
Święto plonów

2 wrze śnia w pa ra fiach w Uniec ku i Kraj ko wie od by -
ły się do żyn ki. Ser wis fo to gra ficz ny z tych wy da rzeń za -
miesz cza my na stro nach 6-7.

Wojenne miejsca pamięci

Jest w gmi nie Ra ciąż wie le miejsc pa mię ci o ofia -
rach i wy da rze niach z okre su II woj ny świa to wej i oku pa -
cji hi tle row skiej. Przy po mi na my je na str. 8-10.

Witaj szkoło

3 wrze śnia roz po czął się ko lej ny rok szkol ny. Wraz
z nim w pla ców kach oświa to wych pro wa dzo nych przez
gmi nę Ra ciąż na stą pi ły dwie po waż ne zmia ny. W Gra le -
wie szko ła pod sta wo wa i gim na zjum zo sta ły po łą czo ne

w ze spół szkół, zaś w Ko dłu to wie utwo rzo no szko łę fi -
lial ną. Pi sze my o tym we wnątrz nu me ru. Roz po czę cie
no we go ro ku szkol ne go „pod glą da li śmy” w Gra le wie.
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Pa ra fial ne
Świę to Plo nów

3 wrze śnia ucznio wie po wró ci li do szkół. Uro czy ste
roz po czę cie no we go ro ku po prze dzi ły w gmi nie Ra ciąż
msze świę te, po któ rych brać szkol na uda ła się do sal,
naj pierw gim na stycz nych, gdzie we wspól nym gro nie od -
by ło się pierw sze po wa ka cjach spo tka nie ca łej spo łecz -
no ści szkol nej, a po tem do klas – na in au gu ra cyj ne lek cje.

No wy rok szkol ny przy niósł w gmi nie Ra ciąż tro chę
no wo ści. In for mo wa li śmy o tych zmia nach na bie żą co,
ale przy po mnij my je jesz cze raz. I tak Szko ła Pod sta wo -
wa w Ko dłu to wie, de cy zją Ra dy Gmi ny Ra ciąż, zo sta ła
prze kształ co na w pla ców kę fi lial ną i włą czo na or ga ni za -
cyj nie w struk tu rę Ze spo łu Szkół w Uniec ku. Z ko lei
w Gra le wie pod sta wów ka i gim na zjum, któ re do tej po ry
two rzy ły od ręb ne or ga ni zmy oświa to we, wraz no wym ro -
kiem szkol nym zo sta ły po łą czo ne w je den ze spół. Je go
dy rek to rem (peł nią cym obo wiąz ki) zo stał do tych cza so -
wy dy rek tor Pu blicz ne go Gim na zjum w Gra le wie
Krzysz tof Bor kow ski. I on 3 wrze śnia wi tał uro czy ście
uczniów, ro dzi ców, na uczy cie li i pra cow ni ków ob słu gi.
Do tych cza so wa dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Gra le -
wie Da nu ta Wró blew ska po zo sta je w gro nie pe da go gicz -
nym. W dniu roz po czę cia no we go ro ku szkol ne go otrzy -
ma ła po dzię ko wa nia i kwia ty od na uczy cie li i pra cow ni -
ków ob słu gi. Dzię ko wał jej tak że p. o. dy rek to ra Ze spo łu
Szkół w Gra le wie Krzysz tof Bor kow ski. Roz ma wia li śmy
z nim na kil ka dni przez in au gu ra cją ze spo łu i je go w ro -
li dy rek to ra.

– Je stem na sta wio ny po zy tyw nie do no wej ro li – za -
pew nił nas wów czas Krzysz tof Bor kow ski. – Od daw na
znam wszyst kich pra cow ni ków szko ły i my ślę, że ra zem
bę dzie my bar dzo do brze funk cjo no wa li. Za mie rzam za -
chę cić na uczy cie li, aby po zy tyw nie spoj rze li w przy -
szłość – do dał.

W dwóch pa ra fiach znaj du ją cych się w na te re nie
gmi ny Ra ciąż – Uniec ku i Kraj ko wie – w pierw szą nie -
dzie lę wrze śnia od by ły się do żyn ki. Pod czas su my pro -
bosz czo wie po świę ci li chleb wy pie czo ny z te go rocz nych
zbio rów. Na bo żeń stwa za koń czy ły pro ce sje wo kół ko -
ścio łów.

Do żyn ki pa ra fial ne w Kraj ko wie ma ją dłu gą tra dy -
cję. W tym ro ku or ga ni zo wa ne by ły już po raz 32. Co ro -
ku ich go spo da rzem jest in na wieś. Te go rocz nym by ło
Kraj ko wo. Miesz kań cy wsi za nie śli do oł ta rza da ry,
wśród nich chleb i do żyn ko wy wie niec. Sta ro sta mi by li
Ga brie la i Sta ni sław Osow scy – soł ty ska wsi z mę żem.
Prze ma wia jąc w imie niu rol ni ków Kraj ko wa Ga brie la
Osow ska po wie dzia ła m. in.: „Nie jest naj waż niej sze, ile
hek ta rów ob sie je my, ile na wo zów zgro ma dzi my w sto do -

W Uniec ku i Kraj ko wie

Wi taj szko ło

Krzysz tof Bor kow ski ma 46 lat. Na Uni wer sy te cie im. Mi ko ła ja 
Ko per ni ka w To ru niu ukoń czył stu dia z za kre su geo gra fii 

i ma te ma ty ki. Je go żo na An na jest na uczy ciel ką ję zy ka pol skie go 
i hi sto rii w gim na zjum. Syn Szy mon uczy się w dru giej kla sie 

Szko ły Pod sta wo wej w Gra le wie.

Nie ukry wał, że no wa ro la jest dla nie go nie wąt pli we
wy zwa niem, gdyż po łą cze nie dwóch or ga ni zmów szkol -
nych w je den nie jest za da niem ła twym. Wy ma ga ono
mnó stwa pra cy or ga ni za cyj nej, ale nie tyl ko. Bo prze cież
to ży we or ga ni zmy, więc o efek tach koń co wych po łą cze -
nia za de cy du ją przede wszyst kim sto sun ki mię dzy ludz -
kie. A tu ko niecz na jest współ pra ca.

– Wszyst ko za le ży od te go, jak po łą cze nie zo sta nie
przy ję te w obu do tych czas od dziel nych pla ców kach.
Mam na dzie ję, że uda nam się przejść przez ten etap do -
brze, że mię dzy ucznia mi, na uczy cie la mi, ro dzi ca mi,
wszyst ki mi pra cow ni ka mi szkół bę dzie współ pra ca. Obie
pla ców ki funk cjo no wa ły do brze. Wie le przed się wzięć
znaj do wa ło po par cie i wspar cie spo łecz no ści lo kal -
nej. I to trze ba pod trzy mać, kon ty nu ować i roz wi jać – po -
wie dział Krzysz tof Bor kow ski.

r -r
Na stro nie obok fo to re por taż z roz po czę cia ro ku

szkol ne go w Ze spo le Szkół w Gra le wie.

le, ile ma szyn rol ni czych i ja k no wo cze snych bę dzie stać
na na szych po dwór kach. Po nad  to wszyst ko naj waż niej -
sze jest, byś Ty, Bo że, nam i na szej pra cy bło go sła wił”.
Ksiądz pro boszcz Zbi gniew Klu ba uca ło wał chleb i po -
świę cił da ry przy nie sio ne do oł ta rza przez dzie ci, mło -
dzież i do ro słych miesz kań ców Kraj ko wa, po czym od -
pra wił uro czy ste na bo żeń stwo w in ten cji rol ni ków. Je go
zwień cze niem by ła pro ce sja do oko ła świą ty ni. Po mszy,
zgod nie ze zwy cza jem, uczest ni cy do ży nek pa ra fial nych
dzie li li się chle bem. Gra ła or kie stra dę ta OSP. 

Na bo żeń stwo do żyn ko we w pa ra fii w Uniec ku od -
pra wił ksiądz pro boszcz Woj ciech Iwa now ski, któ ry wy -
szedł wraz z mi ni stran ta mi do wier nych ocze ku ją cych
przez ko ścio łem z da ra mi. Wi ta jąc ze bra nych po wie dział
m. in., że ca łu jąc chleb, któ ry przy nie śli, to tak, jak by ca -
ło wał spra co wa ne rę ce rol ni ków. Po tem po pro wa dził or -
szak do oł ta rza i roz po czął na bo żeń stwo. Za koń czy ła je
pro ce sja wo kół ko ścio ła.

r -r
Fo to re por taż z do ży nek pa ra fial nych w Uniec ku

i Kraj ko wie na str. 6-7
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Nie zni ka pro blem śmier dzą cych
od pa dów, wy wo żo nych na po la w gmi nie
Ra ciąż. Na se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż
pod ko niec ma ja burz li wa dys ku sja, to -
czą ca się w tej spra wie, któ rą zre la cjo no -
wa li śmy na ła mach „GR”, a do ty czą ca
Stro żę ci na, nie przy nio sła ocze ki wa nych
przez miesz kań ców efek tów. Po iry to wa -
ny wójt Ry szard Gisz czak wziął spra wy
w swo je rę ce i za blo ko wał ti ry z od pa da -
mi. By ło to na po cząt ku sierp nia. – Sta -
ną łem au tem w po przek dro gi Wit ko -
wo – Gra le wo i nie prze pu ści łem ti rów.
Po czym po wia do mi łem ko men dan ta po -
wia to we go po li cji w Płoń sku o ca łej sy tu -
acji. Sta łem do pó ki nie po ja wi ła się po li -
cja. Funk cjo na riu sze spi sa li sa mo cho dy,
a kie row com udzie li li po ucze nia, że nie
po win ni ta ki mi cięż ki mi wo za mi jeź dzić
po tej dro dze – opo wia dał nam Ry szard
Gisz czak.

I prze sta li jeź dzić do Stro żę ci na, a za -
czę li do Szap ska. Ale po ko lei. Oto prze -
bieg „od pa do wych” zda rzeń na pod sta wie
do ku men tów Urzę du Gmi ny Ra ciąż.

17 ma ja do Urzę du Gmi ny wpły nę ło
pi smo miesz kań ców Stro żę ci na in for mu -
ją ce o tym, że na dział kę po ło żo ną we
wsi wy wo żo ne są od pa dy z oczysz czal ni
ście ków.

Te go same go dnia pra cow ni cy Urzę -
du Gmi ny w Ra cią żu spraw dzi li, że tak
jest, a wójt gmi ny po wia do mił o tym fak -
cie Ma zo wiec ki Wo je wódz ki In spek to rat
Ochro ny Śro do wi ska, De le ga tu ra WIOŚ
w Cie cha no wie, i zwró cił się o za ję cie
sta no wi ska w tej spra wie.

Ma zo wiec ki Wo je wódz ki In spek to -
rat Ochro ny Śro do wi ska, De le ga tu ra
WIOŚ w Cie cha no wie, pi smem z 17 ma -
ja po in for mo wał, że WIOŚ mo że je dy nie
udzie lić pra cow ni kom Urzę du Gmi ny
w Ra cią żu po mo cy w przy pad ku ko -
niecz no ści prze pro wa dze nia iden ty fi ka -
cji czy ba dań od pa du.

21 ma ja wła ści ciel dział ki w Stro żę -
ci nie, na któ rą wy wo żo no od pa dy, zo stał
we zwa ny do Urzę du Gmi ny do zło że nia
wy ja śnień. do ty czą cych sub stan cji wy -
wo żo nych na dział ki w m. Stro żę cin. Jed -
no cze śnie wójt po in for mo wał Sta ro stwo
Po wia to we w Płoń sku o wy wo że niu
na dział kę w Stro żę ci nie od pa dów nie -
zna ne go po cho dze nia, któ re są skła do wa -
ne na nie utwar dzo nym pod ło żu, a na stęp -
nie roz wo żo ne na po la upraw ne. Po nie -
waż Sta ro stwo Po wia to we w Płoń sku wy -
da ło fir mie BIO -MED Sp. z o.o. ze zwo -
le nie na pro wa dze nie od zy sku ko mu nal -
nych osa dów ście ko wych w in sta la cji
do pro duk cji na wo zu mi ne ral no – or ga -
nicz ne go „GRA MED”, oraz ze zwo le nie
na pro wa dze nie od zy sku od pa dów in -
nych niż nie bez piecz ne z uwzględ nie -
niem zbie ra nia od pa dów w miej sco wo ści

Stro żę cin, Urząd Gmi ny Ra ciąż zwró cił
się o prze pro wa dze nie kon tro li prze strze -
ga nia wa run ków okre ślo nych w tych ze -
zwo le niach. 

30 ma ja wójt zwró cił się do sta ro sty
o za ję cie sta no wi ska w spra wie wy da -
nych ze zwo leń.

1 czerw ca w Urzę dzie Gmi ny Ra -
ciąż sta wił się wła ści ciel dział ki i po in -
for mo wał, że na po la upraw ne był wy wo -
żo ny obor nik ku rzy z fer my dro biu
AIKAT Goź dzi kow ski Sp. jaw na oraz
na wóz or ga nicz no – mi ne ral ny „GRA -
MED” za ku pio ny od fir my BIO -MED.

2 sierp nia do Urzę du Gmi ny Ra ciąż
wpły nę ło ko lej ne zgło sze nie miesz kań -
ców wsi Stro żę cin, któ rzy in for mo wa li że
na dział kę we wsi przy wie zio no ti ra mi
od pa dy i są skła do wa ne na nie utwar dzo -
nym pod ło żu, a póź niej roz wo żo ne
na po la upraw ne. 3 sierp nia o zgło sze niu
po in for mo wa no sta ro stę płoń skie go
i Ma zo wiec ki Wo je wódz ki In spek to rat
Ochro ny Śro do wi ska, De le ga tu ra WIOŚ
w Cie cha no wie. 

Te go sa me go dnia Ko mi sa riat Po li -
cji w Ra cią żu zo stał po in for mo wa ny
o tym, że miesz kań cy Stro żę ci na po wia -
do mi li, iż dro gą po wia to wą Gra le -
wo – Wit ko wo po ru sza ją się sa mo cho dy
cię ża ro we o ma sie po nad 30 ton, gdy
tym cza sem do pusz czal na wiel kość to na -
żu na tej dro dze wy no si 12 ton. Po nie waż
na tę że nie ru chu sa mo cho dów cię ża ro -
wych jest uciąż li we dla miesz kań ców,
po wo du je de gra da cję dróg oraz stwa rza
za gro że nie dla użyt kow ni ków dro gi,
zwró co no się o za ję cie sta no wi ska w tej
spra wie do Ko mi sa ria tu Po li cji w Ra cią -
żu oraz dy rek to ra Po wia to we go Za rzą du
Dróg w Płoń sku.

3 sierp nia, tym ra zem miesz kań cy
wsi Szapsk, po in for mo wa li urząd o tym,
że na dział ki po ło żo ne w ich wsi zo sta ły
wy wie zio ne od pa dy nie zna ne go po cho -
dze nia. Że są one przy wo żo ne sa mo cho -
da mi cię ża ro wy mi i skła do wa ne na dział -
ce o nie utwar dzo nym pod ło żu. Po tej in -
for ma cji, Urząd Gmi ny po stą pił tak, jak
w przy pad ku za wia do mie nia od miesz -
kań ców Stro żę ci na, czy li po wia do mił
sta ro stę płoń skie go, dy rek to ra Po wia to -
we go Za rzą du Dróg w Płoń sku oraz Ma -
zo wiec ki Wo je wódz ki In spek to rat
Ochro ny Śro do wi ska, De le ga tu ra WIOŚ
w Cie cha no wie, oraz we zwał wła ści cie la
dział ki w Szap sku do zło że nia wy ja -
śnień. 9 sierp nia do Urzę du Gmi ny Ra -
ciąż wpły nę ło pi smo z Ma zo wiec kie go
Wo je wódz kie go In spek to ra tu Ochro ny
Śro do wi ska, De le ga tu ra WIOŚ w Cie -
cha no wie, z proś bą o po in for mo wa nie
o wy ni kach kon tro li wła ści cie la dział ki,
w związ ku ze skła do wa niem od pa dów
i wy wo że niem ich na po la upraw ne,

w ce lu iden ty fi ka cji pod mio tu, od któ re -
go wła ści ciel dział ki od bie ra od pa dy, co
umoż li wi pod ję cie przez WIOŚ dzia łań
kon tro l nych w za kre sie po sia da nych
kom pe ten cji.

11 sierp nia do Urzę du Gmi ny wpły -
nę ło pi smo z Ko mi sa ria tu Po li cji w Ra -
cią żu, w któ rym na pia sno, że zo sta ło
usta lo ne z wła ści cie lem dział ki, że przy -
wo ził on obor nik ku rzy z fer my dro biu
oraz na wo zy z cu krow ni. Ko mi sa riat Po -
li cji w Ra cią żu po in for mo wał rów nież,
że „w cza sie kil ku krot nej kon tro li te re nu
tra sy Wit ko wo – Gra le wo nie ujaw nio no
po jaz dów o ma sie prze kra cza ją cej 12
ton”.

20 sierp nia pra cow ni cy Ma zo wiec -
kie go Wo je wódz kie go In spek to ra tu
Ochro ny Śro do wi ska, De le ga tu ra WIOŚ
w Cie cha no wie, po in for mo wa li te le fo -
nicz nie Urząd Gmi ny Ra ciąż, że
w związ ku z in ter wen cją „Płońsz cza ka”
z 17 sierp nia w spra wie od pa dów wy wie -
zio nych na dział ki w Szap sku, przy je cha -
li na tę dział kę i pro szą o przy by cie pra -
cow ni ków Urzę du Gmi ny Ra ciąż w ce lu
prze pro wa dze nia kon tro li.

Pra cow ni cy Urzę du Gmi ny Ra ciąż
nie mie li wcze śniej żad nych in for ma cji
o ko lej nych od pa dach przy wie zio nych
na dział ki w Szap sku, w związ ku z czym
nie mie li moż li wo ści po in for mo wa nia
wła ści cie la nie ru cho mo ści, na któ re wy -
wie zio ne zo sta ły od pa dy, o pla no wa nych
oglę dzi nach. 

Wła ści ciel za bro nił pra cow ni kom
Urzę du Gmi ny wstę pu na te ren swo ich
dzia łek, ze zwo lił na to miast na wej ście
pra cow ni kom Ma zo wiec kie go Wo je -
wódz kie go In spek to ra tu Ochro ny Śro do -
wi ska, De le ga tu ra WIOŚ w Cie cha no -
wie, oraz na po bra nie pró bek z pryzm
znaj du ją cych się na dział kach. 

Po in for mo wał pra cow ni ków WIOŚ,
iż są to osa dy ście ko we z oczysz czal ni
ście ków „Czaj ka” w War sza wie, któ re
zo sta ły przy wie zio ne przez fir mę BIO -
-MED Sp. z o.o.

Pra cow ni cy WIOŚ w Cie cha no wie
po twier dzi li, że są to osa dy ście ko we
z oczysz czal ni ście ków i po bra li prób ki
z pryzm znaj du ją cych się na dział kach.
Pra cow ni cy WIOŚ po in for mo wa li pra -
cow ni ków Urzę du Gmi ny, że je śli wy ni ki
ba dań pró bek po twier dzą, iż są to osa dy
ście ko we z oczysz czal ni ście ków, za rząd -
ca oczysz czal ni ście ków mo że zo stać
uka ra ny za nie wła ści we skła do wa nie osa -
dów. Do od po wie dzial no ści mo że zo stać
po cią gnię ty wy łącz nie za rząd ca oczysz -
czal ni ście ków lub fir ma od po wie dzial -
na za go spo dar kę osa da mi ście ko wy mi
z oczysz czal ni.

Czy ciąg dal szy na stą pi?
r -r

Od pa dy na po lach, wójt na dro dze
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Wy gra ne w lo te rii pro mo cyj nej
17 sierp nia 2012 ro ku roz da ne zo sta ły na gro dy lau -

re atom ko lej nej już edy cji lo te rii pro mo cyj nej „LO KA TA
SGB”, któ rzy za ło ży li lo ka ty w Ban ku Spół dziel czym
w Ra cią żu. 

Aby wziąć udział w pro mo cji, wy star czy ło za ło żyć
w pla ców ce ban ku w okre sie od 17 paź dzier ni ka do 23
grud nia 2011r. 6-mie sięcz ną lo ka tę pro mo cyj ną, Mi ni -
mal na kwo ta lo ka ty, gwa ran tu ją ca udział w lo so wa niu na -
gród, wy no si ła 500 zł. Ci, któ rzy chcie li zwięk szyć swo -
je szan se na wy gra ną za kła da li więk szą licz bę lo kat. 

Na li ście lau re atów lo te rii zna la zło się sied mio -
ro klien tów Ban ku Spół dziel cze go w Ra cią żu. Zo -
sta li oni szczę śli wy mi po sia da cza mi cen nych na -
gród – mar ko wych sku te rów Ke eway i 37-ca lo wych
te le wi zo rów LG.

Lau re aci od lat ko rzy sta ją z usług Ban ku Spół dziel -
cze go w Ra cią żu i są bar dzo za do wo le ni z ofer ty, w tym
z pro mo cyj nych lo kat, dzię ki któ rym nie tyl ko się za ra -
bia, lecz rów nież wy gry wa. 

Peł na li sta zwy cięz ców BS Ra ciąż przed sta wia się
na stę pu ją co:

Sku te ry Ke en way Hur ri ca ne 50 wy lo so wa li: Ry szard
Sko wyr ski ze Zło to wa (gm. Szreńsk), Jan Wi śniew ski
z No wej Wsi (gm. Sie miąt ko wo) i Ta de usz Żół tow ski
z Ra dza no wa.

Te le wi zo ry LG TV LED 37/LV3755 słu żyć bę dą
miesz kan kom Ra cią ża: Han nie Gra czyk i Bar ba rze
Kwiat kow skiej oraz Ro ma no wi Ko prow skie mu z Prosz -
ko wa (gm. Szreńsk) i An drze jo wi Wró blew skie mu z Gra -
le wa (gm. Ra ciąż).

Wrę cza ją cy na gro dy w imie niu Ban ku Spół dziel cze -
go, pre zes za rzą du Piotr Pniew ski i prze wod ni czą cy Ra -
dy Nad zor czej Ka zi mierz Mi klew ski nie kry li za do wo le -
nia, że tak wie le osób wzię ło udział w lo te rii lo ku jąc pie -
nią dze w ro dzi mym ban ku. Ser decz nie gra tu lo wa li zwy -
cięz com i za chę ca li do ko rzy sta nia z pro duk tów i usług
Ban ku Spół dziel cze go w Ra cią żu oraz uczest nic twa
w ko lej nych pro mo cjach. 

Przy po mi na my, że głów ną na gro dą, gwa ran to wa ną
dla klien tów BS Ra ciąż w zi mo wej edy cji lo te rii, któ rej
fi nał bę dzie w li sto pa dzie br., jest sa mo chód oso bo wy
WV Po lo. 

BS

Bank Spół dziel czy w Ra cią żu
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Krajkowo
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Unieck
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Gra le wo
Tu sta ła kie dyś przed wo jen -

na szko ła. W niej oku pant urzą dził
obóz pra cy przy mu so wej. Za świad -
cza o tym ta bli ca pa miąt ko wa, znaj -
du ją ca się we wnątrz ośrod ka zdro wia,
któ ry kil ka lat te mu sta nął w tym
miej scu. Obok niej spi sa ne wspo -
mnie nia na ocz nych świad ków tra -
gicz ne go lo su więź niów.

„(...) Straż ni cy bi li nas co dzien -
nie – wspo mi nał Eu ge niusz Gu la szew -
ski – ra no i wie czo rem, w cza sie kie dy
nam ka za no okrą żać w mar szu bu dy -

nek, w któ rym mie ścił
się obóz, na każ dym
na roż ni ku bu dyn ku
stał uzbro jo ny straż -
nik, któ ry mi ja ją ce go
go więź nia ko pał bądź
ude rzał bi czem, jak też
ude rzał kol bą ka ra bi -
nu”. 

Świad ko wie opo -
wia da li też o jesz cze
dra stycz niej szych sy -
tu acjach, któ re koń -
czy ły się mę czeń ską
śmier cią więź niów.

Przez obóz pra cy
w Gra le wie prze -
szło ok. 5 ty się cy
do ro słych i dzie ci.
Wie lu nie prze ży ło
ka tor gi. Po cząt ko -
wo cia ła za mor do -
wa nych cho wa no
w zbio ro wej mo gi -
le na gra lew skim
cmen ta rzu. Z cza -
sem za czę to grze -
bać zwło ki na te re -
nie obo zu w spe -
cjal nym do le, przy -
sy pu jąc je nie ga -
szo nym wap nem.

N i e  d a  l e  k o
ośrod ka na co ko le
znaj du je się fi gur -
ka Mat ki Bo -
skiej. I ta bli ca,
a na niej na pis
„ K R Ó  L O  W O
POL SKI MÓDL
SIĘ ZA NA MI.
PO KÓJ CIE NOM

Wo jen ne miej sca pa mi´ ci
Jest w gmi nie Ra ciąż wie le miejsc pa mię ci o ofia rach

i wy da rze niach z okre su II woj ny świa to wej i oku pa cji hi -
tle row skiej. Znaj du ją się one głów nie na cmen ta rzach
pa ra fial nych w Gra le wie, Kraj ko wie i Ko zie bro dach.
Sto ją tam po mni ki, wy sta wio ne sta ra niem sa mo rzą du
gmin ne go. Trzy z nich wy szły spod rę ki te go sa me go rzeź -
bia rza, nie ży ją ce go już ar ty sty Ja na Stęp kow skie go ze
Strze go wa. Są też po mni ki pa mię ci po za cmen ta rza mi.
Przy po mi na my je w 73 rocz ni cę pa mięt ne go Wrze śnia.

Od no wio na mo gi ła żoł nie rza Wrze śnia An to nie go Hau ski

To miej sce kry je tak że szcząt ki 
ofiar hi tle row skie go ter ro ru

Zbio ro wa mo gi ła na cmen ta rzu w Gra le wie. 
Po cho wa ni tu zo sta li m. in. po wie sze ni przez 

hi tle row ców pod czas pu blicz nej eg ze ku cji 
w 1943 r. miesz kań cy po wia tu płoń skie go



PO LA KÓW PO MOR DO WA NYCH
PRZEZ NIEM CÓW W LA -
TACH 1939 – 1945”. W zie mi
pod fi gur ką spo czy wa ją ofia ry hi tle -
row skie go mor du.

Tak że na cmen ta rzu w Gra le wie
jest mo gi ła upa mięt nia ją ca śmierć
z rąk nie miec kie go oku pan ta, o czym
za świad cza na pis: „PA MIĘ CI
OFIAR WOJ NY PO WIE SZO -
NYCH I PO MOR DO WA NYCH
W GRA LE WIE”. 

Na ta bli cy – na zwi ska ofiar. Oto
one: Zyg munt Cha rzyń ski, Ma rian
Urbań ski, Wła dy sław Dą brow ski,
Wa cław Or lik, Ka zi mierz Po go rzel -
ski, Hen ryk Kry sie wicz, Fe liks Kor -
piń ski, Jó zef Zych, Sta ni sław Tysz ki,
Izy dor So bie rań ski. I do pi sek „...
oraz trzy dzie stu nie zna nych”.

W ubie głym ro ku na tym sa mym
cmen ta rzu od by ła się uro czy stość
przy od no wio nej mo gi le żoł nie rza
Wrze śnia ka no nie ra An to nie go Hau -
ski. Wal czył w bi twie pod Mła wą.
Je go cia ło zo sta ło zna le zio ne w 1939
r. na kar to fli sku w Kieł bo wie. Żoł -
nie rza po cho wa no na gra lew skim
cmen ta rzu.

W po bli żu ko ścio ła znaj du je się

jesz cze je den wo -
jen ny po mnik „PA -
MIĘ CI PO MOR -

DO WA NYCH PRZEZ OPRAW -
CÓW HI TLE ROW SKICH W RO -
KU 1943”. Stoi w miej scu pu blicz nej
eg ze ku cji dzie się ciu miesz kań ców
po wia tu płoń skie go, któ rzy zo sta li

po wie sze ni na oczach gra le wian.
Spo czy wa ją w zbio ro wej mo gi le
na cmen ta rzu.

do koń cze nie na str. 10

Fo to gra fia szko ły wy bu do wa nej przed woj ną, w któ rej w cza sie oku pa cji mie ścił się obóz 
pra cy przy mu so wej
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Ta bli ca we wnątrz ośrod ka zdro wia

Obe lisk upa mięt nia ją cy ofia ry eg ze ku cji do ko na nej w 1943 r.
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Kraj ko wo
Na miej sco wym cmen ta rzu znaj -

du je się mo gi ła żoł nie rzy po le głych
we wrze śniu 1939 r. Na ta bli cy wy ry -
te są ich na zwi ska. Oto one: strz. Sta -
ni slaw Bru dzyń ski, kpr. Kon rad Bart -
kow ski, kan. Alek san der Trze ciak,
Ed mund Szkur ski, kpr. Ju lian Ku liń -

ski, strz. Zyg munt Śmie tan ka,
strz. Wła dy sław Wlu dzik.
W mo gi le po cho wa ne jest też
dziec ko bez i mien ne. 

Pa mięć o po le głych i za mor -
do wa nych w cza sie II woj ny
i oku pa cji hi tle row skiej miesz -
kań cach Kraj ko wa i oko lic

utrwa lo na zo -
sta ła na ta bli -
cy umiesz czo -
nej na po mni -
ku wy sta wio -
nym w 75-
rocz ni cę osad -
nic twa ło wic -
kie go na tych
z i e  m i a c h .
W i d  n i e  j ą
na niej na zwi -
ska za cnych
oby wa te li zie -
mi kraj kow skiej.
St. Choj nac ki, St.
Ko wa ra, J. Gład ki,
J. Sen dal, W. Ła -
ski... Wszy scy oni
zo sta li za mor do -
wa ni przez hi tle -
row ców.

Ko zie bro dy
Świa dec twem tra gicz nych

wy da rzeń w la tach 1939 – 1945
na tym te re nie jest znaj du ją cy
się na cmen ta rzu po mnik ku
czci miesz kań ców, któ rzy zgi -
nę li w wo jen nej za wie ru sze. Ich
na zwi ska wy ry te są na ta bli cy:
Onu fry Cha bow ski, Le on Jó ze -
fo wicz, Ire na Kra jew ska, Sta ni -
sław Kra jew ski, Ste fan Lu kas,
Adam Pi woń ski, Jan Pi woń ski,
Sta ni sław Rze mie niew ski, Sta -
ni sław Tu row ski i ko bie ta nie -
zna na.

Unieck
Na skwe rze przy bu dyn ku

Szko ły Pod sta wo wej znaj du je
się po mnik po świę co ny żoł nie -
rzom Woj ska Pol skie go, Ar mii

Kra jo wej i Ba ta lio nów Chłop skich.
Na po mni ku wid nie je na pis: 

„W hoł dzie po le głym w obro nie
oj czy zny żoł nie rzom WP, AK, BCH
oraz po mor do wa nym przez hi tle row -
ców, UB i tym, któ rzy zgi nę li w bra -
to bój czych wal kach w la tach
1939 – 1948. Niech ży ją w na szej
pa mię ci”.

Wo jen ne miej sca pa mi´ ci

Cmentarz w Krajkowie 
- mogiła żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r.

Pomnik obok szkoły w Krajkowie

Pomnik na cmentarzu w Koziebrodach

Obelisk przy szkole w Uniecku
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KANCELARIA
ADWOKACKA 
W RACIĄŻU

Kompleksowa obsługa prawna 
osób fizycznych i firm.

Prawo karne, gospodarcze, 
pracy, cywilne.

Kancelaria czynna 
we wtorki i czwartki 
w godzinach 16 – 18.

Adres: Plac Mickiewicza 4, 
wejście od ul Wolności, I p. (ulica do kościoła)

Tel. kom. 600 545 232  tel./fax 24 2622431
ADWOKAT: Anna Borysewicz

U W A G A !
Bezpłatne porady prawne

Urząd Gminy Raciąż
informuje, że dnia:

20 września 2012 r. (czwartek)
w godzinach od 11.30 do 15.30

w siedzibie Urzędu Gminy 
(pokój nr 18) 

będzie pełnił dyżur prawnik 
z Punktu Porad Prawnych

i  Obywatelskich w Płońsku.

Zapraszamy zainteresowane osoby

Projekt „Sukces zaczyna się  w przedszkolu”
- projekty konkursowe

Realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O G Ł O S Z E N I E
W związ ku z no wym ro kiem szkol nym 2012/2013

wzna wia my re kru ta cję dzie ci w wie ku od 3 do 5 lat
z te re nu gmi ny Ra ciąż do punk tów przed szkol nych
w: Ko dłu to wie, Ko zie bro dach, Kraj ko wie, Kra sze wie
Ga czuł tach, Ra cią żu, Sta rym Gra le wie, Uniec ku.
W tym ce lu na le ży:
– uzu peł nić for mu larz zgło sze nia dziec ka do punk tu

przed szkol ne go
– uzu peł nić de kla ra cję uczest nic twa w pro jek cie
– zło żyć oświad cze nie uczest ni ka pro jek tu o wy ra -

że niu zgo dy na prze twa rza nie da nych oso bo wych

W/w do ku men ty moż na uzy skać w biu rze pro jek -
tu – Urząd Gmi ny w Ra cią żu, pok. nr 4 lub
w w/w punk tach przed szkol nych.

Serdecznie zapraszamy!

SKUP ZŁOMU 
i METALI KOLOROWYCH

NA WAGĘ!!!

SKUP ZBOŻA
Konkurencyjne ceny!!!

(odbiór od klienta 
własnym transportem)

Sprzedaż:
- WĘGIEL                        
- EKOGROSZEK               
- BRYKIET OPAŁOWY 
- NAWOZY  
- CEMENT  
- MATERIAŁY BUDOWLANE

F.H.U. GRALEWO
Tel. (23) 679-32-06

604-268-846
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Nie ta kie go wy ni ku spo dzie wa li się ki bi ce uniec kiej
dru ży ny, któ rzy w nie dzie lę, 26 sierp nia, po ja wi li się
na bo isku w Uniec ku, aby do pin go wać Ju trzen kę.
W pierw szym me czu no we go se zo nu roz gry wek w kla sie
A go spo da rze prze gra li z GKS Po krzyw ni cą 2: 3 (0: 2).

– Dzię ku ję za dru gą po ło wę – po wie dział do scho -
dzą cych do szat ni za wod ni ków Ju trzen ki tre ner ze spo łu
Sła wo mir Jóź wiak.

Za pierw szą nie mógł dzię ko wać, bo wiem w tej czę -
ści me czu uniec ki ze spół grał..., wła ści wiej bę dzie na pi -
sać, że nie grał. Bo ani sku tecz no ści nie by ło, ani wo li
wal ki... Wy glą da ło to tro chę tak, jak by go spo da rze nie
wie dzie li, po co wy szli na bo isko. Wie dzie li za to go ście
i nie po rad ność go spo da rzy wy ko rzy sta li mak sy mal nie,
strze la jąc dwa go le.

Po prze rwie gra uniec kie go ze spo łu nadar ła tem pa
i za cię to ści i w kil ka mi nut po jej roz po czę ciu kon tak to -
wą bram kę zdo był Da niel Sło jew ski. Wi dać tre ner udzie -
lił pił ka rzom ostrej re pry men dy. Ale dru ży na z Po krzyw -
ni cy nie za mie rza ła od dać zwy cię stwa i zre wan żo wa ła
trze cim cel nym tra fie niem. Na plus ze spo ło wi Ju trzen ki
trze ba za li czyć to, że nie za ła mał się, lecz parł na bram -
kę prze ciw ni ka z wiel ką chę cią strze la nia ko lej ne go go -

la. I ten gol padł na kil ka mi nut przed koń co wym gwizd -
kiem sę dzie go. A je go strzel cem był Mi chał Łu gow ski.
Nie wie le bra ko wa ło, a go spo da rze do pro wa dzi li by jesz -
cze do wy rów na nia, lecz pił kę zmie rza ją cą do siat ki
w ostat niej chwi li wy bił obroń ca GKS. Szko da. A mo że
nie. Mo że z tej gorz kiej lek cji pił ka rze Ju trzen ki Unieck
wy cią gną wnio ski i w ko lej nych spo tka niach bę dą grać
przez 90 mi nut, a nie tyl ko przez 45.

Z kim jesz cze Ju trzen ka za gra w Uniec ku w run dzie
je sien nej, oto ter mi narz tych spo tkań:
9 wrze śnia (godz. 11.00) z So ko łem Gru dusk,
16 wrze śnia (godz. 11.00) z Gla dia to rem Sło sze wo,
27 wrze śnia (godz. 16.30) ze Świ tem Ba ra no wo,
7 paź dzier ni ka (godz. 14.00) z Rze ku nian ką,
21 paź dzier ni ka (godz. 14.00) z KS Wą se wo,
4 li sto pa da (godz. 13.00) z Wkrą An dzin

r -r
P. S. Wkra So cho cin – Ju trzen ka Unieck 4:0

Fal start Ju trzen ki

Dru gą bram kę dla Ju trzen ki zdo był Mi chał Łu gow ski

Jed na z wie lu groź nych sy tu acji pod bram ką Ju trzen ki

Pił ka rze obu ze spo łów, zwłasz cza w dru giej czę ści me czu, 
wal czy li z du żą de ter mi na cją o do mi na cję na bo isku


