ła fi na ły re jo -
no wy i wo je wódz ki i bę dzie re pre zen to wać Ma zow sze na za wo dach
ogól no pol skich Tur nie ju Bez pie czeń stwa w Ru chu Dro go wym. Opie -
kun dru ży ny – Ire ne usz Wierz bic ki otrzy mał od dy rek to ra WORD
w Cie cha no wie – An ny Gwoź dzik sta tu et kę ro we rzy sty „Z oka zji 15-
le cia pra cy na rzecz Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we go”.

Czytaj na str. 7

Statuetki dla aktywnychFlagi zostały
wywieszone

Z du żym
od ze wem spo -
tka ła się ini -
cja ty wa wój ta
R y  s z a r  d a
Gisz cza ka po -
le ga ją ca na za -
ku pie niu przez
gmi nę i roz da -

niu flag na ro do wych miesz kań com.
Przed świę ta mi ma jo wy mi soł ty si i urzęd ni -
cy prze ka za li za in te re so wa nym oko ło 1600
flag. Re ko ne sans po gmi nie w dniach świąt
ma jo wych po twier dził, że fla gi zo sta ły wy -
wie szo ne.

Czy taj na str. 6

Tur niej Bez pie czeń stwa w Ru chu Dro go wym
Wójt

z absolutorium
Jed no gło śnie Ra da Gmi ny Ra ciąż,

na se sji 25 ma ja, udzie li ła wój to wi ab so lu -
to rium za 2011 r. Nim do szło do gło so wa -
nia Ry szard Gisz czak dzię ko wał rad nym,
soł ty som, urzęd ni kom za wy si łek w re ali za -
cji za dań gmin nych. A był on w mi nio nym
ro ku szcze gól nie po trzeb ny, gdyż rok 2011
był – jak okre ślił wójt – naj bar dziej pra co -
wi tym w 20-let niej hi sto rii gmi ny Ra ciąż.

Czy taj na str. 3

Gim na zja li ści
mi strza mi Ma zow sza
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Jak za wsze pod czas każ dej
se sji ak tyw nie uczest ni czą w ob -
ra dach soł ty si. Nie ina czej by -
ło 25 ma ja. 

Więk szość py tań, za da nych
przez nich, do ty czy ła dróg. Kie dy bę -
dą za ła ta ne dziu ry, co z do żwi ro wa -
niem itp. Od po wia da jąc na py ta nia
soł ty sów w spra wie dróg wójt Ry -
szard Gisz czak po in for mo wał, że zo -
stał roz strzy gnię ty prze targ na ła ta nie
dziur w as fal cie i na prze ło mie ma ja
i czerw ca roz pocz ną się ro bo ty. Dziu -
ry bę dą ła ta ne suk ce syw nie. Tak sa -
mo rzecz się ma z do żwi ro wa niem,
na któ re gmi na wła śnie ma ogło sić
prze targ i gdy tyl ko zo sta nie roz strzy -
gnię ty, ru szą pra ce.

Nie wia do mo na to miast kie dy
po wiat za mie rza wy re mon to wać dro -
gę z Ra cią ża w kie run ku Ra dza no wa.
Z od po wie dzi wi ce sta ro sty An drze ja
Stol py wy ni ka, że po wiat pla nu je,

szu ka środ ków, lecz pó ki co ich nie
ma.

Ale nie tyl ko dro go we spra wy
po ru sza li soł ty si.

Od pa dy znów na po lu
Tym ra zem w Stro żę ci nie,

o czym mó wi ła soł ty ska wsi Bar ba ra
Kra kow ska. Ja kaś fir ma z Kielc
zwio zła od pa dy i roz rzu ci ła na po lu.
Kil ka dni póź niej, po in ter wen cji soł -
ty ski u wój ta, od pa dy zni kły, a kon -
kret nie zo sta ły za ora ne. Bar ba ra Kra -

kow ska chcia ła usły szeć od obec ne go
na se sji wi ce sta ro sty po wia tu płoń -
skie go An drze ja Stol py za pew nie nie,
że ta ka sy tu acja
wię cej się już po -
wtó rzy.

Ro z  g o  r z a  ł a
wy mia na zdań
na te mat – kto
na to po zwa la, kto
po wi nien in ter we -
nio wać i ja ka jest
sku tecz ność tej in -
ter wen cji. Spra wa
ma się mniej wię -
cej tak.

Bar ba ra Kra -
kow ska przy szła
do wój ta Ry szar da
Gisz cza ka z proś -
bą o po moc. Przy nio sła pi smo,
a w nim pro test miesz kań ców Stro żę -
ci na i ich pod pi sy. Wójt na tych miast
zwró cił się o in ter wen cję do wo je -

wódz kie go in spek -
to ra ochro ny śro -
do wi ska. Ten od -
rzekł, że go ta
spra wa nie in te re -
su je. Wójt mo ni to -
wał tak że do sta ro -
stwa, któ re po ra -
dzi ło mu, że by
skie ro wał się
do in spek to ra nad -
zo ru bu dow la ne -
go. Czy li kla sycz -
ne od bi ja nie pi -
łecz ki.

Na se sji Ry -
szard Gisz czak nie szczę dził ostrych
słów i pod ad re sem wo je wódz kie go
in spek to ra ochro ny śro do wi ska, i sta -
ro stwa. Z pierw szym miał już do czy -
nie nia nie raz. Ot, choć by wte dy, gdy
wy szła spra wa za tru cia śro do wi ska
w Kra sze wie Czu ba kach. In spek -
tor – jak mó wił wójt – nie kwa pił się,
aby się nią za jąć. Zmo bi li zo wa ła go
do pie ro groź ba me dial nej wrza wy.
Wąt pli wo ści Ry szar da Gisz cza ka bu -
dzi też sku tecz ność kar na kła da nych
na tru ci cie li. W ubie głym ro ku na po -

le w Ko dłu to wie wy rzu co ne zo sta ły
śmier dzą ce od pa dy z kur ni ka. Spraw -
cę uka ra no kwo tą 100 zł (słow nie: sto

zło tych). Po noć miał po wie dzieć, że
za rok znów wy rzu ci i mo że za pła cić
na wet 200 zł. Na mar gi ne sie, nie co
więk szą grzyw nę (250 zł) za są dził
sąd spraw cy wy rzu ce nia od pa dów
z uboj ni na po la i do la su w oko li cach
Kraj ko wa. Moż na rzec: ja kie pra wo,
ta ka ka ra.

Wra ca my do Stro żę ci na. Wi ce -
sta ro sta Stol pa żad ne go za pew nie nia
nie zło żył. Oznaj mił, że urząd zwró -
cił się w tej spra wie do in spek to ra
ochro ny śro do wi ska bo mo że dzia łać
je dy nie zgod nie z prze pi sa mi pra wa.
Praw da. Tyl ko że sam te prze pi sy
w stro żę ciń skiej kwe stii usta no wił.
Rad ny Krzysz tof Ko niec kie -
wicz: – Chy ba sta ro stwo wy da ło ze -
zwo le nie na skła do wa nie od pa dów...
Wi ce sta ro sta: Nie wy da wa li śmy ze -
zwo le nia na roz rzu ca nie od pa dów
po po lu. Wójt: – Sta ro stwo, wbrew
ne ga tyw nej opi nii na sze go urzę du,
wy da ło ze zwo le nie na uru cho mie nie
w Stro żę ci nie za kła du pro duk cji na -
wo zów z od pa dów z oczysz czal ni
ście ków, mi mo że w tej sa li sta ro sta
Mą czew ski za pew niał, że sko ro gmi -
na da ła ne ga tyw ną opi nię, zgo dy nie
bę dzie. A jest.

Są też już od pa dy, choć za kła du
jesz cze nie ma. Jest i smród. 
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W sesji oprócz sołtysów uczestniczą też dyrektorzy i kierownicy
jednostek samorządowych

Eugenia Szlak, sołtyska Łempinka, nie byłaby sobą, gdyby
uczestnicząc w obradach nie zgłosiła jakiejś kwestii istotnej dla

mieszkańców wsi. Powinni być jej za to wdzięczni

Pytali o drogi i... smród w Strożęcinie
Sołtysi na sesji



Wszy scy rad ni obec ni na se sji 25 ma ja (trzy na stu)
gło so wa li naj pierw za przy ję ciem spra woz da nia z wy ko -
na nia ubie gło rocz ne go bu dże tu gmi ny Ra ciąż, a po tem
za ab so lu to rium dla wój ta. Po tym gło so wa niu naj bliż si
współ pra cow ni cy Ry szar da Gisz cza ka po spie szy li
do nie go z kwia ta mi i gra tu la cja mi.

Nim do te go do szło, skarb nik gmi ny Bar ba ra Ru mia -
now ska prze sta wi ła wy ni ki fi nan so we gmi ny za 2011 rok,
po czym głos za brał Ry szard Gisz czak.

- Zro bi li śmy ka wał do brej ro bo ty, jak to ma wiał to -
wa rzysz Gie rek – po wie dział wójt dzię ku jąc za współ pra -
cę rad nym, soł ty som, pra cow ni kom urzę du. Mi nio ny rok
oce nił ja ko naj pra co wit szy w ca łej, 20-let niej hi sto rii
gmi ny.

W 2011 ro ku gmi na prze pro wa dzi ła 38 in we sty cji
wy da jąc na nie pra wie 40 pro cent bu dże tu. To re kord.

Sta ło się tak w wy ni ku ku mu la cji środ ków unij nych,
o któ re gmi na z po wo dze niem za bie ga ła. Z za pla no wa -
nych in we sty cji nie zo sta ły wy ko na ne tyl ko dwie do ty -
czą ce in for ma ty za cji gmi ny, a fi nan so wa ne ze środ ków
mar szał kow skich. Po pro stu w bu dże cie wo je wódz kim
za bra kło na ten cel pie nię dzy.

2011 rok zo stał więc przez sa mo rząd pod su mo wa ny
i roz li czo ny. Mi mo iż był uda ny, una ocz nił je den za sad -
ni czy pro blem – fi nan so wa nie oświa ty. W 2011 r. gmi na
do ło ży ła z wła snych środ ków do tej dzie dzi ny pra wie 1,9
mln zł. To też re kord. Wójt prze ko ny wał, że tak da lej być
nie mo że i nie bę dzie, bo inaczej „oświa ta nas zje”. Dla -
te go za po cząt ko wa no re ali za cję pro gra mu oszczęd no -
ścio we go. Jed nym ze spo so bów na oszczęd no ści ma być
prze kształ ce nie od 1 wrze śnia Szko ły Pod sta wo wej
w Ko dłu to wie w fi lię pla ców ki w Uniec ku oraz po łą cze -
nie w je den ze spół Szko ły Pod sta wo wej i Pu blicz ne go
Gim na zjum w Gra le wie. Na tym nie ko niec.

- Po raz pierw szy nie wszy scy na uczy cie le od 1
wrze śnia zmiesz czą się w szko le – mó wił Ry szard Gisz -
czak za po wia da jąc zwol nie nia na uczy cie li. Na ra zie ma
to do ty czyć osób za trud nio nych na czas okre ślo ny.

Ry szard Gisz czak po in for mo wał też o sy tu acji zwią -
za nej ze zbior ni kiem re ten cyj nym. -Brnie my z upo rem
w kie run ku je go bu do wy. Od stro ny do ku men ta cyj nej je -
ste śmy go to wi – za pew nił.

Na prze szko dzie stoi ba ła gan prawny ze wspól no -

tami wio sko wymi. Wspól no ta w Kra sze wie Ga czuł tach
jest praw nym wła ści cie lem czę ści grun tów, na któ rych
pla no wa ny jest za lew. Szko puł jed nak w tym, że nie wia -
do mo z kim w tej spra wie roz ma wiać, na do da tek bra ku -
je księ gi wie czy stej itp. Ta kie sy tu acje blo ku ją ce in we sty -
cje wy stę pu ją nie tyl ko w gmi nie Ra ciąż. Jest to pro blem
ogól no pol ski, dla te go zaj mu je się tym rząd, któ ry za po -
wie dział ure gu lo wa nie kwe stii wspól not wio sko wych. -
Gdy tak się sta nie, wy stą pi my o po zwo le nie na bu do wę
zbior ni ka. W no wym roz da niu środ ków unij nych, czy li
po 2014 ro ku, jest szan sa na roz po czę cie bu do wy – mó -
wił wójt.

r -r
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Wójt z ab so lu to rium

BU DŻET GMI NY W 2011 RO KU
ZO STAŁ ZRE ALI ZO WA NY

W NA STĘ PU JĄ CYCH WIEL KO ŚCIACH

DO CHO DY
PLAN – 21.271.088,56 zł.
WY KO NA NIE – 21.310.229,34 zł.
% – 100,18
WY DAT KI
PLAN – 29.446.312,84 zł.
WY KO NA NIE – 28.760.869,58 zł.
% – 97,67 

De fi cyt bu dże tu gmi ny w kwo cie 7.450.640,24 zł. zo -
stał po kry ty przy cho da mi po cho dzą cy mi z za cią gnię -
tych po ży czek w kwo cie 5.054.830,92 zł, kre dy tu
w kwo cie 600.000,00 zł, nad wyż ki bu dże to wej
w kwo cie 520.393,36 zł oraz wol ny mi środ ka mi
w kwo cie 1.275.415,96 zł. 
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Ostat nim ak cen tem se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż,
któ ra od by ła się 25 ma ja, by ło wrę cze nie przez
wój ta i prze wod ni czą ce go ra dy ak tyw nym rad -
nym, soł ty som i urzęd ni kom sta tu etek i li stów
dzięk czyn nych w do wód uzna nia dla ich pra cy
i dzia łal no ści na rzecz roz wo ju gmi ny Ra ciąż.

Sta tu et ki
dla ak tyw nych

Wy róż nie ni zo sta li rad ni: Krzysz tof Ko niec kie wicz,
Woj ciech Kra jew ski, Prze my sław Bań ka, Ro bert Kle -
niew ski, Ja nusz Kę dzier ski; soł ty ski: Te re sa Mu chyń ska,
Kry sty na Pion tek, Te re sa Zja de wicz, Bo że na Król, Alek -
san dra Bog dań ska; soł ty si: Ja cek Szczy pa, Wła dy sław
Tut kaj, Ja cek We so łow ski, Zbi gniew Mi chal ski, Jan Ziół -
kow ski, Sta ni sław Kar piń ski, Ja ro sław Buć kow ski, Pa weł
Ziół kow ski; pra cow ni cy UG: Ga brie la Osow ska, Ilo na
Ku char ska, Grze gorz Szlak, Bo gu mi ła Grod kie wicz, Ga -
brie la So biec ka, Mał go rza ta Więc kow ska, Łu kasz Grod -
kie wicz
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Spra wy gmin ne i in ne
Świę to gmi ny

Naj pierw msza świę ta (godz. 11.00),
a po niej uro czy sta se sja ra dy. Tak ma wy glą -
dać po czą tek ob cho dów 20-le cia gmi ny Ra -
ciąż, któ re od bę dą się w so bo tę, 2 czerw ca w
Uniecku. Po mszy i se sji Ra dy Gmi ny prze wi -
dzia no pik nik z wy stę pa mi, któ ry roz pocz nie
się oko ło godz. 13. Na sce nie na bo isku spor -
to wym za pre zen tu ją się ze spo ły ar ty stycz ne
ze szkół i nie tyl ko. Bo zo ba czy my i usły szy -
my tak że Klub Se nio ra z Ko zie bród, mło dzie -
żo wy ze spół mu zycz ny, ro dzi mych ra perów
czy or kie strę dę tą OSP z Kraj ko wa. Im pre zę
po pro wa dzi zna na z ekra nu te le wi zyj ne go
i od bior ni ka ra dio we go Ju sty na Dżbik –
dzien ni kar ka Pro gra mu Czwar te go Pol skie go
Ra dia (współ au tor ka au dy cji „Pod lu pą”) oraz
Te le wi zji Pol skiej (TVP War sza wa – „Qa -
drans ql tu ry” i TVP 2 – „Po ziom 2.0”). 

Festyn w Kraj ko wie
W nie dzie lę, 3 czerw ca, war to zaj rzeć

do Kaj ko wa. Pa ra fia or ga ni zu je fe styn dla
dzie ci z oka zji ich świę ta. Bę dą atrak cje, któ -
re naj młod si lu bią naj bar dziej. I to bez płat nie.
To część za baw owa.

A po waż na... Roz pocz nie ją w po łu dnie
na bo żeń stwo, po któ rym w szko le na stą pi
wmu ro wa nie urny z zie mią z Da chau, gdzie
w la tach oku pa cji hi tle row skiej mę czeń ską
śmier cią zgi nął pierw szy kie row nik i pa tron
kraj ko wej szko ły Sta ni sław Choj nac ki. Od sło -
nię ta też zo sta nie no wa ta bli ca upa mięt nia ją -
ca pa tro na. A wszyst ko to na oko licz ność 20-
le cia nada nia szko le imie nia. W cza sie uro -
czy sto ści bę dzie pro mo wa na książ ka o Sta ni -
sła wie Choj nac kim au tor stwa księ dza Zbi -
gnie wa Klu by.

W Ko zie bro dach z... 
Rey mon tem

1 czerw ca Szko ła Pod sta wo wa w Ko zie -
bro dach or ga ni zu je dzień pa tro na, któ rym jest
Wła dy sław Sta ni sław Rey mont. Te go rocz ne -
mu świę tu szko ły to wa rzy szą na stę pu ją ce sło -
wa au to ra „Chło pów”:

„Żyć to dzia łać, to roz sie wać po świe cie
ta lent, ener gię i uczu cie, to w cza sie te raź niej -
szym po ma gać po ko le niom przy szłym...” 

Wy da rzy si´
Po trzeb na fi lia 

wy dzia łu ko mu ni ka cji
Nie gdyś wła dze po wia tu płoń skie go, pod na ci skiem

miesz kań ców, przy sta ły na utwo rze nie w Ra cią żu fi lii wy -
dzia łu ko mu ni ka cji Sta ro stwa Po wia to we go. I utwo rzy ły go
z po mo cą gmi ny. Ale to prze szłość. Na ostat niej se sji pa dły
po stu la ty ze stro ny miesz kań ców gmi ny, że by po wró cić do tej
do brej prak ty ki. Wi ce sta ro sta An drzej Stol pa wy ja śnił, że nie
jest to ta kie pro ste. Otóż w wy dzia le ko mu ni ka cji znaj du je się
jed no sta no wi sko, od po wie dzial ne za re je stra cję wnio sków
i za po mo cą sys te mu in for ma tycz ne go jest sprzę gnię te z Wy -
twór nią Pa pie rów War to ścio wych. Trze ba by w Ra cią żu
utwo rzyć ta kie sa me miej sce, co – zda niem wi ce sta ro -
sty – jest trud ne z przy czyn tech nicz nych, or ga ni za cyj nych
i fi nan so wych. An drzej Stol pa pro po nu je, aby in te re san ci
uma wia li się w wy dzia le ko mu ni ka cji te le fo nicz nie na okre -
ślo ną go dzi nę, a wte dy nie bę dą mu sie li cze kać nie wia do mo
jak dłu go w urzę dzie.

Ście ki i wo da droż sze
Ra da Gmi ny Ra ciąż przy ję ła uchwa łę o pod wyż ce, od 18

sierp nia, sta wek opłat za wo dę i ście ki w tych miej sco wo -
ściach gmi ny, w któ rych użyt ko wa niem urzą dzeń wod no -
-ście ko wych zaj mu je się Za kład Usług Wod nych dla Po trzeb
Rol nic twa w Mła wie.

Opła ty za wo dę wzro sły do 2,16 zł brut to za je den metr
sze ścien ny, a opła ta abo na men to wa – do 1,62 zł. Za 1 m sze -
ścien ny ście ków z ka na li za cji trze ba bę dzie za pła cić 4,32 zł
brut to, a do wo żo nych – 5,94 zł, rów nież brut to.

Or lik: za mknię ty w Ra cią żu, 
je dzie my do Kraj ko wa

Ten pro blem zgło sił na se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż pod ad -
re sem sta ro stwa dy rek tor szko ły w Kraj ko wie Piotr Ka sic ki,
py ta jąc, czy sta ro stwo mo że spra wić, aby Or lik przy szko le
w Ra cią żu, pod le głej po wia to wi, był otwar ty tak że w nie dzie -
lę. Oka zu je się bo wiem, że te go dnia mło dzież z Ra ciąż,
chcąc po ha ra tać w ga łę, je dzie do po bli skie go Kraj ko wa
(a mo że i do in nych wio sek), gdzie Or lik nie jest za mknię ty
i ha ra ta, nie tyl ko ga łę. To obu rza miej sco wych. Bo ni by dla -
cze go ma ją zu ży wać ich bo isko, sko ro ma ją wła sne.

Dzik jest dzi ki...
Śmiesz no -strasz na pio sen ka z fil mo we go prze bo ju

sprzed lat pod na zwą „Aka de mia Pa na Klek sa”, któ ra wła -
śnie za czy na się ty mi sło wa mi, w przy pad ku miesz kań ców
Droz do wa tra ci swą hu mo ry stycz ną bar wę. Bo dzi ki wy rzą -
dza ją im szko dy w upra wach, o czym in for mo wał na se sji soł -
tys Pa weł Ko wal ski.

r -r



Z du żym od ze wem spo tka ła się
ini cja ty wa wój ta Ry szar da Gisz cza ka
po le ga ją ca na za ku pie niu przez gmi nę
i roz da niu flag na ro do wych miesz -
kań com. Przed świę ta mi ma jo wy mi
soł ty si i urzęd ni cy prze ka za li za in te -
re so wa nym oko ło 1600 flag. Gmi na
za ku pi ła ich 2 ty sią ce. Do roz da nia
po zo sta ło więc nie wie le. Wa ru nek
otrzy ma nia bez płat nie fla gi był

je den – zo bo wią za -
nie, że bę dzie ona
w y  w i e  s z a  n a
w świę ta pań stwo -
we.

Fla go wą ak cją w gmi nie Ra ciąż
za in te re so wa ły się me dia. Pra sa cen -
tral na i re gio nal na po świę ci ła tej ini -
cja ty wie spo ro uwa gi.

Re ko ne sans po gmi nie w dniach
świąt ma jo wych po twier dził, że fla gi
zo sta ły wy wie szo ne, co wi dać
na zdję ciach wy ko na nych w róż nych
miej sco wo ściach. Po my sło daw ca nie
kry je sa tys fak cji i na ma wia miesz kań -

ców, aby wy wie sza li fla gi na ro do we
nie tyl ko na oko licz ność świąt pań -
stwo wych. Do brą oka zją za ma ni fe sto -
wa nia przy na leż no ści do bia ło -czer -
wo nej ro dzi ny bę dą Mi strzo stwa Eu -
ro py w pił ce noż nej.

- Mam też na dzie ję, że miesz kań -
cy wy wie szą fla gi 2 czerw ca, w dniu
ob cho dów 20-le cia gmi ny Ra ciąż.
Go rą co ich do te go za chę cam – po -
wie dział wójt Ry szard Gisz czak.
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Fot. ar chi wum 

Urz´ du Gmi ny w Ra cià ̋ u
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Tra fio ny po mysł wój ta
Fla gi roz da ne



Dru ży na Pu blicz ne go Gim -
na zjum w Gra le wie wy gra ła fi -
na ły re jo no wy i wo je wódz ki
i bę dzie re pre zen to wać Ma zow -
sze na za wo dach ogól no pol skich
Tur nie ju Bez pie czeń stwa w Ru -
chu Dro go wym. Re pre zen ta cja
Szko ły Pod sta wo wej w Gra le wie
wy gra ła „re jon”, a na szcze blu
wo je wódz kim za ję ła trze cie
miej sce.

Przy po mnij my, że w Ogól no pol -
skim Tur nie ju Bez pie czeń stwa w Ru -
chu Dro go wym Szko łę Pod sta wo wą
im. św. St. Kost ki w Sta rym Gra le wie
re pre zen to wa li: Ju lia Dep tu ła, Kry -
stian No wa kow ski i Piotr Pan kow ski,
opie ku nem dru ży ny jest Mał go rza ta
Ra ci niew ska. Na to miast
Pu blicz ne Gim na zjum:
Na ta lia Dep tu ła, Ka mil
Droz dow ski i Kon rad Ja -
siń ski, opie ku nem dru -
ży ny jest Ire ne usz
Wierz bic ki. 

Po wy gra nych
w gmi nie Ra ciąż i po -
wie cie płoń skim, dru ży -
ny uczest ni czy ły w eli -
mi na cjach re jo no wych
(re jon by łe go woj. cie -
cha now skie go), któ re
od by ły się 11 ma ja
w Wieczf ni Ko ściel nej.
Oba ze spo ły za ję -
ły I miej sca w swo jej ka -

te go rii i za kwa li fi ko wa ły się do eli -
mi na cji wo je wódz kich. In dy wi du al -
nie też trium fo wa li gra lew scy ucznio -
wie: Pio trek Pan kow ski (SP) i Kon rad
Ja siń ski (PG). 

Pod czas wrę cza nia na gród w eli -
mi na cjach re jo no wych, uho no ro wa ny
zo stał opie kun dru ży ny gim na zjal -
nej – Ire ne usz Wierz bic ki. Otrzy mał
on z rąk dy rek to ra WORD w Cie cha -
no wie – An ny Gwoź dzik sta tu et kę
ro we rzy sty „Z oka zji 15-le cia pra cy

na rzecz Bez pie -
czeń stwa Ru chu Dro go we go”.

Dru ży ny z oby dwu szkół re pre -
zen to wa ły re jon cie cha now ski w fi na -
le wo je wódz kim, któ ry od był się 16
ma ja w War sza wie. Ze spół szko ły
pod sta wo wej za jął III miej sce, a gim -

na zjum I miej sce w wo je wódz twie
ma zo wiec kim. Gim na zja li ści by li
naj lep si tak że in dy wi du al nie: Kon rad
Ja siń ski – I miej sce, a Ka mil Droz -
dow ski – II miej sce. 

Dru ży na z gim na zjum bę dzie re -
pre zen to wa ła woj. ma zo wiec kie w fi -
na le ogól no pol skim, któ ry od bę dzie
się w dniach 4 – 6 czerw ca 2012 r.
w Ustro niu (woj. ślą skie).

Tekst i zdj´ cia: A. W. 
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Gim na zja li ści
mi strza mi Ma zow sza

Tur niej Bez pie czeń stwa w Ru chu Dro go wym

Mi strzo wie Ma zow sza 
– re pre zen ta cja Pu blicz ne go Gim na zjum w Gra le wie Mi strzo wie re jo nu i trze cia dru ży na fi na łu wo je wódz kie go 

– re pre zen ta cja Szko ły Pod sta wo wej w Gra le wie

Pod czas wrę cza nia na gród w eli mi na cjach re jo no wych opie kun dru ży ny gim na zjal nej Ire ne usz Wierz bic ki 
otrzy mał z rąk dy rek to ra WORD w Cie cha no wie An ny Gwoź dzik sta tu et kę ro we rzy sty 

„Z oka zji 15-le cia pra cy na rzecz Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go we go”

Kon rad Ja siń ski z PG w Gra le wie 
zo stał naj lep szych za wod ni kiem 

tur nie ju wo je wódz kie go
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W Nie po ka la no wie
Zgod nie z tra dy cją   Szko ły Pod sta wo wej im. św.

Sta ni sła wa Kost ki w Sta rym Gra le wie ucznio wie kla sy
szó stej wraz z opie ku na mi, gru pą ro dzi ców oraz księ -
dzem pro bosz czem Ja nem Pio trow skim uda li się na au -
to ka ro wą piel grzym kę do sank tu arium ma ryj ne go
w Nie po ka la no wie.

Uczest ni cy piel grzym ki wzię li udział w mszy św.
w ba zy li ce, aby po dzię ko wać Bo gu za opie kę w szko le
pod sta wo wej i pro sić o Bo że bło go sła wień stwo na dal sze
la ta na uki. Zwie dzi li sank tu arium   za ło żo ne przez o.
Mak sy mi lia na Ma rię Kol be go, za mor do wa ne go w obo zie
za gła dy w Oświę ci miu. Po nad to obej rze li Pa no ra mę Hi -
sto rii Na ro du Pol skie go oraz Mi ste rium Mę ki Pań skiej.

SP Sta re Gra le wo

Trzymają formę
W ra mach pro gra mu „Trzy maj for mę”, re ali zo wa ne -

go od wie lu lat w Szko le Pod sta wo wej im. św. St. Kost ki
w Sta rym Gra le wie, pa nie od po wie dzial ne – Jo lan ta
Mach ciń ska i An na Si kor ska, za pla no wa ły wy ciecz kę ro -

we ro wą. Ucznio wie klas V- VI chęt nie sko rzy sta li z ta kiej
pro po zy cji spę dza nia wol ne go cza su.

Tra sa wy no szą ca ok. 20 km pro wa dzi ła z Gra le wa
przez Stro żę cin, Kieł bo wo, Bo gu cin, Chy cze wo, Mło do -
cho wo do Gra le wa.

Ko lej ne wy jaz dy za pla no wa ne są w czerw cu.
sp

Eko w Kodłutowie
14 ma ja w Szko le Pod sta wo wej im. Ada ma Bo ja now -

skie go w Ko dłu to wie od był się szó sty gmin ny kon kurs
eko lo gicz ny pod ha słem „U nas eko – gmi na Ra ciąż”.

Do udzia łu w kon kur sie zo sta li za pro sze ni ucznio wie
klas IV – VI szkół pod sta wo wych z te re nu gmi ny Ra ciąż.
Uczest ni czy li ucznio wie dwóch szkół – z Ko zie bród
i Ko dłu to wa. 

Pi sa li oni test skła da ją cy się z 25 py tań. Ucznio wie
mu sie li wy ka zać się wie dzą ogól ną na te mat eko lo gii,
a tak że wie dzą
z za kre su dzia -
łań eko lo gicz -
nych po dej mo -
wa nych na te -
re nie na szej
gmi ny. 

Zwy cięz -
ca mi zo sta li:
Oli wia Mar lę -
ga – I miej sce
(uczen ni ca ZS Ko zie bro dach – 24 pkt), Ane ta Szy mań -
ska – II miej sce (uczen ni ca SP w Ko dłu to wie – 23 pkt)
oraz An ge li ka Kry siak – III miej sce (uczen ni ca SP w Ko -
dłu to wie – 18 pkt).

Aneta Kwasiborska

Zasłużony wypoczynek

Na trasie
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Przed szko la ki
z wi zy tą u stra ża ków

Z oka zji Dnia Stra ża ka dzie ci z punk tu
przed szkol ne go i od dzia łu przed szkol ne go
w szko le w Kraj ko wie uda ły się z ży cze nia mi
do stra ża ków. W re mi zie OSP przy wi ta li ich
dru ho wie Al bin Ko cię da i Woj ciech Kra jew ski.
Dzie ci zło ży ły na ich rę ce ży cze nia dla wszyst -
kich stra ża ków. Dru ho wie opo wia da li cie ka we
hi sto rie, po ka zy wa li sprzęt ga śni czy, sa mo chód
stra żac ki i pięk ną re mi zę. Dzie ci za kła da ły heł -
my stra żac kie, trzy ma ły to por ki i po zo wa ły
w to wa rzy stwie stra ża ków do zdjęć. By ło bar -
dzo cie ka wie i mi ło. Ta wi zy ta na pew no po zo -
sta nie ma lu chom dłu go w pa mię ci, a być mo że
kil ko ro z nich do łą czy w przy szło ści do gro na
dziel nych stra ża ków.

SP
Fot. ar chi wum szko ∏y w Kraj ko wie

Taƒ czy li
dla lu do wców
Kraj ko wia cy nie próż nu ją. Nie tyl ko

ćwi czą, ale też co raz czę ściej wy stę pu -
ją. 19 ma ja za tań czy li na zjeź dzie PSL
po wia tu płoń skie go, któ ry od był się
w Sie dli nie. Ich wy stęp okla ski wa li m.
in. wi ce mi ni ster rol nic twa Ta de usz Na le -
wajk i mar sza łek wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go Adam Stru zik. Ten dru gi spo -
tkał się póź niej z ze spo łem, roz ma wiał
z mło dzie żą w to wa rzy stwie wój ta Ry -
szar da Gisz cza ka. Nie oby ło się też bez
wspól ne go zdję cia.

Fot. ar chi wum ze spo ∏u Kraj ko wia cy
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LUKS Gralewo – orliki rocznik 2002
Sportowe co nieco

Śpiewali po angielsku

Michał Lewandowski, Krystian Karwowski, Bartosz Kalman, Kacper Chmielewski, Adam Kapela, Kacper Drzewiecki, Alan Orlikowski, Bartosz
Ciarczyński, Hubert Banasiak, Krystian Fijałkowski, Eryk Pawlak, Szymon Sujkowski, Dawid Rybacki, Klaudiusz Rutkowski, Szymon Koziatek

Pierw sze miej sce Mar ty ny
Na zor ga ni zo wa -

nym w Szko le Pod sta -
wo wej nr 2 w Płoń -
sku I Po wia to wym
Kon kur sie Pio sen ki
An giel skiej „MUST
BE THE EN GLISH”
do sko na le za pre zen to -
wa ła się Mar ty na Ma -
łec ka, uczen ni ca kla sy
szó stej Szko ły Pod sta -
wo wej w Sta rym Gra -
le wie. Ju ry przy zna ło
jej pierw sze miej sce
w gru pie so li stów
z klas IV -VI. 

Mar ty na przy go -
to wu ją ca się do wy -
stę pu pod kie run kiem
na uczy cie la ję zy ka

an giel skie go – An ny Si kor skiej, za pre zen to -
wa ła bar dzo trud ną pio sen kę mło dej, bry tyj -
skiej wo ka list ki Ade le pod ty tu łem „So me -
one li ke you”. Śpie wa ła przy wła snym akom -
pa nia men cie.

sp



OGŁOSZENIA
„G∏os Racià˝a” nr 5/2012 11

Już po raz siód my fo to gra -
fo wie -ama to rzy, miesz ka ją cy
lub uczą cy się na Ma zow szu
mo gą wziąć udział w kon kur sie
fo to gra ficz nym „Ma zow sze
bli skie ser cu”, or ga ni zo wa nym
przez sa mo rząd wo je wódz twa
ma zo wiec kie go. Na bór prac
trwa do koń ca wrze śnia 2012 r.
Ju ry wy bie rze ok. 20 fi na ło -
wych prac,   spo śród któ rych
wy ło ni 6 naj lep szych. Zwy -
cięz cy zo sta ną ogło sze ni pod -
czas fi na ło wej ga li.

Kon kurs od by wa się w jed -
nej ka te go rii te ma tycz nej:
„Ma zow sze – po mysł na week -
end dwa kro ki stąd”   oraz
w dwóch ka te go riach wie -
ko wych: do 16 ro ku ży cia
(włącz nie) i po wy żej 16 ro -
ku ży cia. Kon kurs prze zna -
czo ny jest dla ama to rów.
Fo to gra fie moż na prze sy łać
pocz tą na ad res Urząd Mar -
szał kow ski Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go, De par ta -
ment Kul tu ry, Pro mo cji
i Tu ry sty ki, ul.
Okrzei 35, 03-715 War sza -
wa (de cy du je da ta stem pla
pocz to we go) lub skła dać
oso bi ście do 28 wrze -
śnia 2012 r. do godz. 16.00
w se kre ta ria cie De par ta -
men tu Kul tu ry, Pro mo cji
i Tu ry sty ki, ul. Okrzei 35
z do pi skiem: Kon kurs
„Ma zow sze bli skie ser cu”.
Wa run kiem uczest nic twa
jest pod pi sa nie sto sow nych
oświad czeń, któ rych wzo ry

znaj du ją się w re gu la mi nie
kon kur su. 

Pla ców ki edu ka cyj ne (np.
szko ły, ośrod ki szkol no -wy -
cho waw cze, do my kul tu ry,
kół ka za in te re so wań itp.) mo -
gą nad sy łać zbior czo fo to gra -
fie uczniów/wy cho wan ków
na kon kurs, przy czym fo to -
gra fia każ dej oso by mu si być
wy raź nie roz dzie lo na (osob na
ko per ta z imie niem i na zwi -
skiem każ de go uczest ni ka we -
wnątrz jed nej ko per ty zbior -
czej). 

Wię cej in for ma cji na
www.ma zo via.pl

O G Ł O  S Z E  N I E
Od dnia 1 ma ja 2012 r. ist nie je w Ra cią żu 

no wa kan ce la ria ad wo kac ka
Jest czyn na we wtor ki i czwart ki w godz. 16 – 18

Ad res: Plac Mic kie wi cza 4
Wej ście od ul. Wol no ści I p. (uli ca od ko ścio ła)

tel./fax 24 262 24 31     kom. 600 545 232
Ad wo kat: An na Bo ry se wicz

„Ma zow sze
bli skie ser cu”



Pierwsza Komunia Święta
Koziebrody

Krajkowo

Zdjęcia
Zakład Fotograficzny

Hanna i Wojciech Biesiekierscy
Raciąż, Plac Mickiewicza 12


