
Ryszard Giszczak najlepszy na Mazowszu

Szko ła w Uniec ku 
z imie niem Po wstań ców

Stycz nio wych 
i sztan da rem

W ostat ni dzień stycz nia spo łecz ność uniec ka
prze ży wa ła pod nio słą uro czy stość, ja ką by ło nada -
nie szko le imie nia Po wstań ców Stycz nio wych
i sztan da ru. Pod czas mszy świę tej bi skup płoc ki
Piotr Li be ra po świę cił sztan dar, a re pre zen ta cja
uczniów zło ży ła ślu bo wa nie.

Czy taj i oglà daj – str. 5, 6, 7

Marcin Gaweł (trzeci z lewej) z gminy Pałecznica w woj. małopolskim zwyciężył w konkursie Wójt Roku 2011.
Ryszard Giszczak (czwarty z lewej), wójt gminy Raciąż jako jeden z trzech w kraju otrzymał wyróżnienie za działania
ekologiczne, a także najwięcej głosów spośród wójtów z Mazowsza. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło
podczas gali, która odbyła się 18 lutego w Domu Chłopa w Warszawie.

Czytaj na str. 2-3

WÓJT ROKU 2011
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Or ga ni za to rem kon -
kur su, któ re go ce lem jest
wy ło nie nie wój ta wy ka -
zu ją ce go się naj więk szy -
mi osią gnię cia mi w pra -
cy na rzecz swo jej gmi ny,
był po raz je de na sty Pro -
gram 1 Te le wi zji Pol -
skiej. Te go rocz ny fi nał
był dla Ry szar da Gisz -
cza ka dru gim w hi sto rii
ple bi scy tu. Po raz pierw -
szy wójt gmi ny Ra ciąż
zna lazł się w pierw szej
dzie siąt ce wój tów
w 2006 ro ku. 

Pa tro nem ho no ro -
wym te go rocz ne go kon -
kur su był pre zy dent RP Bro ni sław
Ko mo row ski, a współ pa tro nem mi ni -
ster rol nic twa i roz wo ju wsi Ma rek
Sa wic ki.

Ogło sze nie wy ni ków na stą pi ło
pod czas ga li, któ ra od by ła się 18 lu te -
go w Do mu Chło pa w War sza wie.
Uczest ni czy ło w niej ok. 300 osób.
Pre zy den ta RP re pre zen to wał se kre -
tarz sta nu w Kan ce la rii Pre zy den ta
Da riusz Młot kie wicz. Obec ny był mi -
ni ster rol nic twa Ma rek Sa wic ki. Or -
ga ni za to ra kon kur su – Te le wi zję Pol -
ską S.A. re pre zen to wał czło nek Za -
rzą du TVP Ma rian Za lew ski. Gra tu -
la cje i na gro dy naj lep szym wój tom
w Pol sce wrę cza li też przed sta wi cie le
in sty tu cji i or ga ni za cji dzia ła ją cych
na rzecz rol nic twa i wsi oraz sa mo -
rzą dów, m. in. mar sza łek wo je wódz -
twa ma zo wiec kie go Adam Stru zik.
Ma zow sze w fi na le re pre zen to wa ło
aż trzech wój tów. Oprócz Ry szar da
Gisz cza ka zna leź li się w nim jesz cze
wójt gmi ny Po mie chó wek Da riusz
Bie lec ki i wójt gmi ny Skó rzec Sta ni -

sław Ka liń ski. W li ście gra tu la cyj -
nym w wój ta gmi ny Ra ciąż mar sza -
łek Adam Stru zik na pi sał m. in.:
„Pra gnę Pa nu
s e r  d e c z  n i e
po gra tu lo wać
zo sta nia fi na -
li stą kon kur-
su Wójt Ro -
ku 2011 i zdo -
by cia naj -
więk szej licz -
by gło sów
spo śród wój -
tów z Ma zow -
sza.(...) Zna -
le zie nie się
w fi na le tak
pre sti żo we go
p l e  b i  s c y  t u
i zdo by cie
naj więk szej
licz by gło sów spo śród wój tów z Ma -
zow sza sta no wi wy mow ny do wód
uzna nia za rów no człon ków ka pi tu ły
kon kur su, jak i wi dzów z na sze go re -

gio nu dla Pań skiej nie zwy kle ak tyw -
nej i owoc nej dzia łal no ści sa mo rzą -
do wej, wie dzy, do świad cze nia oraz
za an ga żo wa nia w spra wy wsi, a tak że
waż nych za sług i do ko nań na rzecz

jej dy na micz ne go roz -
wo ju. Cie szy mnie fakt,
że Pań ska co dzien na
cięż ka pra ca, wy si łek
wkła da ny w urze czy -
wist nia nie co raz to no -
wych am bit nych pla -
nów i pro jek tów słu żą -
cych lo kal nej wspól no -
cie zo sta ły za uwa żo ne
i do ce nio ne. Wie rzę, że
Pań ski suk ces wpły nie
zna czą co na po zy cję
gmi ny Ra ciąż w na -
szym re gio nie, jak rów -
nież przy czy ni się do jej
dal sze go spo łecz no -go -
spo dar cze go roz kwi tu”.

Fi na ło wa dzie siąt ka pre ten den -
tów do mia na Wój ta Ro ku 2011 zo -
sta ła wy ło nio na przez ka pi tu łę spo -

śród 63 zgło szo nych przez miesz kań -
ców gmin, in sty tu cje i or ga ni za cje.
Ka pi tu łę two rzy li: To masz Bo rec -
ki – Kan ce la ria Pre zy den ta RP;

Ryszard Giszczak
najlepszy na Mazowszu

WÓJT ROKU 2011

Mar cin Ga weł z gmi ny Pa łecz ni ca w woj. ma ło pol skim zwy cię -
żył w kon kur sie Wójt Ro ku 2011. Ry szard Gisz czak, wójt gmi ny
Ra ciąż, ja ko je den z trzech w kra ju otrzy mał wy róż nie nie za dzia -
ła nia eko lo gicz ne, a tak że naj wię cej gło sów spo śród wój tów z Ma -
zow sza.

Pre zy den ta RP re pre zen to wał se kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre zy den ta 
Da riusz Młot kie wicz (z le wej). Obok mi ni ster rol nic twa Ma rek Sa wic ki

i mar sza łek Ma zow sza Adam Stru zik

W ga li uczest ni czy ło ok. 300 osób
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Adam Dasz kow ski – Kra jo wy
Zwią zek Rol ni ków, Kó łek i Or ga -
ni za cji Rol ni czych; Mag da le na
Ko sel – Mi ni ster stwo Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi; Woj ciech Na la -
zek – Pro gram 1 TVP S.A.; Te re -
sa Ti szbie rek – Zwią zek Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych RP.

Za nim do szło do ga li, syl wet -
ki fi na li stów by ły 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 od by -
wa ło się rów nież gło so wa nie
SMS -owe. Zdo byw cą ty tu łu Wój -
ta Ro ku 2011 zo stał bo wiem ten

z dzie siąt ki fi na li stów, któ ry uzy skał
naj wię cej SMS -ów w gło so wa niu wi -
dzów Pro gra mu 1 TVP S.A. Oka zał
się nim Mar cin Ga weł z Ma ło pol ski.
On też otrzy mał ty tuł Eko – Wój ta
w kon kur sie zor ga ni zo wa nym przez
Fun da cję Spo łecz nej Edu ka cji Eko lo -
gicz nej. W tym sa mym kon kur sie
wójt Ry szard Gisz czak otrzy mał wy -
róż nie nie.

Ga la w Do mu Chło pa trwa ła kil -
ka go dzin. Za nim ogło szo no wy ni ki,
za pre zen to wa no krót kie fil my o fi na -
li stach. Moż na je by ło oglą dać
na dwóch du żych mo ni to rach, usta -
wio nych w sa li. Opra wę ar ty stycz ną
za pew nił ze spół lu do wy Pol ski Łan.
A po tem by ły już tyl ko gra tu la cje,
wzru sze nia, uści ski, na gro dy, pa miąt -
ko we zdję cia, wy wia dy i ku lu aro we
roz mo wy.

Wój to wi Ry szar do wi Gisz cza ko -

wi to wa rzy szy ły żo na i cór ka, a tak że
moc na re pre zen ta cja sa mo rzą dow -
ców ze sta ro stą Ja nem Mą czew skim

i prze wod ni czą -
cym Ra dy Gmi ny
Ja ro sła wem Ja -
wor skim na cze le.

– To że zna la -
złem się w fi na ło -
wej dzie siąt ce
kon kur su Wójt
Ro ku 2011 trak tu -
ję nie tyl ko ja ko
suk ces oso bi sty,
lecz ca łej spo łecz -
no ści gmi ny Ra -
ciąż – po wie dział
Ry szard Gisz czak
po za koń cze niu
ga li. – Chciał bym

po dzię ko wać wszyst kim, któ rzy wy -
sła li SMS gło su jąc na mnie.

red.

Wój to wi Ry szar do wi Gisz cza ko wi to wa rzy szy ła moc na re pre zen ta cja 
sa mo rzą dow ców ze sta ro stą Ja nem Mą czew skim i prze wod ni czą cym 

Ra dy Gmi ny Ja ro sła wem Ja wor skim na cze le

W kon kur sie zor ga ni zo wa nym przez Fun da cję Spo łecz nej Edu ka cji Eko lo gicz nej 
wójt Ry szard Gisz czak otrzy mał wy róż nie nie, które wręczyła prezes Grażyna Michoń

Wśród gra tu lu ją cych Ry szar do wi Gisz cza ko wi suk ce su był mar sza łek 
wo je wódz twa ma zo wiec kie go Adam Stru zik

Za nim ogło szo no wy ni ki, za pre zen to wa no 
krót kie fil my o fi na li stach
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* Wy znacz ni kiem ak tyw no ści
sa mo rzą du są wy dat ki z bu dże tu
gmi ny prze zna cza ne na in we sty cje.
Jak pro cen to wo kształ to wa ło się to
w ostat nich trzech la tach?

– W 2010 r. na in we sty cje prze zna -
czy li śmy 24 pro cent, a w 2011 r. aż 36
pro cent. To był naj bar dziej in we sty cyj -
ny rok w hi sto rii na sze go sa mo rzą du.
Mie li śmy z te go po wo du ogrom ne pro -
ble my, bo naj pierw trze ba pie nią dze
wy dać, a do pie ro po tem trze ba ubie gać
się o zwrot unij nej do ta cji. Po raz
pierw szy w hi sto rii wy da li śmy 11 mln
zł na in we sty cje. Z te go po wo du mu sie -
li śmy za cią gnąć kre dyt ko mer cyj ny. To
by ło za le d wie 600 tys. zł. Spła ci my je
w tym ro ku. Nie mie li śmy pro ble mów
z po ży cze niem tej kwo ty, ale ni gdy te -
go ty pu kre dy tu nie za cią ga li śmy.
Spraw dzi ła się za sa da ni skie go po zio -
mu za dłu że nia gmi ny, sto so wa na wcze -
śniej. Dzię ki niej mo gli śmy bar dziej się
za dłu żyć, gdy po ja wi ła się moż li wość
się gnię cia po unij ne do ta cje.

* Przed na mi chud sze la ta dla
sa mo rzą dów, je śli cho dzi o unij ne do -
ta cje. Jak w 2012 ro ku bę dą wy glą -
dać wy dat ki na in we sty cje?

– Na tle dwóch po przed nich lat ra -
czej skrom nie. 2012 rok bę dzie na le żał
do chu dych lat pod wzglę dem in we sty -
cyj nym, bo mu si my za koń czyć do tych -
cza so we za da nia, a na no wą do ta cję jest
jesz cze za wcze śnie. Są też plu sy.
W tym ro ku mo że my li czyć na umo -
rze nie w wy so ko ści 1,2 mln zł z WFOŚ
ze wzglę du na ter mi no wą spła tę po ży -
czek na bu do wę ka na li za cji w dwóch
miej sco wo ściach. Na ra zie nie po tra fię
po wie dzieć, ile wy go spo da ru je my fun -
du szy na in we sty cje. Trud no to prze wi -
dzieć, bo na dal nie wiem, czy sa mo -
rząd bę dzie mógł li czyć na do fi nan so -
wa nie bu do wy przy do mo wych oczysz -
czal ni. Na in we sty cje na ra zie za pla no -
wa li śmy tyl ko 1,2 mln zł. Część tej
kwo ty wy da my na wy ko na ną w ubie -
głym ro ku dro gę, któ rej wy ko naw ca
zgo dził się przy jąć za pła tę do pie ro
w tym ro ku. Na wet gdy by speł ni ły się

wszyst kie na sze za mie rze nia in we sty -
cyj ne, wy da my co naj wy żej po ło wę te -
go, co w re kor do wym ro ku.

* Wszyst kie do tych cza so we za da -
nia prze bie ga ły zgod nie z za ło że nia mi?

– Za wsze mo gą po ja wić się ja kieś
nie prze wi dzia ne prze szko dy. Np.
w Uniec ku od pół ro ku ma my go to wą
oczysz czal nię, ale do dziś nie ma ona
pod łą czo ne go prą du. Za kład ener ge -
tycz ny pi sem nie obie cy wał zro bić
do niej przy łą cze elek trycz ne do czerw -
ca 2010 ro ku. Prą du na dal nie ma. Z te -
go po wo du nie mo że my prze pro wa dzić
roz ru chu oczysz czal ni. Na szczę ście
w jej są siedz twie zo stał już zbu do wa ny
trans for ma tor i wkrót ce oczysz czal nia
po win na uzy skać do stęp do ener gii.
Koń co wym eta pem tej in we sty cji bę -
dzie przy łą cze nie 90 po se sji do ka na li -
za cji sa ni tar nej.

* Wy czer pu ją ce się unij ne do ta -
cje to dla sa mo rzą dów spo ry pro -
blem. Czy gmi na Ra ciąż przy go to -
wu je się do ko lej ne go roz da nia pie -
nię dzy z te go źró dła? 

– Tak jak in ne sa mo rzą dy cze ka my
na na stęp ne roz da nie unij nych do ta cji
w la tach 2014-2020. Mi mo te go nie
sie dzi my bez czyn nie. Opra co wy wa ne
są no we pro jek ty po to, że by sko rzy stać
z unij nych fun du szy, gdy tyl ko sta nie
się to moż li we. Oba wiam się, że re al ne
sta nie się to do pie ro w 2015 ro ku.
Na ra zie są jesz cze in ne, skrom niej sze
moż li wo ści uzy ska nia ze wnętrz ne go
do fi nan so wa nia. Zło ży li śmy kil ka
no wych wnio sków w ra mach
PROW 2007-2013. Opie wa ją one na
łącz ną kwo tę 440 tys. zł. Chce my m. in.
wy ko nać mo der ni za cję i do po sa że nie
bo iska w Uniec ku, park sta rych ma -
szyn rol ni czych, któ ry ma zo stać urzą -
dzo ny przy szko le w Gra le wie. Nie któ -
rzy rol ni cy już de kla ru ją prze ka za nie
sta re go sprzę tu. Jed ną z umów już pod -
pi sa li śmy. Dzię ki niej moż li wy bę dzie
re mont re mi zy w Do brskach -Ko lo nii.

* Ja kich jesz cze in we sty cji moż -
na się spo dzie wać w 2012 ro ku? 

– Na pew no zbu du je my co naj -

mniej jed ną dro gę – naj praw do po dob -
niej w Kos so bu dach, pod wa run kiem
że otrzy ma my do fi nan so wa nie z Fun -
du szu Ochro ny Grun tów Rol nych. Ja ko
jed na z nie licz nych gmin w po wie cie
płoń skim wpro wa dzi li śmy fun du sze
so łec kie. Ma ją one zde cen tra li zo wać
wy dat ko wa nie gmin nych pie nię dzy
na in we sty cje. W tym ro ku na ten cel
prze zna czy my ok. 500 tys. zł. Idea jest
szczyt na, bo teo re tycz nie miesz kań cy
le piej wie dzą, co jest im po trzeb ne. Ty -
le że wszyst kie so łec twa uzna ły, że naj -
bar dziej po trzeb na jest na wierzch nia
bi tu micz na. Te raz ma so wo przy go to -
wu ją do ku men ta cję na bu do wę dróg.
Pro jek ty do ty czą tras o łącz nej dłu go -
ści 12 km, a do koń ca bie żą ce go ro ku
mo gą ob jąć 20 km. Nie je ste śmy w sta -
nie szyb ko po bu do wać ty lu as fal to -
wych na wierzch ni. Dla te go za pro po no -
wa łem, że by bu do wać dro gi mniej waż -
ne, o mniej szym na tę że niu ru chu, bo
na ten cel i tak nie otrzy ma my unij nych
do ta cji. Jak by nie spoj rzeć na spra wę,
sa mo rząd ma co ro bić. Na pew no in we -
sty cje w naj bliż szych la tach bę dą
skrom niej sze, bo te raz bę dzie my je pro -
wa dzić głów nie za swo je fun du sze.

* A ile jesz cze dróg jest
do utwar dze nia?

– W gmi nie jest 178,5 km, z cze -
go 110 km po sia da już na wierzch nię
bi tu micz ną. Na pew no dróg gmin nych
przy bę dzie, bo część trak tów za słu gu je
na to, że by uzy skać pod nie sie nie ka te -
go rii.

* Czy są ja kieś po stę py w spra wie
pla nów bu do wy za le wu na Ra ciąż ni cy?

– Li czy my na to, że po zy ska my
na ten cel unij ne fi nan so wa nie z na stęp -
ne go roz da nia. Obec nie sku pu je my
grun ty. Blo ku je nas na dal brak no wej
usta wy do ty czą cej wspól not wio sko -
wych, od któ rych chce my po zy skać 24
hek ta ry. Mi mo tej trud no ści do tej po ry
od ku pi li śmy od rol ni ków ok. 50 hek ta -
rów pod przy szły za lew i je go oto cze -
nie. W tym ro ku go to wi je ste śmy ku pić
wszyst kie grun ty, któ re ze chcą nam
sprze dać ich wła ści cie le. Na ten cel
chce my prze zna czyć ok. 500 tys. zł. 

Roz ma wiał RO MAN NA DAJ
Frag men ty wy wia du, któ ry uka zał

się w „Ty go dni ku Cie cha now skim”,
nr 5 z 31 stycz nia 2012 r.

Przed sa mo rzą da mi
chud sze la ta

Roz mo wa z Ry szar dem Gisz cza kiem,
wój tem gmi ny Ra ciąż



W ostat ni dzień stycz nia spo łecz ność
uniec ka prze ży wa ła pod nio słą uro czy -
stość, ja ką by ło nada nie szko le imie nia Po -
wstań ców Stycz nio wych i sztan da ru.

Roz po czę ła ją msza świę ta pod prze -
wod nic twem bi sku pa płoc kie go Pio tra Li -
be ry. On też wy gło sił ho mi lię, w któ rej
zwró cił uwa gę na za gro że nia toż sa mo ści
na ro do wej i pa trio ty zmu w na szym kra ju.
Pod ko niec na bo żeń stwa bi skup po świę cił
sztan dar szko ły.

Na głów nej stro nie sztan da ru znaj du -
je się czer wo ne ser ce prze pa sa ne cier nio -
wym, zło tym łań cu chem. Ku gó rze uno szą
się pło mie nie. Ser ce znaj du je się na tle
skrzy żo wa nych sza bli i pió ra, i umiesz czo -
ne jest mię dzy na pi sem „Pu blicz ne Gim -
na zjum im. Po wstań ców Stycz nio wych
w Uniec ku”. Ser ce prze pa sa ne cier nio -
wym łań cu chem ozna cza znie wo le nie na -
ro du pol skie go pod czas za bo rów, pło mie -
nie – żar li wą wia rę w sku tecz ną wal kę na -
ro do wo wy zwo leń czą, sza bla to sym bol
wal ki, a pió ro – sym bol bez kr wa wej wal ki
po etów, pi sa rzy two rzą cych „ku po krze -
pie niu serc”. Na re wer sie sztan da ru
na czer wo nym tle wid nie je orzeł i na pis
Rzecz po spo li ta Pol ska. Fun da to rem sztan -
da ru jest ra da ro dzi ców, któ ra po zy ska ła
środ ki od spon so rów oraz z or ga ni za cji za -
ba wy syl we stro wej.

Po po świę ce niu bi skup uca ło wał płat
sztan da ru. Uczy ni li to rów nież wójt Ry -
szard Gisz czak, dy rek tor szko ły An -
na Ossow ska, na uczy cie le, ucznio wie i ro -
dzi ce. Prze wod ni czą ca ra dy ro dzi ców Be -
ata Ku skow ska prze ka za ła sztan dar dy rek -
tor ce, ta zaś uczniom, po czym re pre zen ta -
cja bra ci uczniow skiej zło ży ła ślu bo wa nie
na sztan dar.

Dal sza część uro czy sto ści od by ła się
w sa li gim na stycz nej szko ły. Licz nych go -

ści po wi ta ła dy rek tor An na Ossow ska. By -
li wśród nich m. in. wy mie nie ni już bi skup
Piotr Li be ra i wójt Ry szard Gisz czak,
a tak że dy rek tor de le ga tu ry Ma zo wiec kie -
go Ku ra to rium Oświa ty w Cie cha no wie
Da riusz Mo sa kow ski, dy rek to rzy pla có -
wek oświa to wych w gmi nie, firm i in sty -
tu cji współ pra cu ją cych ze szko łą. Dy rek -
tor ka mó wi ła m. in. o tym, jak do szło
do wy bo ru pa tro na szko ły. Przy po mnia ła
o po tycz ce mię dzy po wstań ca mi a woj ska -
mi ro syj ski mi, któ ra mia ła miej sce
w Uniec ku 28 stycz nia 1863 r. (o tym wy -
da rze niu na pi sa li śmy ob szer nie w „Gło sie
Ra cią ża”, nr 1 z 2012 r.). Do da ła, że jest to
naj waż niej sze wy da rze nie hi sto rycz ne
w dzie jach Uniec ka. Na zwa wsi po ja wia
się w licz nych opra co wa niach hi sto rycz -
nych do ty czą cych po wsta nia stycz nio we -
go. – Dla te go spo łecz ność Uniec ka i oko -
licz nych miej sco wo ści – ro dzi ce, na uczy -
cie le, ucznio wie – pod ję ła de cy zję o nada -
niu szko le imie nia Po wstań ców Stycz nio -
wych. W ten spo sób chce my uho no ro wać
wal kę po przed nich po ko leń Po la ków
o nie pod le głość oj czy zny. Ci lu dzie po -
win ni być wzo rem dla nas i na stęp nych
po ko leń – mó wi ła An na Ossow ska.

Za bie ra jąc głos pod czas uro czy sto ści
w szko le bi skup Piotr Li be ra na wią zał
do słów ho mi lii, wy gło szo nej w ko ście le.
Nada nie szko le w Uniec ku imie nia Po -
wstań ców Stycz nio wych na zwał mą drym
i do brym wy bo rem. Po dob ne zda nie wy -
gło sił dy rek tor cie cha now skiej de le ga tu ry
ku ra to rium oświa ty Da riusz Mo sa kow ski,
chwa ląc spo łecz ność Uniec ka za traf ny
wy bór pa tro na szko ły.

W cza sie uro czy sto ści czte ry oso by
otrzy ma ły wy róż nie nie „Przy ja ciel szko -
ły”. Te oso by to prze wod ni czą ca ra dy ro -
dzi ców Be ata Ku skow ska, wójt Ry szard

Gisz czak, by ły dy rek tor szko ły w Uniec ku
Wła dy sław Kwiat kow ski i se nior wśród
uniec kiej spo łecz no ści, ho no ro wy pre zes
miej sco wej OSP Le opold Ja ku bow ski.

Do wy da rzeń sprzed 149 la ty na wią -
zał pro gram ar ty stycz ny przy go to wa ny
przez uczniów pod kie run kiem na uczy cie -
li – pro zą, po ezją i pie śnią opi su ją cy czas
po wsta nia stycz nio we go. Za tę pre zen ta -
cję, do pra co wa ną w szcze gó łach, bo ga tą
w tre ści i za wie ra ją cą du ży ła du nek emo -
cji, mło dzież otrzy ma ła za słu żo ne rzę si ste
okla ski.

Na oko licz ność nada nia szko le imie -
nia i sztan da ru uka zał się fol der pt.
„Od prze szło ści do te raź niej szo ści. Szkic
z dzie jów Uniec ka i szko ły”.

Okra sy uro czy sto ści do da li dwaj
człon ko wie gru py re kon struk cji hi sto rycz -
nej 14 Puł ku Strzel ców Sy be ryj skich
z Prza sny sza.

Ścia ny uniec kiej sa li gim na stycz nej
zdo bi ły pra ce pla stycz ne wy ko na ne
na kon kurs pod ha słem „Po wsta nie Stycz -
nio we”. Pod czas uro czy sto ści ogło szo no
wy ni ki te go kon kur su. Wśród gim na zja li -
stów pierw sze miej sce za ję ła Mar ta Skwar -
ska (PG Ra ciąż); dru gie (ex aequo) – Emi -
lia Prze radz ka (PG Unieck) i Pau li na Ła -
gu na (PG Ko zie bro dy); trze cie ex
aequo) – Ewe li na Ry chliń ska (PG Kraj ko -
wo) i Pa try cja Boń kow ska (PG Ko zie bro -
dy). Wy róż nie nia otrzy ma li: Pau li na Ko -
wal ska (PG Sta re Gra le wo), Na ta lia Kę -
dzier ska (PG Ko zie bro dy) i Ka ro li na Wy -
chódz ka (PG Ra ciąż). Na to miast w ka te go -
rii szkół pod sta wo wych lau re ata mi zo sta -
li: I miej sce – Oli wia Mar lę ga (SP Ko zie -
bro dy), II miej sce – Do mi ni ka Żmi jew ska
(SP Kra sze wo Ga czuł ty), III miej sce – Da -
mian Do brzyń ski (SP Ko zie bro dy). red.

Ser wis zdję cio wy na str. 6-7
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Zmia na ko men dan ta
8 lu te go do tych cza so wy ko -

men dant Ko mi sa ria tu Po li cji
w Ra cią żu pod insp. Ar tur Ry fiń -
ski ob jął sta no wi sko I za stęp cy
ko men dan ta po wia to we go po li cji
w Mła wie. Je go obo wiąz ki ko -
men dant po wia to wy po li cji
w Płoń sku po wie rzył do tych cza -
so we mu za stęp cy na czel ni ka wy -
dzia łu pre wen cji KPP w Płoń sku
pod insp. Ro ber to wi Osmań skie -
mu.

No wy szef Ko mi sa ria tu Po li -
cji w Ra cią żu ma 43 la ta. Stu dia
ma gi ster skie ukoń czył w Wyż szej
Szko le Pe da go gi ki Spe cjal nej im.
Ma rii Grze go rzew skiej w War sza -

wie, na stęp nie Stu dium Ofi cer skie w WSP w Szczyt nie oraz stu -
dia po dy plo mo we w Aka de mii Obro ny Na ro do wej na wy dzia le
bez pie czeń stwa na ro do we go. W służ bie po zo sta je od 23 lat.

Prze szedł ko lej ne szcze ble ka rie -
ry za wo do wej w KPP w Płoń sku
oraz w Cen trum Szko le nia Po li -
cji w Le gio no wie. Od zna czo ny
przez mi ni stra spraw we wnętrz -
nych i ad mi ni stra cji brą zo wą od -
zna ką „Za słu żo ny Po li cjant”.
Żo na ty, oj ciec dwój ki dzie ci. Mi -
ło śnik spor tów si ło wych, do brej
li te ra tu ry i mu zy ki po waż nej.

Na se sji Ra dy Gmi ny Ra -
ciąż, któ ra od by ła się 17 lu te go
rad ni po dzię ko wa li do tych cza so -
we mu ko men dan to wi ra cią skie -
go ko mi sa ria tu i po wi ta li je go
na stęp cę.

Szko ła w Uniec ku z imie niem
Po wstań ców Stycz nio wych i sztan da rem

Ar tur Ry fiń ski ob jął sta no wi -
sko I za stęp cy ko men dan ta 

po wia to we go po li cji w Mła wie

No wym sze fem Ko mi sa ria tu 
Po li cji w Ra cią żu zo stał 

pod insp. Ro bert Osmań ski
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Szko ła w Uniec ku z imie niem  
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 Po wstań ców Stycz nio wych i sztan da rem
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Prze mia na 

WYNIKI KONKURSU
L.P. Imię i nazwisko Szkoły gimnazjalne
1. Sebastian Ciężki Raciąż
2.  Marcin Markowicz Krajkowo
3. Mariusz Machciński Gralewo
4. Paweł Petrykowski Koziebrody
5. Aleksandra Brdak Raciąż
6. Natalia Winnikow Gralewo
7. Martyna Zaborowska Gralewo
8. Dawid Antoszewski Unieck
9. Weronika Kucińska Raciąż
10. Radosław Rupiński Krajkowo
11. Sandra Dymek Krajkowo
12. Damian Piotrowski Krajkowo
13. Magdalena Wielgolaska Unieck
14. Paulina Łaguna Koziebrody
15. Przemysław Białoskórski Unieck

Or ga ni za to rzy i uczest ni cy kon kur su or to gra ficz ne go, 
któ ry od był się 2 lu te go w Ra cią żu

Re jo no wy mistrz
or to gra fii

Już po raz czwar ty ucznio wie mia sta i gmi ny Ra ciąż zma ga li się
z za wi ło ścia mi pol skiej or to gra fii. I już po raz czwar ty Ze spół Szkół
STO w Ra cią żu pod jął się zor ga ni zo wa nia ta kiej im pre zy. W tym ro -
ku dyk tan do by ło na praw dę trud ne (tekst obok). Ucznio wie mu sie li
roz wa żyć wie le dy le ma tów do ty czą cych łącz nej i roz łącz nej pi sow ni
wy ra zów, pi sow ni z ma łej i du żej li te ry, nic nie wspo mi na jąc już o ty -
po wych or to gra ficz nych ła mi głów kach – rz czy ż, ch czy h. Osło dą
by ły na gro dy ufun do wa ne przez bur mi strza mia sta i wój ta gmi ny,
a tak że przez dy rek to ra Miej skie go Cen trum Kul tu ry, Spor tu i Re kre -
acji i dy rek to ra ZS STO. Mno gość spon so rów prze ło ży ła się na atrak -
cyj ność na gród, bo w tym ro ku do wy gra nia był mię dzy in ny mi od -
twa rzacz dvd, czy apa rat cy fro wy. Re jo no wym mi strzem or to gra fii zo -
stał w tym ro ku Se ba stian Cięż ki z Ra cią ża, a po zo sta łe na gro dzo ne
oso by to Mar cin Mar ko wicz (Kraj ko wo), Ma riusz Mach ciń ski (Gra le -
wo), Pa weł Pe try kow ski (Ko zie bro dy), Alek san dra Brdak (Ra ciąż),
Na ta lia Win ni kow (Gra le wo). 

sto

Ostat nio do ko na łem ty lu zmian w mo im ży ciu, że
na wet ma ma przed wczo raj mi mo cho dem to sko men to -
wa ła. Wy słu cha łem zza drzwi na stę pu ją cej opi nii o so -
bie: „Nasz syn jest ostat nio ja kiś prze obra żo ny, za cho -
wu je się jak no wo na ro dzo ny”. Nie by ło w tej wy po wie -
dzi żad nej iro nii, a ra czej nu ta sym pa tii i bez wa run ko -
wej ak cep ta cji. 

Daw niej, wsku tek wszech ogar nia ją cej mnie apa tii
i epi de mii le ni stwa, mo ja ciem no za bar wio na eg zy sten -
cja by ła nie do znie sie nia. „Szko ła to naj gor sze ohydz -
two” - tak my śla łem o ko cha nej bu dzie, aka de mii eru -
dy cji i miej scu cza ru ją cych ran dek. „Nie na wi dzę tej
żmii Ani, nie cier pię El żu ni, ru do wło sej Ja dwi gi, nie
mó wiąc już o zło to ustej Syl wii i cho dzą cej wciąż
w czer wo no -żół tej bluz ce Pa try cji”- my śla łem o kla so -
wych ko le żan kach. 

Pa mię tam, że by le bła host ka ha mu ją co wpły wa ła
na mo je pla ny. Wpa da łem wte dy chy żo do jed ne go
z mo ich po koi, w ha nieb nie brud nych bu tach rzu ca łem
się na łóż ko, czy niąc przy tym ogrom ny cha os i har mi -
der. Aha, mniej wię cej wte dy za pi sa łem się na kurs tań -
ca do WDK -u. Na wieść o tym moi, jak się oka za ło
pseu do przy ja cie le, a ra czej eks ko le dzy, któ rych, jak
wte dy my śla łem, już ni gdy nie na zwę dru ha mi, wy -
buch nę li bez wa ha nia wrza skli wym chi cho tem. „Cha,
cha, cha!”- dłu go dźwię cza ły mi w uszach po ni ża ją ce
pół nu ty śmie chów tych co naj mniej nie sto sow nie za -
cho wu ją cych się bru ta li. 

Aż pew ne go dnia mo ja du sza prze ży ła prze mia nę
wszech cza sów. Za ko cha łem się  - po pro stu, na praw dę
i na pew no. Pół ko bie ta, pół anioł o nie po spo li tej uro -
dzie i nie ba nal nym po czu ciu hu mo ru  - tak naj kró cej
scha rak te ry zo wać mo gę pa nią me go ser ca, Stef cię, któ -
ra zmie ni ła dia me tral nie mo je ży cie. 

Obec nie, że by jej za im po no wać spraw no ścią fi -
zycz na i nie tu zin ko wym wy glą dem, wsta ję co dzien nie
o wpół do szó stej i upra wiam jog ging, ro bię kil ka pom -
pek, prze wro tów w tył i w przód, a po po łu dnia mi ska -
czę wzwyż i w dal. Nie chcąc się przed nią zhań bić,
prze czy ta łem „Quo va dis”, część Ho me ro wej „Ody sei”
oraz „Zie mi obie ca nej” Rey mon ta, zgłę bi łem wą tek
Szek spi row skiej Ju lii, przej rza łem „Słow nik ję zy ka pol -
skie go” 

Wie czo rem wspól nie czy ta my pro zę fan ta stycz no -
nau ko wą i po pu lar no nau ko we ar ty ku ły, po nie waż wy -
bie ra my się do pew ne go pre sti żo we go li ceum. 

Przede mną ty le jesz cze do zro bie nia, do prze ży -
cia, co nie mia ra przy gód i wra żeń. Nic już nie sta nie
w po przek mej dro gi. Uwiel biam nie omal szko łę, ko le -
gów, tym bar dziej, że nie spo glą da ją na mnie spode łba,
a przy naj mniej ta kie od no szę wra że nie. 

Trwaj chwi lo, chwi lo je steś pięk na…



„Wod na” od mo wa
Ra da Gmi ny Ra ciąż, na se sji 17 lu te go, pod ję ła uchwa łę

w spra wie od mo wy za twier dze nia ta ryf za wo dę, przed ło żo nych
przez spół kę PGKiM w Ra cią żu, a ma ją cych obo wią zy wać od 1
kwiet nia br. Po wo dem od mo wy jest, jak wy ni ka w uchwa ły, nie -
zgod ność wnio sku z prze pi sa mi pra wa. We wnio sku spół ki za -
bra kło m. in. wy ma ga nej w ta kich przy pad kach szcze gó ło wej
kal ku la cji cen i sta wek opłat czy ostat nie go spra woz da nia fi nan -
so we go.

r.

Nie chcą fun du szu so łec kie go
Na se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż, 17 lu te go, prze wod ni czą cy

ko mi sji re wi zyj nej ra dy An drzej Ciar czyń ski, za ra zem soł tys wsi
Bu dy Kra szew skie i prze wod ni czą cy Za rzą du Gmin ne go Kra jo -
we go Związ ku Soł ty sów RP, zło żył wnio sek, aby w przy szło -
rocz nym bu dże cie gmi ny Ra ciąż nie wy od ręb niać fun du szu so -
łec kie go.

– Roz ma wia łem na ten te mat z człon ka mi za rzą du. Wszy -
scy po dzie li li mój po gląd – po wie dział. Do dał, że ja ko prze wod -
ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej uwa ża, że pie nią dze prze zna cza ne
na fun dusz so łec ki mo gły by być le piej spo żyt ko wa ne, gdy by po -
zo sta wa ły w ge stii ra dy. Twier dzi, że nie jest to tyl ko je go zda -
nie, ale też wie lu rad nych.

Po sta no wio no, że soł ty si prze pro wa dzą kon sul ta cje z miesz -
kań ca mi na te mat ewen tu al nej li kwi da cji fun du szu so łec kie go.
Na naj bliż szej se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż rad ni wy po wie dzą się
w tej spra wie w gło so wa niu. Wcze śniej gło so wać ma ją soł ty si.

r.
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No we wła dze spół ki
Pod czas wal ne go ze bra nia Gmin nej Spół ki Wod nej w Ra -

cią żu de le ga ci wy bra li no we wła dze. Prze wod ni czą cym za rzą du
spół ki zo stał Ka zi mierz Grysz pa no wicz, rol nik ze wsi Ko cię cin
Bro do wy. Na prze wod ni czą ce go ko mi sji re wi zyj nej wy bra no Ja -
nu sza Mar cin kow skie go, rol ni ka ze wsi Do brska Ko lo nia.

r.
Zmia ny w szko łach

W Ko dłu to wie – fi lia,
w Gra le wie – ze spół

Przy trzech gło sach prze ciw nych rad ni gmi ny Ra ciąż przy -
ję li uchwa łę o za mia rze li kwi da cji Szko ły Pod sta wo wej w Ko dłu -
to wie w związ ku z pla no wa nym utwo rze niem w jej miej sce szko -
ły fi lial nej Ze spo łu Szkół w Uniec ku.

Li kwi da cja mia ła by na stą pić 31 sierp nia bie żą ce go ro ku,
a po wo ła nie fi lii – 1 wrze śnia. Głów nym po wo dem za mia ru li -
kwi da cji od ręb no ści Szko ły Pod sta wo wej w Ko dłu to wie jest, jak
czy ta my w uza sad nie niu do uchwa ły, ma ła licz ba uczniów.
Obec nie w tej szko le w kla sach I -VI uczy się 38 uczniów. Na uka
w kla sach IV -V pro wa dzo na jest w sys te mie klas łą czo nych. Ma -
ła licz ba dzie ci w szko le w Ko dłu to wie po wo du je, że kosz ty na -
ucza nia li czo ne na jed ne go ucznia są w niej wyż sze od śred niej
w gmi nie o po ło wę.

Wśród po wo dów prze kształ ce nia szko ły w Ko dłu to wie w fi -
lię po da je się też ra cjo na li za cję sie ci szkół. Ma ona po le gać
na „lep szej syn chro ni za cji od dzia ły wań dy dak tycz nych, wy cho -
waw czych i opie kuń czych”.

„W od le gło ści 4 km od SP w Ko dłu to wie znaj du je się Ze -
spół Szkół w Uniec ku” – czy ta my w uza sad nie niu do uchwa ły.
„Ab sol wen ci szko ły w Ko dłu to wie kon ty nu ują na ukę w Pu blicz -
nym Gim na zjum w Uniec ku. Do wóz dzie ci do szkół jest re ali zo -
wa ny przez te go sa me go prze woź ni ka. Brak syn chro ni za cji po -
wo du je zbęd ne ocze ki wa nie na do wóz. Nie któ rzy na uczy cie le
za trud nie ni w SP w Ko dlu to wie uzu peł nia ją etat lub są do dat ko -
wo za trud nia ni w ZS w Uniec ku i od wrot nie. W tym wy pad ku
pod po rząd ko wa nie SP w Ko dłu to wie ZS w Uniec ku rów nież
stwa rza lep sze moż li wo ści pla no wa nia wspól nej pra cy dy dak -
tycz nej, wy cho waw czej i opie kuń czej oraz in te gra cji i wza jem ne -
go po zna nia się uczniów. Po zwo li to unik nąć po ja wia ją cych się
cza sa mi w kla sie I Pu blicz ne go Gim na zjum w Uniec ku kon flik -
tów mię dzy ucznia mi”.

Ra da przy ję ła też uchwa łę w spra wie po łą cze nia w ze spół
szkół Szko ły Pod sta wo wej i Pu blicz ne go Gim na zjum w Sta rym
Gra le wie. red.

Szko ła w Ko dłu to wie ma stać się fi lią Ze spo łu Szkół w Uniec ku

Po dzię ko wa nie
Trze ba życz li wo ści i do bro ci, że by po ma gać.

Trze ba wiel ko ści du cha, aby po ma gać bez in te re sow nie.
Trze ba od wa gi, aby nie zwa ża jąc na prze szko dy, wy -

trwa le i do koń ca wy cią gnąć przy ja zną dłoń.
Za bez in te re sow ną po moc, hoj ność i wspar cie na szej
szkol nej uro czy sto ści – nada nia imie nia Po wstań ców

Stycz nio wych Szko le Pod sta wo wej i Pu blicz ne mu Gim -
na zjum oraz wrę cze nia sztan da ru Pu blicz ne mu Gim na -

zjum w Uniec ku
ser decz nie dzię ku je my

Ra da Ro dzi ców, Dy rek tor, Pra cow ni cy 
i Ucznio wie Ze spo łu Szkół w Uniec ku

Obrazki z gminy

Tak wygląda remiza OSP w Jeżewie Wesel po remoncie



31. Prze gląd Prze bie rań ców Ze spo łów Za pust nych, or ga ni zo wa ny
przez Mu zeum Szlach ty Ma zo wiec kiej w Cie cha no wie, od był się 19
lu te go w Ja bło no wie (gm. Pło śni ca) w po wie cie dział dow skim. Nie
mo gło tam za brak nąć ze spo łów z gmi ny Ra ciąż. W ostat nią nie dzie lę
kar na wa łu wśród kil ku na stu grup z Ma zow sza za pre zen to wa ły się
w Ja bło no wie: ze spół z Ko zie bród tym ra zem pod kie row nic twem Te -
re sy Do bies, sze fo wej ko zie brodz kie go klu bu se nio ra, i eki pa z Szap -
ska pod wo dzą spo łecz ni kow skiej du szy wsi – Bar ba ry Kle niew skiej.

A w ostat ni dzień
kar na wa łu prze bie -
rań cy z Ko zie bród
przy je cha li do Ra cią -
ża, aby roz we se lić
gmin nych urzęd ni -
ków. Śpie wa li, tań -
czy li, do ka zy wa li,
w czym bry lo wał
oczy wi ście dia beł.
A jak? Po pa trz cie.

red.
Fot. ar chi wum
Urzę du Gmi ny
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Âpie wa li, taƒ czy li, do ka zy wa li...
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O ostat ko wej tra dy cji nie za po mnie li ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej w Sta rym Gra le wie. Wto rek, 21 lu -
te go, po prze dza ją cy śro dę po piel co wą, był w szko le
dniem prze bie rań ców. Po ko ry ta rzach bie ga ły cy gan ki,
cza row ni ce, wróż ki i ry ce rze. Nie za bra kło też spi der ma -
nów czy bat ma nów. Fan ta zja uczniów nie zna ła gra nic.
By ło barw nie i we so ło. Ostat ko wy dzień w szko le za koń -
czy ła za ba wa dys ko te ko wa.

Fot. ar chi wum szko ły w Gra le wie

Re pre zen ta cja Szko ły Pod sta wo wej im. Wł. St. Rey -
mon ta w Ko zie bro dach za ję ła II miej sce w fi na ło wym
tur nie ju mi strzostw po wia tu w siat ków ce chłop ców. Tur -
niej od był się 13 lu te go w Sar bie wie. Oprócz Ko zie bród
wal czy ły w nim re pre zen ta cje ze szkół w Szczyt nie, Li -
se wie i Sar bie wie. W tym ro ku ty tuł mi strza po wia tu
płoń skie go wy wal czy ła dru ży na z Li se wa.

Fot. ar chi wum szko ły w Ko zie bro dach

Re pre zen ta cja SP Ko zie bro dy: Kry stian Wi śniew ski, kl. VI; To masz Pta -
sik, kl. VI; Ma te usz Mu siń ski, kl. VI; Da mian Dą brow ski, kl. VI; Mi chał
Przy by szew ski, kl. VI; Wik tor Wi śniew ski, kl. V; Ce za ry Wer nik, kl. V;

Mar cin Sa dec ki, kl. V. Opie kun gru py – Ar tur Jan kow ski 

Siat ka rze z Ko zie bród
wi ce mi strza mi po wia tu

Ucznio wie
w Gra le wie pa mię ta li
o ostat ko wej tra dy cji
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