
Głosuj na Ryszarda Giszczaka

Babciu, dziadku żyj sto lat Studniówka w Społecznym LO

Czytaj na str. 7

Kapituła konkursu „Wójt Roku 2011”, organizowanego przez Telewizję Polską S.A., wybrała najlepszą dziesiątkę
samorządowców spośród zgłoszonych kandydatur. W tej dziesiątce znalazł się wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak.

Szczegó∏y na str. 3

Czy taj na str. 12

Finaliści konkursu "WÓJT ROKU 2011" wybrani
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Skrom ny bu dżet
Te go rocz ne do cho dy gmi ny Ra ciąż za pla no wa no w wy so -

ko ści 20.972.589 zł, a wy dat ki – 21.047.758,08 zł. De fi cyt bu -
dże to wy w kwo cie 75.169,08 zł ma zo stać po kry ty po życz ką.

– To skrom ny bu dżet, oszczęd no ścio wy – oce nił wójt Ry -
szard Gisz czak. – Przede wszyst kim dla te go, że nie wie my, kie dy
otrzy ma my zwrot środ ków unij nych w ra mach re fun da cji kosz -
tów po nie sio nych na in we sty cje.

Przy do mów ki – ciąg dal szy
Gmi na Ra ciąż zło ży ła w Urzę dzie Mar szał kow skim dru gi

wnio sek o do fi nan so wa nie bu do wy ko lej nych przy do mo wych
oczysz czal ni ście ków. Tym ra zem na te re nie gmi ny Ra ciąż za in -
sta lo wa ne ma ją być 132 ta kie urzą dze nia. Przy czym o środ ki
unij ne bę dzie te raz o wie le trud niej niż za pierw szym ra zem. Po -
wód jest pro sty. Na ca łym Ma zow szu przy by ło za in te re so wa nych
in sta lo wa niem tzw. przy do mó wek, a tym sa mym wię cej gmin za -
bie ga o do ta cje.

Wóz dla OSP Szapsk, re mont re mi zy
w Do brskiej Ko lo nii

Trwa ją ze bra nia spra woz daw cze Ochot ni czych Stra ży Po -
żar nych. Dru ho wie oce nia ją mi nio ny rok, bi lan su ją po trze by
OSP i moż li wo ści ich za spo ko je nia, wy ty cza ją plan pra cy
na no wy rok. Do bre wie ści ma my dla dru hów z OSP w Do -
brskiej Ko lo nii. Wia do mo już, że zo sta nie tam prze pro wa dzo -
ny re mont re mi zy. Pod pi sa na bo wiem zo sta ła umo wa na fi -
nan so wa nie tej in we sty cji z fun du szy unij nych w ra mach
PROW. Rów nież do bra wia do mość do ty czy Szap ska. Miej -
sco wa OSP otrzy ma wóz stra żac ki. Po jazd prze ka że KP PSP
w Płoń sku w za mian za wspar cie, ja kie go gmi na Ra ciąż udzie -
li ła za wo do wej stra ży przy za ku pie sprzę tu. Wóz ma tra fić
do OSP w Szap sku w lu tym.

Wójt uspo ka ja...
... miesz kań ców wsi Pół ka Ra ciąż i Bu dy Kra szew skie.

W gmi nie Sie miąt ko wo na stą pi ła zmia na ad mi ni stra to ra wo do -
cią gów. A wy mie nio ne wio ski czer pią wo dę w uję cia znaj du ją ce -
go się na te re nie tej gmi ny, kon kret nie w Krze cza no wie. – Miesz -
kań cy tych wsi bę dą pła cić na wo dę ta ką sa mą staw kę jak po zo -
sta li miesz kań cy gmi ny Ra ciąż, któ rzy otrzy mu ją wo dę z ujęć ad -
mi ni stro wa nych przez za kład w Mła wie – za pew nia Ry szard
Gisz czak.

Eter nit do uty li za cji
W tym ro ku od 44 osób (z 26 bu dyn ków) gmi na od bie rze

eter nit. Ty le zgło si ło się chęt nych. Koszt zdję cia i uty li za cji eter -
ni tu po kry je Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska. Ak cja
bę dzie po wta rza na co ro ku.

Po ro zu mie waw cza ko mi sja rad nych
Na jed nej z ostat nich se sji Ra da Miej ska Ra cią ża wy ło ni ła

kil ku rad nych do roz mów z przed sta wi cie la mi gmi ny Ra ciąż.
Gmi na Ra ciąż już daw no uczy ni ła ten krok. – Ra da Gmi ny Ra -
ciąż po sta no wi ła od de le go wać do roz mów w przed sta wi cie la mi
Ra dy Miej skiej Ra cią ża prze wod ni czą ce go ra dy oraz prze wod ni -
czą cych sta łych ko mi sji – po wie dział nam Ja ro sław Ja wor ski.
Na ra zie do roz mów nie do szło.

Podatki na 2012 rok WIEŚCI GMINNE
Okre śla się na stę pu ją ce staw ki po dat ku od nie ru cho -

mo ści obo wią zu ją ce na te re nie gmi ny Ra ciąż:

1. od grun tów:
a) zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar -

czej bez wzglę du na spo sób za kwa li fi ko wa nia w ewi -
den cji grun tów i bu dyn ków – 0,58 zło tych od 1 m² po -
wierzch ni;

b) pod je zio ra mi za ję tych na zbior ni ki wod ne, re ten cyj -
ne lub elek trow ni wod nych – 4,06 zło tych od 1 ha po -
wierzch ni;

c) po zo sta łych, w tym za ję tych na pro wa dze nie od płat -
nej sta tu to wej dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go przez
or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go – 0,28 zło tych od
1 m² po wierzch ni.

2. od bu dyn ków lub ich czę ści:
a) miesz kal nych – 0,27 zło tych od 1 m² po wierzch ni

użyt ko wej;
b) zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści go spo dar -

czej oraz od bu dyn ków miesz kal nych lub ich czę ści
za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar -
czej – 12,36 zło tych od 1 m² po wierzch ni użyt ko wej;

c) za ję tych na pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej
w za kre sie ob ro tu kwa li fi ko wa nym ma te ria łem siew -
nym – 9,19 zło tych od 1 m² po wierzch ni użyt ko wej;

d) zwią za nych z udzie la niem świad czeń zdro wot nych
w ro zu mie niu prze pi sów o dzia łal no ści lecz ni czej, za -
ję tych przez pod mio ty udzie la ją ce tych świad -
czeń – 4,17 zło tych od 1 m² po wierzch ni użyt ko wej;

e) po zo sta łych, w tym za ję tych na pro wa dze nie od płat -
nej sta tu to wej dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go przez
or ga ni za cje po żyt ku pu blicz ne go – 2,18 zło tych od 1
m² po wierzch ni użyt ko wej.

3) od bu dow li – 2% ich war to ści okre ślo nej na pod sta wie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 usta wy o po dat kach i opła -
tach lo kal nych.

Zwal nia się od po dat ku od nie ru cho mo ści:
1) nie ru cho mo ści lub ich czę ści zwią za ne z ochro ną

prze ciw po ża ro wą z wy łą cze niem po wierzch ni za ję -
tych pod dzia łal ność go spo dar czą;

2) nie ru cho mo ści lub ich czę ści wy ko rzy sty wa ne na ce le
dzia łal no ści z za kre su kul tu ry oraz kul tu ry fi zycz nej,
spor tu i re kre acji;

3) ru ro cią gi i prze wo dy sie ci roz dziel czej wo dy oraz bu -
dow le słu żą ce do od pro wa dza nia i oczysz cza nia ście -
ków.

Ce na sku pu ży ta
Ob ni ża się ce nę sku pu ży ta do ce lów wy mia ru po dat -

ku rol ne go ogło szo ną w ko mu ni ka cie pre ze sa Głów ne go
Urzę du Sta ty stycz ne go z dnia 19 paź dzier ni ka 2011 r.
w spra wie śred niej ce ny sku pu ży ta za okres pierw szych
trzech kwar ta łów 2011 r. (M. P. z 2011 r. Nr 95,
poz. 969) z kwo ty 74,18 zł za 1 dt do kwo ty 45,00 zł za
1 dt.
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Wyślij SMS o treści 4 na numer 7120
Ka pi tu ła kon kur su „Wójt Ro ku 2011” wy bra ła naj lep -

szą dzie siąt kę sa mo rzą dow ców spo śród zgło szo nych kan dy -
da tur. To już je de na sta edy cja kon kur su, któ rą or ga ni zu je
Te le wi zja Pol ska S.A. 

Oto dzie siąt ka fi na li stów (wg ko lej no ści al fa be tycz nej): 
– pan Da riusz Bie lec ki, wójt gmi ny Po mie chó wek, woj.

ma zo wiec kie, 
– pan Jan An drzej Dą brow ski, wójt gmi ny Strzy że wi ce,

woj. lu bel skie, 
– pan Mar cin Ga weł, wójt gmi ny Pa łecz ni ca, woj. ma ło -

pol skie, 
– pan Ry szard Gisz czak, wójt gmi ny Ra ciąż, woj. ma zo -

wiec kie, 
– pan Sta ni sław Ka liń ski, wójt gmi ny Skó rzec, woj. ma -

zo wiec kie, 
– pa ni Iwo na Agniesz ka Łe bek, wójt gmi ny Dłu go łę ka,

woj. dol no ślą skie, 
– pan Ma rian Je rzy Ry znar, wójt gmi ny Wią zow ni ca,

woj. pod kar pac kie, 
– pan Sta ni sław Szle ter, wójt gmi ny Gra je wo, woj. pod -

la skie, 
– pa ni Bar ba ra Za jąc, wójt gmi ny Po kój, woj. opol skie, 
– pa ni Sa bi na Za wis, wójt gmi ny Ra dwa ni ce, woj. dol no -

ślą skie. 

Kan dy da tów do ty tu łu „Wój ta Ro ku 2011” zgła sza li
miesz kań cy gmin, or ga ni za cje i in sty tu cje. Syl wet ki fi na -
li stów bę dą pre zen to wa ne na an te nie Pro gra mu 1
TVP S.A. co dzien nie od 25 stycz nia do 10 lu te go 2012
ro ku o go dzi nie 12.40. W tych dniach bę dą rów nież dzia -
łać nu me ry te le fo nów, pod któ re bę dzie moż na wy sy łać
SMS -y gło su jąc na wy bra ne go wój ta. Zdo byw cą ty tu łu
„Wój ta Ro ku 2011” zo sta nie ten z dzie siąt ki fi na li stów,
któ ry uzy ska naj wię cej SMS -ów w gło so wa niu wi dzów
Pro gra mu 1 TVP S.A.. 

Kon kurs na „Wój ta Ro ku” od je de na stu lat cie szy się
du żym za in te re so wa niem śro do wisk sa mo rzą do wych
oraz wi dzów Te le wi zji Pol skiej, a słu ży pro mo wa niu lu dzi,
któ rzy w wy ni ku de mo kra tycz nie wy ra żo nej wo li wy bor -
ców przy czy nia ją się do roz wo ju pol skich wsi i ma łych
miej sco wo ści. 

Kon kur so wi pa tro nu je Pre zy dent RP Bro ni sław Ko -
mo row ski. Współ pa tro nem jest mi ni ster rol nic twa i roz -
wo ju wsi – Ma rek Sa wic ki.

Uro czy ste ogło sze nie wy ni ków od bę dzie się 18 lu te -
go 2012 ro ku. 

– Za chę cam do gło so wa nia na mo ją oso bę. Tyl ko wte -
dy mo gę wy grać. A mo je zwy cię stwo to suk ces i pro mo cja
ca łej gmi ny Ra ciąż, moż li wość pre zen ta cji na sze go wspól -
ne go do rob ku i do ko nań na fo rum ogól no pol skim. To
splen dor dla na szej ma łej oj czy zny i dla nas – jej miesz kań -
ców – mó wi wójt gmi ny Ry szard Gisz czak.

Głosuj
na Ryszarda
Giszczaka

Finaliści konkursu "WÓJT ROKU 2011" wybrani
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50 lat ra zem

14 grud nia wójt gmi ny Ra cià˝ Ry szard Gisz czak wr´ -
czy∏ w imie niu Pre zy den ta RP „Me da le za d∏u go let nie
po ̋ y cie ma∏ ̋ eƒ skie”. Od zna cze nie, a tak ̋ e pre zent
od gmi ny otrzy ma li paƒ stwo Bar ba ra i Ta de usz Pie -
choc cy z M∏o de go Nie dro ̋ a, ob cho dzà cy ju bi le usz
50-le cia po ̋ y cia ma∏ ̋ eƒ skie go.

Gmina Raciąż
uaktywniła konto

na facebook'u
Gmi na Ra ciąż do łą cza do gmin, któ re ma ją swój pro -

fil na por ta lu spo łecz no ścio wym fa ce bo ok. 
Na stro nie bę dą suk ce syw nie pu bli ko wa ne naj waż niej -

sze in for ma cje do ty czą ce pra cy urzę du, ko mu ni ka ty dla
miesz kań ców, in for ma cje o naj waż niej szych wy da rze niach
i im pre zach gmin nych.

Bę dzie moż na rów nież po dzie lić się spo strze że nia mi,
prze ka zać uwa gi, pro po zy cje czy za dać py ta nie. 

Aby to zro bić trze ba po sia dać za re je stro wa ne kon to
na fa ce bo ok'u oraz klik nąć od po wied ni ba ner na stro nie
www.gmi na.ra ciaz.iap.pl lub za lo go wać się na stro nie
www.fa ce bo ok.com i wy szu kać gmi nę Ra ciąż.

Pogrà˝ona w smutku rodzina
dzi´kuje rodzinie, przyjacio∏om,

znajomym firmom: JURTAD w Racià˝u,
Olewnik, Domino – K. Brdak, ZOOWET,

Borowski Henryk i Bo˝ena,
Piekarnie - Jadwigi Wiejskiej,

Andrzeja i Wandy Wichowskich,
Marcelego Górskiego z Siemiàtkowa

oraz wszystkim uczestnikom uroczystoÊci 
pogrzebowej naszego kochanego m´˝a,

ojca i dziadziusia 
Âp. Eugeniusza ¸ukasiaka

Serdeczne Bóg Zap∏aç

Ra da pro si i się sprze ci wia
Prze wod ni czą cy Ja ro sław Ja wor ski, w imie niu Ra dy

Gmi ny Ra ciąż zwró cił się do mar szał ka wo je wódz twa ma -
zo wiec kie go o spo wo do wa nie po now ne go prze ana li zo wa -
nia prze bie gu li nii ko le jo wej War sza wa – Mo dlin – Płock
i uwzględ nie nia w jej ra mach mia sta Płoń ska.

„Uwa ża my, iż ta ki wła śnie prze bieg tra sy, przy nie wiel -
kim wzro ście na kła dów fi nan so wych, przy czy ni się do roz -
wo ju spo łecz no -go spo dar cze go za rów no sa me go Płoń ska,
jak i wie lu gmin po wia tu płoń skie go. Lep sza i szyb sza ko mu -
ni ka cja to rów nież wzrost ak tyw no ści za wo do wej miesz kań -
ców pół noc no -za chod niej czę ści wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go, skut kiem cze go by ło by znacz ne ob ni że nie bez ro bo cia
w re gio nie” – czy ta my w pi śmie do mar szał ka Ada ma Stru -
zi ka.

Ra da Gmi ny Ra ciąż przy ję ła też sta no wi sko do ty czą ce
roz po rzą dze nia mi ni stra spra wie dli wo ści w spra wie li kwi -
da cji nie któ rych są dów, na mo cy któ re go zo stał by zli kwi -
do wa ny Sąd Re jo no wy w Płoń sku.

„Ra da Gmi ny Ra ciąż sta now czo sprze ci wia się pro jek -
to wi li kwi da cji Są du Re jo no we go w Płoń sku. Uwa ża my, że
są dow nic two na szcze blu po wia to wym jest od lat jed nym
z pod sta wo wych ele men tów funk cjo no wa nia ad mi ni stra cji
pu blicz nej, gwa ran tu jąc oby wa te lom bez pie czeń stwo
i ochro nę naj istot niej szych ży cio wo spraw. Po mysł li kwi da -
cji Są du Re jo no we go w Płoń sku nie ma żad ne go ra cjo nal -
ne go uza sad nie nia, a tyl ko ogra ni czy do stęp ność miesz -
kań ców do są du, a zwłasz cza do Wy dzia łu Ksiąg Wie czy -
stych, z któ re go naj czę ściej ko rzy sta ją miesz kań cy na szej
gmi ny. Chce my pod kre ślić, że Sąd Re jo no wy w Płoń sku
bar dzo do brze funk cjo nu je w no wo cze snej sie dzi bie, wy -
bu do wa nej w 2009 r. Uwa ża my, że pla no wa ne zmia ny nie
ma ją nic wspól ne go z eko no mią, za kła da ne oszczęd no ści
bę dą nie wiel kie i ab so lut nie nie zrów no wa żą kosz tów spo -
łecz nych, a je dy nie wpro wa dzą kom pli ka cje dla miesz kań -
ców na szej gmi ny i ca łe go po wia tu. Po wyż szym pro jek tem
zo sta li śmy za sko cze ni, gdyż dzia ła nia pod ję to bez ja kich -
kol wiek kon sul ta cji spo łecz nych ze śro do wi ska mi lo kal ny -
mi” – na pi sał prze wod ni czą cy ra dy Ja ro sław Ja wor ski
w pi śmie do mi ni stra spra wie dli wo ści Ja ro sła wa Go wi na.
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Już 2 lu te go

Dyk tan do re jo no we 
Ze spó∏ Szkó∏ Spo ∏ecz ne go To wa rzy stwa OÊwia to we go

w Ra cià ̋ u i Miej skie Cen trum Kul tu ry i Spor tu po raz
ko lej ny or ga ni zu jà dyk tan do re jo no we. Pa tro nat ho no ro -
wy nad kon kur sem ob j´ li wójt gmi ny Ra cià˝ Ry szard
Gisz czak i bur mistrz Ra cià ̋ a Ja nusz Sa dow ski.

Dyk tan do od b´ dzie si´ 2 lu te go w sa li MDK w Ra cià -
˝u. Po czà tek o godz. 10.00. Pra ce uczniów b´ dà ko do wa -
ne. W sk∏ad ju ry spraw dza jà ce go dyk tan da wej dà na -
uczy cie le za in te re so wa nych gim na zjów i na uczy cie le po -
lo ni Êci Ze spo ∏u Szkó∏ STO w Ra cià ̋ u. Zwy ci´z cà zo sta -
nie oso ba, któ ra zro bi naj mniej szà iloÊç b∏´ dów i zy ska
naj mniej punk tów. Je Êli b´ dzie kil ka prac z ta kà sa mà ilo -
Êcià punk tów, zo sta nie prze pro wa dzo na do gryw ka. Pro -
to kó∏ z wy ni ka mi kon kur su zo sta nie prze s∏a ny do za in te -
re so wa nych szkó∏ dro gà elek tro nicz nà. Dyk tan do kon -
kur so we b´ dzie omó wio ne. Do za in te re so wa nych szkó∏
zo sta nie prze s∏a na in for ma cja o naj cz´ Êciej po pe∏ nia nych
b∏´ dach, re gu ∏ach or to gra ficz nych, któ re spra wi ∏y uczest -
ni kom naj wi´ cej pro ble mów. Og∏o sze nie wy ni ków kon -
kur su na stà pi w dniu je go prze pro wa dze nia.

Zma ga li się z ję zy kiem pol skim
Szko ∏a Pod sta wo wa im. Êw. St. Kost ki w Sta rym Gra -

le wie po raz ko lej ny by ∏a or ga ni za to rem gmin ne go kon -
kur su or to gra ficz ne go, do któ re go przy stà pi li ucznio wie
z trzech szkó∏ pod sta wo wych z te re nu gmi ny Ra cià˝. 

Ce lem kon kur su jest przede wszyst kim pro pa go wa nie
wÊród uczniów i na uczy cie li idei wspól nej od po wie dzial -
no Êci za j´ zyk pol ski. Umo˝ li wia on rów nie˝ uczniom
spraw dze nie w∏a snych umie j´t no Êci.

Ty tu∏ „Mi strza or to gra fii” zdoby∏a uczen ni ca SP
w Uniec ku – Ola Oukal. Dru gie miej sce za j´ ∏a Syl wia
Ma jew ska z SP w Sta rym Gra le wie, zaÊ trze cie – Ra fa∏
Szcze piƒ ski z SP w Uniec ku. Wy ró˝ nie nie otrzy ma ∏a
We ro ni ka Ja gac ka z SP w Kra sze wie Ga czu∏ tach.

Wszy scy lau re aci otrzy ma li na gro dy ksià˝ ko we i pa -
miàt ko we dy plo my.

SP Sta re Gra le wo

Imię Po wstań ców Stycz nio wych
Chcàc prze ka zaç na st´p nym po ko le niom jak naj lep sze

dzie dzic two, Szko ∏a Pod sta wo wa i Pu blicz ne Gim na zjum
w Uniec ku po sta no wi ∏y przy jàç imi´ Po wstaƒ ców Stycz -
nio wych.

Na uro czy stoÊç nada nia imie nia i wr´ cze nia sztan da ru
dy rek tor, gro no pe da go gicz ne, ro dzi ce i ucznio wie pra -
gnà za pro siç wszyst kich przy ja ció∏ Ze spo ∏u Szkó∏
w Uniec ku.

Ce re mo nia od b´ dzie si´ 31 stycz nia 2012 r. Roz pocz -
nie si´ o go dzi nie 10.00 mszà Êw. w ko Êcie le pa ra fial nym
w Uniec ku. Wie rzy my, ˝e swo jà obec no Êcià uÊwiet nià
Paƒ stwo tak wa˝ ny mo ment w ˝y ciu na szej szkol nej spo -
∏ecz no Êci.

Pro gram uro czy sto Êci:
1. Msza Êw. w ko Êcie le pa ra fial nym w Uniec ku

pod prze wod nic twem J. E. ks. bpa Pio tra Li be ry. Ce re -
mo nia prze ka za nia sztan da ru.

2. Prze marsz de le ga cji szkol nej i za pro szo nych go Êci
pod po mnik Po wstaƒ ców Stycz nio wych.

3. Uro czy stoÊç w szkol nej sa li gim na stycz nej.
Wszy scy, któ rzy chcà wes przeç fi nan so wo po wy˝ sze

przed si´ wzi´ cie mo gà do ko ny waç wp∏at na kon to:
BS 18 8233 0004 0000 1241 2000 0001

Za oka za nà ˝ycz li woÊç i po moc ser decz nie dzi´ ku je my.
Dy rek tor, Ra da Pe da go gicz na, Ra da Ro dzi ców,

ucznio wie ZS w Uniec ku 

Lau re aci i or ga ni za to rzy kon kur su

Wró ci li z tor ba mi sło dy czy
Ju˝ po raz ko lej ny ucznio wie Szko ∏y Pod sta wo wej

w Sta rym Gra le wie wraz z opie ku na mi wzi´ li udzia∏
w kon cer cie cha ry ta tyw nym, któ ry 6 grud nia od by∏ si´
w Sa li Kon gre so wej w War sza wie na rzecz Fun da cji
„Pro me te usz”. Bi le ty – ce gie∏ ki wspie ra jà fi nan so wo fun -
da cj´ na rzecz dzie ci nie pe∏ no spraw nych i upo Êle dzo nych
umy s∏o wo.

Pod czas kon cer tu wy stà pi li ta cy ar ty Êci jak: Na ta lia
Ku kul ska, Ada Szulc i Chi li toy, Syl wia Grzesz czak & Li -
ber, Ane ta Fi giel, Ma ciej Pol, Drink Milk, For ma cja Ta -
necz na Flex.

Tra dy cyj nie kon cert zo sta∏ zwieƒ czo ny spo tka niem
z mi ko ∏a jem oraz po ka zem la se rów.

Pod czas kon cer tu czte ro oso bo wa gru pa uczniów wraz
z opie ku nem (na zdj´ ciu) wzi´ ∏a udzia∏ w kon kur sie do -
ty czà cym udzie la nia pierw szej po mo cy przed me dycz nej.
Zna ko mi cie po ra dzi li so bie ze wszyst ki mi za da nia mi.
W na gro d´ otrzy ma li tor by pe∏ ne s∏o dy czy.
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Jasełka – szkolna tradycja
Wiatr się wdziera poprzez ściany,
Po stajence hula…
W żłobie leży Pan nad Pany,
Matka go utula…

Te sło wa, wpro wa dza ją ce w świą -
tecz ny na strój, za brzmia ły 21 grud nia
w szko le w Kra sze wie Ga czuł tach.

Zgod nie ze szkol ną tra dy cją naj -
młod si ucznio wie wy sta wi li ja seł ka. Tym
ra zem wcie li li się w ro lę Ma ryi i Jó ze fa
po szu ku ją cych noc le gu. Ko lę da „Nie by -
ło miej sca dla Cie bie” od zwier cie dli ła
ich dłu gą po dróż i przy po mnia ła hi sto rię
sprzed dwóch ty się cy lat.

Ba lo no we ozdo by świą tecz ne
W Szko le Pod sta wo wej w Kra sze wie Ga czuł tach roz -

strzy gnię to kon kurs pla stycz ny na naj pięk niej szą bomb kę bo -
żo na ro dze nio wą na ba lo nie. Kon kurs ad re so wa ny był
do uczniów Ze spo łu Szkół w Ko zie bro dach, Fi lii SP Kra sze -
wo Ga czuł ty oraz punk tów i od dzia łów przed szkol nych
w Ko zie bro dach, Kra sze wie Ga czuł tach i w Ra cią żu. Na kon -
kurs wpły nę ło 41 prac, któ re oce nia no w czte rech ka te go -
riach wie ko wych. Ju ry wy ło ni ło na stę pu ją cych zwy cięz ców
kon kur su.

I gru pa wie ko wa – punk ty przed szkol ne 
1. We ro ni ka Wi śniew ska – PP Ra ciąż, Bar tosz Pi łat – PP

Ra ciąż 
2. Bar tosz Am bro cho -

wicz – PP Ra ciąż 
3. Alek san dra No wa czew -

ska – PP Kra sze wo Ga -
czuł ty, Kry stian Ko bu -
szew ski – PP Ko zie -
bro dy
II gru pa wie ko wa – od -
dzia ły przed szkol ne

1. Ma te usz Pi łat – OP Ra -
ciąż

2. Pa weł Kry gier – OP
Kra sze wo

3. Alek san dra Ko bu szew ska – OP Kra sze wo, Na ta lia Kar -
wow ska – OP Kra sze wo
III gru pa wie ko wa – kla sy I – III

1. Na ta lia Żmi jew ska – kl. I SP Kra sze wo Ga czuł ty
2. Ma te usz Ko bu szew ski – kl. III SP Ko zie bro dy, Ja siń -

ski – kl. II SP Ko zie bro dy 
3. Pa weł Kar wow ski – kl. I SP Kra sze wo Ga czuł ty, An na

Zgli czyń ska – kl. I SP Kra sze wo Ga czuł ty
IV gru pa wie ko wa – kla sy IV – VI

1. Ra do sław Kar wow ski – kl. IV SP Kra sze wo Ga czuł ty
Zwy cięz cy jak i po zo sta li uczest ni cy otrzy ma li na gro dy.

sp
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Wier szem i śpie wem przed szko la ki ze szko ły
w Kraj ko wie zło ży ły swo im bab ciom i dziad kom naj -
pięk niej sze ży cze nia. By ło barw nie, we so ło i wzru sza ją -
co. Nie jed nej bab ci i dziad ko wi łzy za krę ci ły się
w oczach.

A wy stęp dzie ci był uro czy. Ubra ne w lu do we stro je
z nie zwy kłym wdzię kiem śpie wa ły, re cy to wa ły i tań czy -
ły. A na ko niec po spie szy ły do babć i dziad ków z pre zen -
ta mi wy ko na ny mi wła sny mi rę ka mi – kwia tusz ka mi z bi -
bu ły i ryb ka mi, któ re speł nia ją ży cze nia.

red

Bab ciu,
dziad ku

żyj sto lat



W gu ber ni płoc kiej po wsta nie stycz -
nio we 1863 r. mia ło się roz po cząć od ata -
ku na Płock, Płońsk, Prza snysz i Ma ków
Ma zo wiec ki. Sztab po wstań czy kie ru ją cy
ata kiem na Płock mie ścił się w Droz do wie
k/Ra cią ża, le żą cym z da la od miast i szla -
ków ko mu ni ka cyj nych. Prze by wał tu czę -
sto na czel nik wo jen ny wo je wódz twa płoc -
kie go – Zyg munt Pa dlew ski. Tu też przy -
jeż dża li przed sta wi cie le Rzą du Na ro do we -
go. 21 stycz nia 1863 ro ku w Droz do wie
i Ra cią żu od by ły się ostat nie przed wy pra -
wą na Płock na ra dy na czel ni ków wo jen -
nych. Atak na Płock na stą pił w no cy z 22
na 23 stycz nia 1863 r. Nie po wiódł się ze
wzglę du na złe uzbro je nie po wstań ców
i brak ko or dy na cji ze stro ny do wód ców
od dzia łów.

Na wieść o wy bu chu po wsta nia wła -
dze car skie za rzą dzi ły kon cen tra cję wojsk
w więk szych mia stach. Gar ni zo ny roz pro -
szo ne w po wie cie mław skim, li czą ce
ok. 1300 żoł nie rzy car skich, zo sta ły ścią -
gnię te do Mła wy. Do wód ca gar ni zo nu
płoc kie go gen. Ba ron Meng den w ce lu zo -
rien to wa nia się w si le po wstań ców wy słał
w te ren licz ne od dzia ły woj ska. Je den
z nich pod do wódz twem ad iu tan ta na -
miest ni ka płka Jó ze fa Sierz pu tow skie go
w si le 2 sot ni Ko za ków i plu to nu żoł nie rzy
pie cho ty prze miesz czał się z Płoń ska
do Dro bi na, a na stęp nie do Gli no jec ka,
gdzie na tknął się na od dział po wstań czy
do wo dzo ny przez płka Ka zi mie rza Wol -
skie go, na czel ni ka woj sko we go po wia tu
mław skie go. Pod czas po by tu od dzia łu
w Gli no jec ku bło go sła wień stwa udzie lał
po wstań com przed wal ką miej sco wy pro -
boszcz ks. Au gu styn Kruż ma now ski
(za co zo stał aresz to wa ny i ska za ny na 10
lat ze sła nia na Sy be rię). Po wstań cy wy co -
fa li się z Gli no jec ka w kie run ku Kraj ko wa,
a na stęp nie do Uniec ka, gdzie 28 stycz nia
sto czo no po tycz kę, pierw szą na te re nie po -
wia tu mław skie go. W „Bi twach i po tycz -
kach 1863-1864” Sta ni sław Zie liń ski tak
ją opi su je: „.. puł kow nik Sierz pu tow ski,
po zo sta wio ny przez Se me kę w Płoń sku,
dość ry chło do wie dział się o obo zo wi skach
od dzia łów i ru szył z dwo ma se ci na mi Ko -
za ków i 50 żoł nie rza mi pie cho ty mu rom -
skie go puł ku ku Dro bi no wi. 28 stycz nia
przy był do Gli no jec ka, gdzie ma sze ro wał
od dzia łek 100 lu dzi, do wo dzo ny przez Ka -
zi mie rza Wol skie go, by łe go żoł nie rza
pod Ga ri bal dim. Wol ski wy mknął się
szczę śli wie i spiesz nie po su wał się ku Kraj -

ko wu. Po tem zwró cił się na pół noc i sta nął
w Uniec ku. Tu jed nak do padł go Sierz pu -
tow ski. Roz dzie liw szy Ko za ków na pra wo
i le wo oto czył wieś, a pie cho ta z czę ścią
Ko za ków ude rzy ła od czo ła. Po wstań cy za -
mknę li się w dwóch wiel kich do mach i bro -
ni li się z nie licz nych strzelb, ja kie po sia da -
li. Kil ka krot nie z wiel ką od wa gą, z ko sy -
nie ra mi na cze le, wy pa da li z do mów usi łu -
jąc prze drzeć się, lecz przyj mo wa ni gę stym
ogniem ka ra bi no wym za każ dym ra zem
zmu sze ni by li co fać się. Gdy na ko niec są -
sied nia sto do ła za pa li ła się, a z niej ogień
prze sko czył na do my, w któ rych dziel -
na garst ka tak wa lecz ny sta wia ła opór, wy -
bie gli na ze wnątrz; mo ska le zaś pod po zo -
rem, iż je den z pod da ją cych się rze ko mo
miał strze lić do Sierz pu tow skie go, rzu ci li
się na bez bron nych, po czę li mor do wać
i do bi jać ran nych. 75 wzię li do nie wo li, m.
in. Wol skie go..” Tak na praw dę płka Sierz -
pu tow skie go miał po dob no po strze lić je -
den z żoł nie rzy ro syj skich.

Licz ba po le głych i ran nych pol skich
po wstań ców jest po da wa na róż nie. We dług
St. Zie liń skie go 3 po le gło w wal ce, 22 by ło
ran nych, a 75 do sta ło się do nie wo li. Na to -
miast Wła dy sław Kar bow ski po da je że 2
po le gło, 22 by ło ran nych, a 75 do sta ło się
do nie wo li. W ak tach zgo nu pa ra fii Unieck
pod da tą 28 I 1863 r., znaj du je my za pi sy
o zmar łych oso bach. Są to: Kle mens Ko -
pro wicz – lat 67, Sta ni sław Kwiat kow -
ski – lat 4, Sien nic ki z mia sta Ra cią -
ża – wiek nie zna ny, Po nia tow ski z Mia sta
Sto łecz ne go War sza wy – wiek nie zna ny
oraz 3 męż czyzn o nie usta lo nej toż sa mo ści.
W ak tach wid nie je in for ma cja, że wszy scy
zmar li mię dzy 10 a 12 w no cy. Zo sta li oni
po cho wa ni na miej sco wym cmen ta rzu
w zbio ro wej mo gi le, na któ rej w stycz -
niu 1993 ro ku zo stał od sło nię ty po mnik
„Bo ha te rom Po wsta nia Stycz nio we go”.

W skła dzie od dzia łu po wstań cze go,
któ ry w Uniec ku sto czył wal kę z Ro sja na -
mi by li ro bot ni cy z po bli skiej cu krow ni
w Gli no jec ku. Do wód ca od dzia łu Ka zi -
mierz Wol ski był emi gran tem po li tycz nym
i ofi ce rem Ga ri bal die go. Na wieść o po -
wsta niu tycz nio wym wró cił z Włoch i sta -
nął na cze le od dzia łu ja ko na czel nik wo -
jen ny po wia tu mław skie go. Te re nem dzia -
ła nia je go od dzia łu by ły oko li ce mię dzy
Ra dza no wem a Gli no jec kiem. Po do sta niu
się do nie wo li ro syj skiej Wol ski na mo cy
wy ro ku są du po lo we go zo stał roz strze la -
ny 10 II 1863 ro ku w Mo dli nie.

Uczest ni ka mi po tycz ki w Uniec ku
by li też m. in. Ana sta zy Przy by łow ski, po -
cząt ko wo po rucz nik, a po tem ka pi tan, któ -
ry po po wsta niu wy emi gro wał do Fran cji;
Zbi gniew Chą dzyń ski, ps. „Lu dwik Bia -
ły”, wła ści ciel ziem ski z oko lic Ra cią ża,
póź niej szy przy wód ca po wstań czy
na Kur piach, au tor cie ka we go pa mięt ni ka
z te go okre su.

Pod czas walk w Uniec ku spło nę ła
ple ba nia i za bu do wa nia go spo dar cze.
Rzecz mia ła, jak za zna czo no, miej sce
mię dzy go dzi ną 22 a 24. Spło nę ły tak że
ak ta me try kal ne i in ne do ku men ty prze -
cho wy wa ne na ple ba ni.

Ak tyw nym uczest ni kiem po wsta nia
stycz nio we go był pro boszcz ks. Adam Ko -
siń ski (1818-1899) Od bie rał on przy się gę
i udzie lał po sług re li gij nych w od dzia le
par ty zanc kim To ma sza Kol be go, któ ry
ope ro wał mię dzy Cie cha no wem, Prza sny -
szem a Mła wą. Zo stał on za to na krót ko
aresz to wa ny. Ks. Ko siń ski zo stał póź niej
ad mi ni stra to rem pa ra fii do 1869 ro ku
(od 1864 r. tak że ad mi ni stra to rem pa ra fii
Szreńsk). Póź niej był prze no szo ny na in ne
pa ra fie.

Do kład niej szy prze bieg po tycz ki zna -
my z ra por tu ks. Ko siń skie go do ad mi ni -
stra to ra die ce zji płoc kiej z 14 lu te go 1863
ro ku. Przy tocz my go w ca ło ści w ory gi nal -
nej pi sow ni:

„Znę ka ny bę dąc cho ro bą bli sko 5-cio
ty go dnio wą za pal ną płu co wą, w do dat ku
ró żą na ca ła twarz i gło wę, gdy za czą łem
co kol wiek pierw szych sił na bie rać,
w dniu 28 st. r. b. o godz. 9 wiecz., na wie -
dzo ny zo sta łem nie spo dzie wa nie przez
par tję po wstań ców pol skich, któ ra by ła
w prze cho dzie z Ra cią ża, Li py, Szczep ków.
Ca ła par tja, jak mi mó wio no 105 osób,
ulo ko wa ła się na środ ku wsi Unieck. Na -
czel ni cy zaś w licz bie 6 pod do wódz twem
Ka zi mie rza Wol skie go, z le gio nów Ga ry -
bal die go mie nią ce go się z Włoch i ks.
fran cisz ka ni na z War sza wy, przy by li
do mnie uzbro je ni, żą da jąc fur man ki.
W kwa drans nie speł na, na gle wpa da pa rę
osób z par tii, prze strze ga jąc o nad cho dzą -
cym woj sku ros., któ re oto czyw szy ca ła
wieś sil nie, za ję ło za bu do wa nia ple bań -
skie, a naj bar dziej ple ban ję. Prze strach,
trwo ga, ogar nę ły mnie. Bez zwłocz nie trzy
ko lum ny ko za ków w do dat ku pie cho ta roz -
po czę li strza ły naj sil niej od stro ny ple ban -
ji bez prze rwy. Spa da ją ce ob ra zy, wy ło my
tyn ko wa nia, z okien szkło i wi docz ne nie -
bez pie czeń stwo wpro wa dzi ło mnie
w obłęd. Wy cho dzę, oświad cza jąc, kim je -
stem (na mo je nie szczę ście mia łem księ dza
z Ra to wa, któ ry mnie wy rę czał w cho ro -
bie). Wia ry mi nie da no. Pię ciu żoł nie rzy
ota cza mnie, po py cha jąc ba gne ta mi, abym
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Po tycz ka w Uniec ku
Po wsta nie stycz nio we 1863 r.
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na przo dzie ich wska zy wał miej sce ukry cia
Po la ków. Na ple ban ji wsku tek wy bi cia
szyb, zga sło świa tło w la tar ni, czy też mo -
że dno jej źle za ło żo ne, wy pa da ją więc żoł -
nie rze, my śląc, że zdra da. Czło wiek mój,
przez usu nię cie mnie z miej sca, ra tu je mo -
je ży cie od ku li, któ ra wpa dłw szy jed nem
oknem, dru gim wy pa dła i ta w sa me pier -
si by ła by mnie ra zi ła. Bez zwłocz nie opusz -
czam ple ba nię. Wte dy na tych miast zo sta ję
oto czo ny przez owych 5 żoł nie rzy po do -
peł nio nej re wi zji, czy nie mam bro ni
i „w plen” na ubo czu umiesz czo ny, sto ję
na dwo rzu w szla fro ku z go łą gło wą i z la -
tar nią w rę ku. 

Tu wi dzę roz myśl ne za pa le nie sto do ły,
by słu ży ła tyl ko za oświe ce nie do ści ga nia,
bo ni ko go w niej nie by ło. Rów nież ple ban -
ja pod pa lo na przez ko za ków przy uży ciu
su chej sło my z da chu i wy strza le. Zu peł ne
nie szczę ście! Wy bie ga ją z ognia po wstań cy
Po la cy, ota cza ją ich żoł nie rze. Ko za cy, do -
peł nia ją re wi zji… a po płoch, wy ni kły
w woj sku, do zwa la mi ujść szczę śli wie
do są sied nie go do mu, bę dą ce go w po bli żu
i tam zo sta łem do godz. 3-ej ra no., gdzie 3
ko za ków uzbro jo nych za bie ra mnie do do -
wód cy Sierz pu tow skie go puł kow ni ka. Tu
wi dzę, że i mo ja oso ba za gro żo na i do zna
jed ne go pew no lo su z jeń ca mi. Lecz ten,
po cie sza, a przy tem po le ca za brać i po cho -

wać dwóch za bi tych Po la ków
i moc no ran nych po jed nać z Bo -
giem, w licz bie któ rych je den
umie ra w Uniec ku, dru gi w Ra -
cią żu, a trze ci w Gli no jec ku.

Z lu dzi uniec kich za bi ty zo -
stał ku piec Ko pro wicz, ran ny
w rę kę Kwiat kow ski, na któ rej
dziec ko swo je trzy mał. Ci ra to -
wać chcie li swo je rze czy i upro -
wa dzić z pło mie ni by dło.

Tak więc w oka mgnie niu
po zba wio ny zo sta łem wszyst kie -
go i ca łe mie nie mo je w po piół,
gru zy za mie nio no, wszyst ko,
trzo da chlew na, któ ra w po bli żu
ple ban ji w chle wach umiesz czo -
na by ła, zbo że, ca ła kre scen cja,
pa sza, sprzę ty, po ściel, gar de ro -
ba, bi blio te ka, któ ra prze szło 2
tys. Zł. Kosz to wa ła, pie nią dze,
wszyst ko, wszyst ko, a po zo sta -
łość i ca łe mie nie sta no wił szla -
frok i w czem by łem. Ra tu nek był
wy klu czo ny, bo i ksiądz z Ra to -
wa, służ ba do mo wa to wy ra to -
wa li, co na nich by ło, jak i in ni
lu dzie dwor scy, w dwóch do -
mach czwo ra kach, w środ ku
wsi, za miesz ka li nie mo gli ura -
to wać.

Pro bo stwo przy tem stra ci -
ło i ko ściół z upo sa że nia swe go, wszyst kie
do wo dy i ak ta, za siew ca ły, ja ry, trzo dę
chlew ną, wszyst kie na czy nia i sprzę ty spi -
sa ne ta be la rycz nym spi sem i pro to ko łem
tra dy cyj nym ob ję te. Z bie li zny ko ściel nej:
kom że, fi ran ki i rze czy da ne do pra nia, bur -
sy, dwie pusz ki do cho rych, wszyst kie wo ta
srebr ne i in ne, pie czę cie: ko ściel ne, urzęd -
ni ków sta nu cyw., do tu szu no wa i do la ku
daw na itp., ak ta me trycz ne od lat naj daw -
niej szych i ak ta me trycz no -cy wil ne, a na -
wet du pli kat z ro ku ze szłe go 1862 r. (prócz
jed nej księ gi uro dzo nych sa mych 1 st. 1852
r., któ rą for mu jąc sum ma riusz czy li re jestr,
na sto le przy oknie umie ści łem i ta wsku tek
wy pad nię cia okna wy rzu co na na świat,
oca la ła i od da na mi zo sta ła), se ren ga
i bań ki na de sła ne dla fel cze rów pa ra fial -
nych.

Dziś do pie ro skła dam ni niej szy ra port
J. W. Pa nu, do skre śle nia któ re go le d wie
od wa gi i sił mo głem na brać, bę dąc znę ka -
ny cho ro bą i nie szczę ściem…. Ks. Adam
Ko siń ski”

Po po tycz ce w Uniec ku do koń ca
mar ca 1863 r., sta cjo no wał tu od dział
wojsk ro syj skich pod do wódz twem ppł ka
Na bo ko wa, któ ry póź niej wy co fał się
do Płoń ska.

Do nie wo li ro syj skiej do sta li się rów -
nież m. in. Edward Po strych – do wód ca

jed ne go z od dzia łów ata ku ją cych wcze -
śniej Płock oraz ppor. rez. Wła dy sław
Mar kie wicz – de zer ter z woj ska ro syj skie -
go. Zo stał on póź niej roz strze la ny w Mo -
dli nie wraz z Ka zi mie rzem Wol skim.

Z okre sem po wsta nia stycz nio we go
wią żę się ży wa wśród star szych miesz kań -
ców Uniec ka opo wieść o zdraj cy na zwi -
skiem Szma ta. W za mian za sa kiew kę zło -
ta miał on ukryć w swo jej sto do le po -
wstań ca. W oba wie że po wsta niec, prze -
żyw szy, od bie rze mu pie nią dze, od dał go
w rę ce Ko za ków. Za zdo by te pie nią dze ku -
pił ma ją tek. Wy izo lo wa ny jed nak ze spo -
łecz no ści wiej skiej i drę czo ny wy rzu ta mi
su mie nia, opu ścił wieś i po peł nił sa mo bój -
stwo.

Tę dy pod czas po wsta nia prze bie gał
je den ze szla ków pocz ty po wstań czej
w kie run ku gra ny pru skiej (Płońsk – Ba -
bo sze wo – Droz do wo – Kraj ko -
wo – Unieck – Ra dzi mo wi ce – Li be -
radz – Le wi czyn – gra ni ca pru ska).

W okre sie po wsta nia stycz nio we go
do szło w naj bliż szej oko li cy do kil ku bi -
tew i po ty czek: Sie miąt ko wo (9 III), Ra -
dza nów (21 II i 17 VII), Droz do wo (20
VIII) – tu 100-oso bo wy od dział Ko za ków
za ata ko wał po wstań ców, z któ rych wie lu
zgi nę ło, a 6 do sta ło się do nie wo li. W rę ce
Ko za ków wpa dło 68 sztuk bro ni, 5 ko ni
i wóz z ba ga żem.

Po tycz ka w Uniec ku w 1863 ro ku
uwa ża na jest po wszech nie ja ko naj waż -
niej sze wy da rze nie w dzie jach miej sco wo -
ści. Na zwa wsi dzię ki te mu wy da rze niu hi -
sto rycz ne mu jest zna na w pod ręcz ni kach
hi sto rii (za rów no re gio nal nej jak i Pol -
ski) XIX wie ku oraz opra co wa niach do ty -
czą cych po wsta nia stycz nio we go. 

Je rzy Bo row ski

Au tor, z wy kształ ca nia bi blio te -
karz i hi sto ryk (UMK w To ru -
niu – 1997 rok), jest kie row ni kiem
Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej. Miesz -
ka w Uniec ku, pra cu je też w miej sco -
wej szko le. 16 li sto pa da 2011 ro ku
na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym Uni wer -
sy te tu Przy rod ni czo -Hu ma ni stycz ne go
w Sie dl cach od by ła się i zo sta ła przy ję -
ta pu blicz na obro na pra cy dok tor skiej
Je rze go Bo row skie go pt. „Ży cie spo -
łecz no -kul tu ral ne w gu ber ni płoc kiej
w la tach 1866-1904”, któ rej pro mo to -
rem był prof. dr hab. Ma rek Wa gner.
Ra da Wy dzia łu Hu ma ni stycz ne go Uni -
wer sy te tu Przy rod ni czo -Hu ma ni stycz -
ne go w Sie dl cach 7 grud nia 2011 ro ku
nada ła Je rze mu Bo row skie mu sto pień
na uko wy dok to ra na uk hu ma ni stycz -
nych w dys cy pli nie hi sto ria.

W stycz niu 1993 r. na cmen ta rzu w Uniec ku
zo stał od sło nię ty po mnik

„Bo ha te rom Po wsta nia Stycz nio we go”
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X Ogól no kra jo wy
Kon kurs na Bez piecz ne
Go spo dar stwo Rol ne

Roz po czy na się X edy cja Ogól no pol skie go kon kur su
na „Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol ne”, nad któ rym ho no ro wy
pa tro nat ob jął Pre zy dent RP a pa tro nat me dial ny dwu ty go -
dnik AGRO SER WIS, mie sięcz nik Ae ro me cha ni ka, ty go -
dnik „Zie lo ny Sztan dar” i te le wi zja in te rak tyw na AGRO
NEWS com. pl. Or ga ni za to ra mi Ogól no kra jo we go Kon kur su
,,Bez piecz ne Go spo dar stwo Rol ne” są: Mi ni ster stwo Rol nic -
twa i Roz wo ju Wsi, Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz -
ne go Pań stwo wa In spek cja Pra cy oraz in ne in sty tu cje i or ga -
ni za cje dzia ła ją ce na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa pra cy
w go spo dar stwach rol nych oraz pro du cen ci ma szyn i urzą -
dzeń rol ni czych o ile za de kla ru ją swój udział w or ga ni za cji
Kon kur su  

Udział w kon kur sie mo gą brać oso by peł no let nie oso by
pro wa dzą ce pro duk cyj ną dzia łal ność rol ni czą. Wa run kiem
uczest nic twa jest zgło sze nie go spo dar stwa rol ne go do kon -

kur su w naj bliż szej Pla ców ce Te re no wej KRUS lub Od dzia łu
Re gio nal ne go KRUS w nie prze kra czal nym ter mi nie do
16 mar ca 2012 r.

Przy oce nie bę dą bra ne pod uwa gę:
• ład i po rzą dek w ob rę bie po dwó rza, za bu do wań i sta no wisk

pra cy,
• stan bu dyn ków in wen tar skich i go spo dar czych, w tym: stan

scho dów i uży wa nych dra bin oraz in sta la cji i urzą dzeń elek -
trycz nych,

• wy po sa że nie ma szyn i urzą dzeń uży wa nych w go spo dar -
stwie w osło ny ru cho mych czę ści, pod po ry i in ne za bez pie -
cze nia,

• stan tech nicz ny pi la rek tar czo wych i łań cu cho wych,
• wa run ki ob słu gi i by to wa nia zwie rząt go spo dar skich,
• sto so wa nie, stan i ja kość środ ków ochro ny oso bi stej.

Za chę ca my do wzię cia udzia łu w kon kur sie. 
Na lau re atów cze ka ją cen ne na gro dy.

Szcze gó ło we in for ma cje i for mu larz zgło sze nia do kon -
kur su moż na uzy skać w Pla ców ce Te re no wej KRUS Płońsk,
ul. Za jazd 4, 09-100 Płońsk, tel. (23) 662 28 62, 664 04 15,
e -ma il:plonsk@krus.gov.pl lub na stro nie in ter ne to wej:
www.krus.gov.pl

Kierownik PT KRUS w Płońsku, Ewa Pawlak
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Ile kosz tu je oświa ta?
Kie row nik Biu ra Ob słu gi Szkół Sa mo rzą do wych w gmi nie Ra ciąż Wła dy sław Kwiat kow ski na jed nej z ostat nich

se sji Ra dy Gmi ny w 2011 r. przed sta wił ra port o sta nie oświa ty, któ ry za wie rał m. in. in for ma cje na te mat wy dat ków
na oświa tę w gmi nie Ra ciąż w 2010 r.. Oto one.

W roku 2009 Êrodki w∏asne gminy wynios∏y
1 278 tys. z∏, w 2010 r. – 1 553 553 tys. z∏.
Wzrost o 275 553 tys. z∏ spowodowany by∏:
1. zmniej sze niem si´ licz by uczniów w szko -

∏ach pod sta wo wych i gim na zjach
o 33 – ni˝ sza sub wen cja;

2. fi nan so wa niem punk tów przed szkol nych
we wszyst kich szko ∏ach pod sta wo wych ze
Êrod ków w∏a snych gmi ny;

3. do fi nan so wa niem po mo cy ma te rial nej dla
uczniów.
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Ucznio wie ostat niej kla sy Spo łecz ne go Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go, do któ re go uczęsz -
cza wie lu miesz kań ców gmi ny Ra ciąż, ba wi li
się w so bo tę, 7 stycz nia, na tra dy cyj nej stud -
niów ce. Za ba wa od by ła się w karcz mie „Oleń -
ka” w Kra sze wie Ga czuł tach, a opra wę mu -
zycz ną za pew nił ze spół „An gel” z Płoc ka.

Nim za ba wa roz krę ci ła się na do bre, abi tu rien ci
Spo łecz ne go Li ceum Ogól no kształ cą ce go wo dzi li po -
lo ne za. W pierw szej pa rze dy rek tor szko ły An drzej Ni -
ziel ski tań czył z prze wod ni czą cą kla sy Ewą Ma kow -
ską. W dru giej pa rze tań czy ła wy cho waw czy ni kla sy
Bo że na We so łow ska z uczniem Zbi gnie wem Ci choc -
kim. Dziew czę ta w pięk nych suk niach, chłop cy w nie -
na gan nie skro jo nych gar ni tu rach dwo ili się i tro ili, aby
ten naj waż niej szy na stud niów ce ta niec wy padł do -
brze. I tak też by ło, za co mło dzież ze bra ła za słu żo ne
bra wa od na uczy cie li, ro dzi ców i za pro szo nych go ści.
Wśród tych ostat nich był przed sta wi ciel władz sa mo -
rzą do wych po wia tu, sta ro sta płoń ski Jan Mą czew ski.

Przy tej oka zji nie mo gło za brak nąć po dzię ko wań
i ży czeń. Pa ni Ani ta Ro gow ska, re pre zen tu ją ca ro dzi -
ców, dzię ko wa ła pe da go gom za trud wło żo ny w edu ka -
cję ich po ciech. Tak że mło dzież w oso bach Pau li ny
Kwiat kow skiej i Zbi gnie wa Ci choc kie go dzię ko wa ła

swo im na uczy cie lom, dy rek to rom i ro dzi com. Do pięk -
nych słów prze mó wie nia do łą czy li bu kie ty kwia tów. Nie
oby ło się bez cie płych słów, ja kie do mło dzie ży skie ro -
wa li sta ro sta płoń ski Jan Mą czew ski i dy rek tor szko ły
An drzej Ni ziel ski, któ rzy oprócz szam pań skiej za ba wy
ży czy li rów nież mło dzie ży zda nia ma tu ry.

Nie oby ło się też bez lamp ki szam pa na za po myśl -
ność mło dzie ży, przed któ rą eg za min doj rza ło ści. 

Za ba wę stud niów ko wą roz po czął wy stęp pa ry ta -
necz nej, w któ rym za pre zen to wa ła się uczen ni ca
kl. I SLO Iza Świer czyń ska z part ne rem ta necz nym
Emi lem Ja ro szem z Ko zie bród. Za pre zen to wa li trzy tań -
ce la ty no skie da ją ce po czą tek pięk nej, bez tro skiej
i spon ta nicz nej za ba wie do bia łe go ra na.

Bo ̋ e na We so ∏ow ska - wy cho waw czy ni kl. III
Fot. ar chi wum An drze ja Ni ziel skie go

Studniówka w Społecznym LO


