
Âwià ty nia w Kraj ko wie 
z re li kwia mi pa tro na

16
LI STO PA DA
WY BO RY

SA MO RZĄ DO WE

Pa tro nem ko -
ścio ła w Kraj ko -
wie jest św. Sta ni -
sław Kost ka. 18
wrze śnia od by ło
się uro czy ste
wpro wa dze nie re -
li kwii pa tro na
do świą ty ni.

Czy taj
na str. 9

Subiektywny
przegląd
wydarzeń

W tym nu me rze za -
miesz cza my prze gląd wy da -
rzeń, któ re mia ły miej sce
w gmi nie Ra ciąż w ostat -
nich czte rech la tach. Czy ni -
my to w opar ciu o pu bli ka -
cje za miesz czo ne w „Gło -
sie”.

Str. 5-8

To by ła ko lej na
do bra ka den cja

Roz mo wa z Ja ro sła wem Ja wor -
skim, prze wod ni czą cym Ra dy Gmi ny
Ra ciąż

– To by ła ko lej na do bra ka den cja. Pod -
czas ostat nich wy bo rów miesz kań cy wy bra li
do ra dy na praw dę kom pe tent nych lu dzi,
z któ ry mi współ pra co wa łem z wiel ką przy -
jem no ścią. W ta kiej at mos fe rze ła twiej o do -
bre re zul ta ty.

Czy taj na str. 2

7 paź dzier ni ka upły nął ter min
zgła sza nia kan dy da tów na rad -
nych w wy bo rach sa mo rzą do -
wych, któ re od bę dą się 16 li sto pa -
da. O man dat rad ne go gmi ny Ra -
ciąż ubie gać się bę dzie 42 kan dy -
da tów. Więk szość z nich – do -
kład nie 18 – zgło si ły ko mi te ty
wy bor cze po szcze gól nych osób.
Po nad to 14 kan dy da tów wy sta wi ł
Ko mi tet Wy bor czy PSL, 9 – Ko -
mi tet Wy bor czy Pra wo i Spra wie -
dli wo ść, 1 – Ko ali cyj ny Ko mi tet
Wy bor czy SLD Le wi ca Ra zem.
Ra da Gmi ny Ra ciąż li czy 15 rad -
nych.

W na stęp nych nu me rze opu -
bli ku je my na zwi ska wszyst kich
kan dy da tów.

Roz po czę ły przy go dę
z edu ka cją

PSZOK gotowy

str. 3 str. 10
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*Funk cja prze wod ni czą cy ra dy ma,
pa na zda niem, cha rak ter bar dziej re pre -
zen ta cyj ny, czy też jest to trud ny i od po -
wie dzial ny obo wią zek, wy ma ga ją cy zna -
jo mo ści praw rzą dzą cych sa mo rzą dem?

– Z usta wy o sa mo rzą dzie gmin nym
wy ni ka, że za da niem prze wod ni czą ce go
jest or ga ni zo wa nie pra cy ra dy i pro wa -
dze nie ob rad. Moż na by po wie dzieć, że
to wca le nie tak du żo. Za pew niam jed -
nak, że prze wod ni czą cy ra dy nie na rze ka
na brak za jęć. Or ga ni zo wa nie pra cy ra dy
wy ma ga bo wiem do kład nej zna jo mo ści
pro ble mów gmi ny, wiel kie go za an ga żo -
wa nia i ak tyw ne go uczest nic twa w ży ciu
spo łecz no – go spo dar czym ca łej gmin nej
wspól no ty. Nie za wsze jest to ła twe, mi łe
i przy jem ne. Wy ma ga też zna jo mo ści
ustro ju gmi ny, ustro ju ad mi ni stra cji pu -
blicz nej. Pew nej wie dzy o fi nan sach pu -
blicz nych, o po dat kach, czy wresz cie
o za da niach gmi ny. A re pre zen to wa nie
ra dy czy gmi ny na ze wnątrz to też
w pew nym sen sie obo wią zek prze wod ni -
czą ce go. I ja to też ro bię. Uczest ni czę
w spo tka niach wo je wo dy z sa mo rzą dow -
ca mi. Co ro ku re pre zen tu ję gmi nę
na Kon gre sie Gmin Wiej skich or ga ni zo -
wa nym przez Zwią zek Gmin Wiej skich,
któ re go gmi na Ra ciąż jest człon kiem.
Bra łem udział w wy jaz do wym po sie dze -
niu jed nej z ko mi sji Sej mi ku Sa mo rzą do -
we go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go – ko mi sji zaj mu ją cej się ła dem prze -
strzen nym. Z za pro sze niem na te go ro -
dza ju spo tka nia przy cho dzi rów nież po -
rzą dek ob rad, czy li za gad nie nia, wręcz
ca łe blo ki te ma tycz ne, do któ rych trze ba
się przy go to wać, by móc się do nich od -
nieść. Te przy kła dy, któ rych mógł bym
przy to czyć jesz cze wię cej, po ka zu ją, że
re pre zen to wa nie gmi ny na ze wnątrz to
też pra ca. 

*Co pią tek peł ni pan dy żu ry
w Urzę dzie Gmi ny? Z ja ki mi pro ble ma -
mi zgła sza ją się do pa na miesz kań cy?
Jak wy glą da ją kon tak ty prze wod ni czą -
ce go RG z wy bor ca mi i co z nich wy ni -
ka? 

– Pią tek to w Ra cią żu dzień tar go -
wy. Wie lu miesz kań ców na szej gmi ny
przy jeż dża te go dnia do mia sta na ry nek.
Dla te go wła śnie w pią tek mam dy żu ry.
Na po cząt ku ka den cji w Urzę dzie Gmi ny
dy żu ro wa li też i rad ni, ale zre zy gno wa li
z te go, bo oka za ło się, że nie ma ta kiej
po trze by. Ja jed nak w piąt ki je stem i wie -
lu miesz kań ców na szej gmi ny od wie dza
mnie. Przy cho dzą z róż ny mi spra wa mi.
Jed ni sy gna li zu ją ja kiś pro blem i pod po -
wia da ją jak go roz wią zać. In ni chcą się
po skar żyć czy wręcz po na rze kać na bie -

dę. Dy żu ry to jed na z form mo je go kon -
tak tu z miesz kań ca mi gmi ny. Uwa żam,
że każ dy po wi nien mieć moż li wość kon -
tak tu z prze wod ni czą cym ra dy, je śli tyl ko
czu je ta ką po trze bę. Prze wod ni czą cy
ra dy to, po wie dział bym, Pri mus in ter
pa res – pierw szy wśród rów nych.
A z pierw szym lu dzie chcą roz ma wiać.
Ale dy żu ry to nie je dy na for ma mo je go
kon tak tu z miesz kań ca mi. Wie lu soł ty -
sów za pra sza mnie na ze bra nia wio sko -
we, z cze go chęt nie ko rzy stam. Te go ro -
dza ju spo tka nia du żo uczą i po ka zu ją
pro ble my z per spek ty wy miesz kań ców
da ne go te re nu. Przy po dej mo wa niu de cy -
zji ma ją cych na ce lu za spo ko je nie zbio -
ro wych po trzeb wspól no ty, to bar dzo
cen na wie dza.

*Jak pan oce nia współ pra cę Ra dy
Gmi ny i swo ją ja ko jej prze wod ni czą ce -
go z wój tem Ry szar dem Gisz cza kiem? 

– Z wój tem Ry szar dem Gisz cza -
kiem da ne mi jest współ pra co wać
od daw na. W cza sach, kie dy mia sto
i gmi na by ły wspól ną jed nost ką sa mo rzą -
do wą, obaj za sia da li śmy w za rzą dzie
miej sko -gmin nym i obaj zgod nie uwa ża -
li śmy, że mał żeń stwo z mia stem gmi nie
nie słu ży. Z per spek ty wy cza su moż na
po wie dzieć, że mie li śmy ra cję. Ale to nie
sam roz wód do pro wa dził do te go, że
gmi na wy glą da tak, jak wy glą da. Przy -
czy ni li się do te go kon kret ni lu dzie,
wśród nich Ry szard Gisz czak, któ ry zo -
stał przez ra dę wy bra ny wój tem gmi ny.
Był to do bry i traf ny wy bór po twier dzo -
ny trzy krot nie przez miesz kań ców na szej
gmi ny w wy bo rach bez po śred nich. Pan
Gisz czak oka zał się wój tem, któ ry szan -
sę roz wo ju gmi ny Ra ciąż wi dział od po -
cząt ku jej ist nie nia. Wi dział je rów nież
w człon ko stwie Pol ski w Unii Eu ro pej -
skiej. I nie tyl ko je wi dział, on po tra fił je
wy ko rzy stać. Z ca łą od po wie dzial no ścią
mo gę stwier dzić, iż współ pra ca ra dy
z wój tem jest naj lep szym po twier dze -
niem lu do we go po wie dze nia, że zgo da
bu du je. To że nie ba wi my się w po li ty kę,
nie snu je my in tryg, nie pro wa dzi my wo -
je nek, a ma to nie ste ty miej sce w in nych
sa mo rzą dach, owo cu je w na szym przy -
pad ku suk ce sem.

*A jak pan oce nia współ pra cę
z soł ty sa mi, ich ak tyw ność w lo kal nej
spo łecz no ści. Czy są jej li de ra mi? 

– Zde cy do wa na więk szość soł ty sów
to lu dzie bar dzo ak tyw ni spo łecz nie, któ -
rzy w sołectwach pełnią rolę liderów.
Uchwa ła Ra dy Gmi ny Ra ciąż o wy od -
ręb nie niu fun du szu so łec kie go spo wo do -
wa ła też uak tyw nie nie miesz kań ców,
któ rzy sa mi de cy du ją o tym, jak ten fun -

dusz spo żyt ko wać. Przy czym soł tys tak -
że i w tej spra wie ma du żo do po wie dze -
nia. Ale ak tyw ność na szych pań i pa nów
soł ty sów wi dać nie tyl ko przy oka zji roz -
dy spo no wy wa nia fun du szu so łec kie go.
Soł ty si uczest ni czą w po sie dze niach ra dy
i są na se sjach bar dzo ak tyw ni. Sta ły
punkt w po rząd ku ob rad – wol ne wnio -
ski i za py ta nia – zo stał wręcz przez nich
zdo mi no wa ny. Py ta nia przez nich sta wia -
ne są kie ro wa ne nie tyl ko do wój ta, ale
rów nież i do sta ro sty. Pan sta ro sta nie za -
wsze ma czas na to, aby do nas na se sję
przy je chać, ale za wsze jest z na mi pa ni
Elż bie ta Grod kie wicz – rad na po wia tu
płoń skie go, za po śred nic twem któ rej głos
soł ty sów z na szej gmi ny sły sza ny jest
rów nież w po wie cie.

*Obec na ka den cja sa mo rzą do wa
do bie ga koń ca. Ja ka by ła? Co się w tym
cza sie w gmi nie Ra ciąż zmie ni ło?

– To by ła ko lej na do bra ka den cja.
Pod czas ostat nich wy bo rów miesz kań cy
wy bra li do ra dy na praw dę kom pe tent -
nych lu dzi, z któ ry mi współ pra co wa łem
z wiel ką przy jem no ścią. W ta kiej at mos -
fe rze ła twiej o do bre re zul ta ty. W gmi nie
przy by ło dróg o na wierzch ni bi tu micz -
nej. Dzię ki owoc nej współ pra cy z so łec -
twa mi po sze rzył się park ma szy no wy, co
da ło się od czuć w zi mę i przy zbiór ce
od pa dów ko mu nal nych. Wy raź nie po pra -
wi ło się wy po sa że nie szkół gmin nych,
wszyst kie pla ców ki na przy kład ma ją ta -
bli ce mul ti me dial ne. Ja ko je dy na gmi na
w po wie cie płoń skim zde cy do wa nie po -
pra wi li śmy wa run ki świad cze nia usług
me dycz nych. Ol brzy mie pie nią dze,
w du żej mie rze po zy ska ne z ze wnątrz,
skie ro wa ne zo sta ły na ochro nę śro do wi -
ska. Sys te ma tycz nie do ku pu je my grun t
pod za lew. Wszyst ko bo wiem wska zu je
na to, że w przy szłej ka den cji ta in we sty -
cja zo sta nie roz po czę ta. Ma my w tej
spra wie po waż ne de kla ra cje mar szał ka
wo je wódz twa ma zo wiec kie go pa na Ada -
ma Stru zi ka.

*Dzię ku je my za roz mo wę
Red. 

To była kolejna dobra kadencja
Rozmowa z Jarosławem Jaworskim, przewodniczącym

Rady Gminy Raciąż
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PSZOK gotowyZa no to wa ne na se sji
Co wspo mo gła LGD

Na se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż, 25 wrze śnia, Mał go rza ta Na je -
chal ska z Lo kal nej Gru py Dzia ła nia Przy ja zne Ma zow sze w Płoń -
sku przed sta wi ła do ko na nia LGD i za da nia wy ko na ne w gmi nie Ra -
ciąż przy wspar ciu środ ków z LGD. Oto nie któ re z nich: re mont re -
miz stra żac kich w Je że wie We sel i Kraj ko wie, re mont ko ścio łów
w Kraj ko wie i Uniec ku, wy ko na nie świe tli cy wiej skiej w Kra śnie -
wie, pla cu za baw w Kraj ko wie, par ku daw nych ma szyn i urzą dzeń
rol ni czych oraz pla cu za baw w Gra le wie.

Oświe tle nie Cie cier ska
Gmi na ogło si ła ko lej ny prze targ na za in sta lo wa nie we wsi

oświe tle nia le do we go. Ko niecz ne by ło uzu peł nie nie za mó wie nia
o wia tracz ki, aby w dni po chmur ne moż na by ło wy ko rzy sty wać
ener gię wia tru. Stąd ko niecz ność roz pi sa nia no we go prze tar gu.

Łem pi nek też chce LED
Ta ką wo lę w imie niu miesz kań ców wy ra zi ła soł tys Eu ge nia

Szlak de kla ru jąc, że Łem pi nek, po dob nie jak uczy nił to Cie ciersk,
jest go tów prze zna czyć na ten cel pie nią dze z fun du szu so łec kie go.
Wójt Ry szard Gisz czak za pro po no wał, aby za cze kać z de cy zją w tej
spra wie, aż spraw dzi się oświe tle nie le do we w Cie cier sku.

Part ner ska dro ga
Rad ni gmi ny Ra ciąż zgo dzi li się na za war cie z gmi ną Ba bo sze -

wo part ner stwa w spra wie prze bu do wy dróg. W gmi nie Ra ciąż do -
ty czy to trak tu Cie ciersk – Kra sze wo Sła wę cin, łą czą ce go dro gę po -
wia to wą z Ra cią ża do Ko zie br ród z kra jo wą sześć dzie siąt ką.

Za pro szą GDD KiA
Soł tys Cie cier ska Te re sa Mu chyń ska zgło si ła wnio sek, aby

na se sję Ra dy Gmi ny Ra ciąż za pro sić przed sta wi cie la Ge ne ral nej
Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad. Miesz kań cy tej wsi do po mi -
na ją się o oświe tle nie ron da, znaj du ją ce go się w cią gu dro gi kra jo wej
nr 60. Prze wod ni czą cy ra dy Ja ro sław Ja wor ski za pew nił, że wy sto su -
je za pro sze nie, ale nie gwa ran tu je, iż GDD KiA z nie go sko rzy sta.

Bę dzie most
Rad na po wia to wa Elż bie ta Grod kie wicz za pew ni ła, że most

w Bo że wie (gm Ba bo sze wo) bę dzie wy ko na ny. Od dłuż sze go cza su
za bie ga ła o to soł tys są sied nie go Kra śnie wa, już w gm. Ra ciąż, Te -
re sa Zja de wicz. -Wczo raj (24 wrze śnia) od był się prze targ – in for -
mo wa ła rad na.

Bu dże to we ro sza dy
Rad ni do ko na li zmian w te go rocz nym bu dże cie, m. in. za pi sa -

li 190 tys. zł na re mont dro gi w Kra sze wie Ga czuł tach, 70 tys.
zł – na bie żą ce utrzy ma nie dróg, 70 tys. zł – na re mont re mi zy
w Szap sku, 60 tys. zł – na usu wa nie po kryć azbe sto wych.

Od pa dy do Ko zie bród
Za raz po do pusz cze niu do eks plo ata cji przez po wia to we go in -

spek to ra bu dow la ne go wy bu do wa ne go w Ko zie bro dach punk tu se -
lek tyw nej zbiór ki od pa dów ko mu nal nych, gmi na prze pro wa dzi
zbiór kę sta rych me bli, te le wi zo rów itp. oraz opon, ale tyl ko od aut
oso bo wych, gdyż od bior ca od pa dów – PGK w Płoń sku – in nych
opon nie przyj mu je. Kto ze chce, mo że za wieźć od pa dy sam lub sko -
rzy stać z po mo cy gmi ny. Gmin ny po jazd do je dzie do po se sji, od bie -
rze i za wie zie do PSZOK w Ko zie bro dach.

Ko szą ro wy
Gmi na, wzo rem lat ubie głych pro wa dzi ak cję wy ka sza nia ro -

wów, ale tyl ko przy swo ich dro gach. Są one suk ce syw nie czysz czo -
ne tak, aby przed zi mą za koń czyć ak cję.

PSZOK w bu do wie...

Gmi na Ra ciąż w ra mach za da nia pn. „Bu do wa
punk tu se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów ko mu nal -
nych na dział ce ozna czo nej nr ewid. 181/3 w miej -
sco wo ści Ko zie bro dy” w 2014 ro ku wy ko na ła wia -
tę sta lo wą o po wierzch ni 204 m2. We wnątrz wia ty
zo sta ły wy dzie lo ne bok sy na od pa dy ko mu nal ne
oraz usta wio ne po jem ni ki na od pa dy zbie ra ne se -
lek tyw nie o po jem no ści 120 L i 1100 L. Te ren wo -
kół wia ty o po wierzch ni 871 m2 zo stał utwar dzo ny
kost ką bru ko wą. Wy ko na ne zo sta ło ze wnętrz ne
przy łą cze za si la ją ce oraz we wnętrz na in sta la cja
elek trycz na. In we sty cja zo sta ła do fi nan so wa -
na przez Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi -
ska  i Go spo dar ki Wod nej w War sza wie w for mie
po życz ki w wy so ko ści 305.000,00 zł. 

Cał ko wi ty koszt przed mio to we go za da nia wy -
no si 331 471,83 zł. 

... i ukoń czo ny

Budowa punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych na działce oznaczonej 

nr ewid. 181/3 w miejscowości Koziebrody, dofinansowana
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w formie pożyczki, 

w kwocie 305.000,00 zł
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ZŁOTE GODY
50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili

państwo Walentyna i Antoni Koper z Lipy. Z tej
okazji wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak
udekorował jubilatów okolicznościowymi medalami
nadanymi przez Prezydenta RP.

KO ŁO ŁO WIEC KIE ŚW. HU BER TA W RA -
CIĄ ŻU UCZEST NI CZY W PRO GRA MIE PRO PA -
GO WA NIA DZIA ŁAŃ MY ŚLIW SKICH WŚRÓD
DZIE CI I MŁO DZIE ŻY W SZKO ŁACH. PRA -
GNIE MY ZA CHĘ CIĆ MŁO DYCH LU DZI DO PO -
ZNA NIA KUL TU RY ŁO WIEC KIEJ, STĄD ZA -
KUP PRZEZ KO ŁO KSIĄ ŻEK DY DAK TYCZ -
NYCH DLA DZIE CI PIERW SZYCH I CZWAR -
TYCH KLAS. NA SZE DZIA ŁA NIE WSPIE RA JĄ
DY REK TO RZY SZKÓŁ POD STA WO WYCH:
W RA CIĄ ŻU PA NI DYR. MA RIA CHY CZEW -
SKA I GRA LE WIE PAN DYR. KRZYSZ TOF BOR -
KOW SKI ZA CO BAR DZO DZIĘ KU JE MY.
CHCE MY POD JĄĆ DŁU GO LET NIĄ WSPÓŁ -
PRA CĘ,  KTÓ REJ EFEK TEM NIECH BĘ DZIE
WIĘK SZY SZA CU NEK DO ZWIE RZĄT I PRZY -
RO DY.

Z MY ŚLIW SKIM PO ZDRO WIE NIEM 
„DARZ BÓR”

ZA RZĄD KO ŁA ŚW. HU BER TA W RA CIĄ ŻU

DZIA ŁA NIE WSPIE RA JĄ DY REK TO RZY SZKÓŁ
POD STA WO WYCH: W RA CIĄ ŻU PA NI DYR. MA RIA
CHY CZEW SKA I GRA LE WIE PAN DYR. KRZYSZ -
TOF BOR KOW SKI

W trosce o zdrowe 
zęby młodzieży

W związ ku z uzy ska niem kon trak tu przez
NZOZ ASMED z NFZ na opie kę nad mło dzie żą
szkol ną w naj bliż szych dniach roz pocz ną się
prze glą dy sto ma to lo gicz ne mło dzie ży szkol nej
szkół w Gra le wie i Ko zie bro dach. Z dy rek to ra mi
szkół usta lo ne zo sta ną ter mi ny prze glą dów. Ba -
da nia prze pro wa dza ne bę dą przez le ka rza sto ma -
to lo ga pa nią Ka ta rzy nę Ko wal ską. Aby moż li we
by ło wy ko na nie prze glą du, ko niecz ne bę dzie
uzy ska nie pi sem nej zgo dy od ro dzi ców.

NZOZ ASMED

MYÂLIWI DZIECIOM
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Bu do wa nie z prze szko da mi
Oko ło 11 mi lio nów zło tych za pi sa li na in we sty cje rad ni gmi -

ny Ra ciąż w te go rocz nym bu dże cie, przy wy dat kach ogó łem za -
pla no wa nych na kwo tę pra wie 28 mln zł. To am bit ne za mie rze -
nie, ale je go wy ko na nie bę dzie nie zmier nie trud ne. 

Przede wszyst kim dla te go, że po ja wia ją się do dat ko we wy -
dat ki nie uję te w bu dże to wych pla nach, bo nie moż na by ło ich
prze wi dzieć. Na przy kład sto ty się cy zło tych wię cej gmi na mu -
sia ła wy ło żyć na prze bu do wę mo stu w Kra sze wie Czu ba kach.
Ty le sa mo, sza cun ko wo, trze ba bę dzie do ło żyć do oczysz czal ni
ście ków i ka na li za cji w Uniec ku. Wię cej niż prze wi dy wa no kosz -
to wać ma mo der ni za cja re mi zy w Je że wie We sel. A to nie
wszyst kie fi nan so we dy le ma ty gmi ny. Z dru giej stro ny, gdy się
ob ser wu je sze ro ki front ro bót moż na od nieść wra że nie, że
w gmi nie Ra ciąż pie nią dze na in we sty cje pły ną wart kim stru mie -
niem i bez prze szkód. Bo pla ców bu do wy jest spo ro, o czym
prze ko na li śmy się pod czas re ko ne san su z wój tem Ry szar dem
Gisz cza kiem, 23 sierp nia. „GR” nr 8 z 2011 r.

Se sja z Gwiaz dą
Afga ni sta nu

Na se sji Ra dy Gmi ny Ra -
ciąż, któ ra od by ła się 18 mar -
ca, cho rą ży Ire ne usz Fi gur ski
(na zdję ciu z ma mą i żo ną)
z gmi ny Ra ciąż uho no ro wa ny
zo stał Gwiaz dą Afga ni sta nu.
„GR” nr 3 z 2011 r.

Bra wo Ju trzen ka,
bra wo Unieck
Po sze ściu la tach gry

w kla sie B ze spół Ju trzen ki
Unieck wy wal czył awans
do kla sy A. Pre zes klu bu
Ja cek Ga dom ski po fru nął
w gó rę na rę kach pił ka rzy.
„GR” nr 5 z 2011 r.

„... wier ny Oj czyź nie, po słusz ny roz ka zo wi...”
KA NO NIER AN TO NI HAU SKA, ZM. 5-10 IX 1939 R.,

UCZEST NIK BI TWY MŁAW SKIEJ WIER NY OJ CZYŹ NIE,
PO SŁU SZY ROZ KA ZO WI TU SPO CZY WA...

Na pis tej tre ści wid nie je
na pły cie no we go gro bow ca
żoł nie rza Wrze śnia, po cho -
wa ne go na cmen ta rzu
w Gra le wie. Na pły cie jest
też syl wet ka żoł nie rza z po -
mni ka sto ją ce go przy mau -
zo leum bi twy wrze śnio wej
w Unisz kach Za wadz kich
pod Mła wą, do brze wi docz ne go dla po dró żu ją cych tra są nr 7.

18 wrze śnia no wy gro bo wiec, wy sta wio ny z ini cja ty wy miej -
sco wej spo łecz no ści przez wła dze gmi ny Ra ciąż, a sfi nan so wa ny
ze środ ków wo je wódz kich, zo stał uro czy ście po świę co ny przez
księ dza pro bosz cza Ja na Pio trow skie go. „GR” nr 9 z 2011 r.

Wy bo ry soł ty sów
W pierw szej de ka dzie mar ca za koń czy ły się ze bra nia wiej -

skie, pod czas któ rych miesz kań cy wy bie ra li soł ty sów i ra dy so -
łec kie. W gmi nie Ra ciąż wy bra no 53 soł ty sów na ko lej ną czte ro -
let nią ka den cję. 17 z nich to ko bie ty. W 10 so łec twach na soł ty -
sów wy bra no no we oso by. W dwóch przy pad kach – na sku tek
na tu ral nych ko lei lo su, w jed nym – w wy ni ku re zy gna cji do tych -
cza so we go soł ty sa. W czte rech so łec twach soł ty ska mi zo sta ły żo -
ny po przed nich soł ty sów. W 43 so łec twach miesz kań cy wy bra li
do tych cza so wych soł ty sów. „GR” nr 3 z 2011 r.

Stra ża cy wy bra li
wła dze

Sta ro sta płoń ski Jan Mą -
czew ski zo stał po now nie pre ze -
sem Za rzą du Od dzia łu Miej sko -
-Gmin ne go Związ ku OSP RP
w Ra cią żu. Jed nym z wi ce pre -
ze sów zo stał po raz ko lej ny wójt
gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz -
czak. Pod czas stra żac kie go zjaz du, któ ry od był się 27 ma ja w Ra -
cią żu, de le ga ci pod su mo wa li mi nio ne pięć lat i wy bra li wła dze
na ko lej ną ka den cję. „GR” nr 6 z 2011 r.

Kosz tow ny rok
Dla gmi ny Ra ciąż ten rok jest kosz tow ny pod wzglę dem in we -

sty cyj nym. Trwa bu do wa oczysz czal ni ście ków i ka na li za cji
w Uniec ku, koń czo na jest bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej w Kra sze -
wie, wy ko ny wa ne są ko lej ne przy do mo we oczysz czal nie ście ków.

Ale in we sty cje w gmi nie Ra ciąż do ty czą nie tyl ko go spo dar ki
ście ko wej. Du żo, jak co ro ku, dzie je się na dro gach. Na pierw szy
ogień po szedł trakt łą czą cy Fol wark Ra ciąż z ob wod ni cą Ra cią ża.
Za pie nią dze z fun du szu so łec kie go miesz kań cy wy ku pi li grunt
pod rów. Zresz tą fun dusz so łec ki wie le wio sek prze zna czy ło
na dro gi, je śli nie na do żwi ro wa nie, to na wy ko na nie do ku men ta -
cji pod na kład kę bi tu micz ną. I te raz ocze ku ją, że gmi na po ło ży
as falt. I kła dzie. Ale nie wszę dzie od ra zu, bo to kosz tow na in we -
sty cja. Wójt Ry szard Gisz czak po wie dział kie dyś, że trud no bę -
dzie spro stać wszyst kim tym po stu la tom w obec nej ka den cji.
A prze cież do jej koń ca jesz cze da le ko. Pó ki co na as fal to wą na -
wierzch nię mo gą w tym ro ku li czyć jesz cze miesz kań cy Mło do -
cho wa. A co z Kos so bu da mi? – do py ty wał się na se sji soł tys wsi
Ro ma Ry chliń ski. Cóż, Kos so bu dy mu szą po cze kać. – To mo że
choć do żwi ro wać by się da ło w tym ro ku – do po mi nał się soł tys.

O in nych in we sty cjach – w te le gra ficz nym skró cie. Trwa
grun tow na mo der ni za cja re mi zy w Je że wie We sel. No wą ele wa -
cję otrzy ma bu dy nek stra ży w Kraj ko wie. W tej sa mej miej sco wo -
ści do koń czo na zo sta nie bu do wa bo iska. Nie ba wem za czną się ro -
bo ty przy wy ko na niu świe tli cy w Kra śnie wie... 

A tu ko lej ni wła ści cie le grun tów chcą je sprze dać gmi nie
po za lew. Tym cza sem na wy kup bra ku je pie nię dzy w bu dże cie.

- Na szym grze chem jest chy ba to, że za du żo ro bi my – kon -
sta tu je wójt Ry szard Gisz czak. „GR” nr 7 z 2011 r.

Po znań skie Sło wi ki śpie wa ły w Kraj ko wie
Nie za po mnia ny kon cert da ły Po znań skie Sło wi ki w ko ście le

w Kraj ko wie. W nie dzie lę, 16 stycz nia słyn ny chór chło pię cy
i mę ski Ste fa na Stu li gro sza za śpie wał zna ne i mniej zna ne ko lę dy
pol skie. Wy stęp ar ty stów za ty tu ło wa ny „Sło wi cze ko lę do wa nie”
słu cha cze na gro dzi li owa cją na sto ją co. Kon cert Po znań skich Sło -
wi ków w Kraj ko wie był współ fi nan so wa ny z bu dże tu gmi ny Ra -
ciąż. A pa tro nat nad kon cer tem ob jął mar sza łek wo je wódz twa ma -
zo wiec kie go. Orę dow ni kiem i pro mo to rem wy stę pu słyn ne go chó -
ru był ksiądz pro boszcz Zbi gniew Klu ba. „GR” nr 1 z 2011 r.

Wy bra li śmy no wy par la ment 
W gmi nie Ra ciąż upraw nio nych do udzia łu w gło so wa niu w wy -

bo rach do Sej mu i Se na tu by ły 7094 oso by. Fre kwen cja w gmi nie
w wy bo rach do Sej mu wy nio sła 33,72%. W gmi nie Ra ciąż po szcze -
gól ne li sty otrzy ma ły na stę pu ją cy pro cent gło sów: PiS – 43,67%,
PJN – 1,58%, SLD – 4,7%, Ruch Pa li ko ta – 6,6%, PSL – 30,92%,
PPP – 0,86%, PO – 11,66%.

In dy wi du al nie naj wię cej gło sów spo śród kan dy da tów na po słów
otrzy ma li w gmi nie Ra ciąż: Wal de mar Paw lak (PSL) – 392 gło sy,
Woj ciech Ja siń ski (PiS) – 270, Ma rek Opio ła (PiS) – 223, Ro bert Ko -
ła kow ski (PiS) – 118, Ju lia Pi te ra (PO) – 114, Ma ciej Wą sik
(PiS) – 65, Gra ży na Opol ska (PSL) – 64, Mi ro sław Koź la kie wicz
(PO) – 63, Elż bie ta Szy ma nik (PSL) – 62, An drzej Stol pla (PSL) – 60. 

W wy bo rach do Se na tu fre kwen cja w gmi nie wy nio sła 33,73%. Po -
szcze gól ni kan dy da ci otrzy ma li na stę pu ją cą ilość gło sów: Hen ryk Ant -
czak – 728, Jan Ma ria Jac kow ski – 870, Krzysz tof Ja ku bow ski – 285,
Zdzi sław Mie rze jew ski–72, Se ra fi na Ogoń czyk -Mą kow ska – 173, Je rzy
Pę ka ła–54, Wie sław Pio trow ski–112. „GR” nr 10 z 2011 r.
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Dwu dzie sto le cie gmi ny Ra ciąż
Msza, se sja i pik -

nik to ele men ty uro -
czy stych ob cho dów
20-le cia gmi ny Ra ciąż,
któ re w so bo tę, 2
czerw ca od by ły się
w Uniec ku ra zem
z 90-le ciem miej sco -
wej OSP. Jak zwy kle
przy ta kiej oka zji nie
za bra kło gra tu la cji, ży -
czeń, oko licz no ścio -
wych prze mó wień i wy stę pów ar ty stycz nych.

Człon ko wie uniec kie go klu bu pił kar skie go Ju trzen ka po da ro -
wa li wój to wi Ry szar do wi Gisz cza ko wi ko szul kę klu bo wą z je go
na zwi skiem i nu me rem 56. „GR” nr 6 z 2012 r.

No we in we sty cje
Nie daw no w gmi nie

Ra ciąż za koń czo no no we
in we sty cje, w wy ni ku któ -
rych prze bu do wa na zo sta ła
dro ga Kos so bu dy – Dra mi -
nek o dłu go ści po -
nad 1,5 km oraz po wsta ły
pla ce za baw w Kraj ko wie

i Gra le wie. Po nad to w tej
dru giej miej sco wo ści
utwar dzo no te ren pod park
daw nych ma szyn i urzą -
dzeń rol ni czych. Na zdję -
ciach prze bu do wa na dro ga
Kos so bu dy – Dra mi nek
i plac za baw w Kraj ko wie.
„GR” nr 12 z 2012 r.

Tra fio ny po mysł
Z du żym od ze wem spo tka ła się ini cja ty wa wój ta Ry szar da

Gisz cza ka po le ga ją ca na za ku pie niu przez gmi nę i roz da niu flag
na ro do wych miesz kań com. Przed świę ta mi ma jo wy mi soł ty si
i urzęd ni cy prze ka za li za in te re so wa nym oko ło 1600 flag. Re ko -
ne sans po gmi nie w dniach świąt ma jo wych po twier dził, że fla -
gi zo sta ły wy wie szo ne. „GR” nr 5 z 2012 r.

Od pa dy na po lach, wójt na dro dze
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, 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. „GR” nr 8 z 2012 r.

Ju bi le uszo wy ping -pong
Po raz dzie sią ty w szko le w Kraj ko wie zor ga ni zo wa ny zo stał

tur niej w te ni sa sto ło we go o pu char wój ta gmi ny Ra ciąż. Uczest -
ni czy li w nim ucznio wie ze szkół pod sta wo wych i gim na zjal nych
z te re nu gmi ny. Tra dy cyj nie im pre zę zor ga ni zo wa no w pierw szy
dzień wio sny. „GR” nr 3 z 2012 r.

Ry szard Gisz czak naj lep szy na Ma zow szu
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.

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. „GR” nr 2
z 2012 r.

Ob raz ki z gmi ny
Tak wy glą da re mi za OSP

Je że wo We sel po re mon cie.
„GR” nr 2 z 2012 r.

Zjazd PSL
Ja ro sław Ja wor ski no wym pre ze sem

Ka zi mierz Mi klew ski zre zy gno wał z funk cji po po nad 40 la -
tach pre ze so wa nia miej sko -gmin nej or ga ni za cji Stron nic twa. Je -
go na stęp ca zo stał Ja ro sław Ja wor ski. „GR” nr 4 z 2012 r.

Mi strzo wie Ma zow sza VI dru ży ną w Pol sce
Re pre zen ta cja Pu blicz ne -

go Gim na zjum w Sta rym
Gra le wie w skła dzie Na ta lia
Dep tu ła, Ka mil Droz dow ski,
Kon rad Ja siń ski, Ire ne usz
Wierz bic ki (opie kun) za ję ła
szó ste miej sce w fi na le kra jo -
wym Ogól no pol skie go Tur -
nie ju Bez pie czeń stwa w Ru -
chu Dro go wym. In dy wi du al -
nie trze cie miej sce wy wal czył Ka mil Droz dow ski. „GR” nr 6
z 2012 r.

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. „GR”
nr 2 z 2012 r.

Elek trow nie wia tro we w gmi nie
W Wit ko wie sta nął wia -

trak o wy so ko ści ok. 110 me -
trów. Śred ni ca wir ni ka wy no -
si ok. 90 m. Moc tej elek -
trow ni wia tro wej to 2 MW.
Stoi ona w od le gło ści
ok. 720 m od naj bliż szych za -
bu do wań. To pierw sze te go
ty pu urzą dze nie w gmi nie
Ra ciąż. „GR” nr 10 z 2012 r.
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W Sie ra ko wie jest bo isko
Otwar to je w ostat nią nie dzie lę sierp nia. By ło roz ryw ko wo

i spor to wo. W ruch po szedł grill. Ale naj pierw ro ze gra no mecz
pił kar ski: star si kon tra mło dzi. Wy nik kom pro mi so wy, czy li re -
mis 3: 3.

Bo isko po wsta ło dzię ki wo li miesz kań ców, któ rzy po sta no wi -
li na ten cel prze zna czyć pie nią dze z fun du szu so łec kie go. Z po -
mo cą przy szła gmi na. „GR” nr 8 z 2013 r.

Zmia ny u są sia dów

Ma riusz Go dlew ski no wym bur mi strzem Ra cią ża
W po nie dzia łek, 4 mar ca, na se sji Ra dy

Miej skiej Ra cią ża ślu bo wa nie zło żył no wy
bur mistrz mia sta – Ma riusz Go dlew ski, wy -
bra ny w przed ter mi no wych wy bo rach, któ re
od by ły się 24 lu te go. Je go kontr kan dy da tem
w wy bo rach był do tych cza so wy bur mistrz
Ja nusz Sa dow ski, od wo ła ny w re fe ren dum 2
grud nia 2012 r. Na Ma riu sza Go dlew skie go
gło so wa ło 1532 wy bor ców, na Ja nu sza Sa -
dow skie go 676. „GR” nr 2 z 2013 r.

Start „Cy fro wej szko ły”
W szko le w Kraj ko wie ru szy -

ła re ali za cja pi lo ta żo we go pro gra -
mu rzą do we go „Cy fro wa szko ła”
po cząt ko wo obej mu je on dru gi
etap kształ ce nia, czy li kla sy
od czwar tej do szó stej szko ły
pod sta wo wej. „GR” nr 1 z 2013 r.

Ele ni śpie wa ła w Kraj ko wie
Zna na pio sen kar ka po -

cho dze nia grec kie go – Ele -
ni – da ła kon cert w Kraj ko -
wie. Wy stęp ar tyst ki, któ ry
od był się po uro czy stej mszy
św., od pra wio nej z oka zji do -
rocz ne go od pu stu pa ra fial ne -
go, okla ski wa ło kil ka set
osób. Kon cert Ele ni był
głów nym punk tem fe sty nu, zor ga ni zo wa ne go przez pa ra fię
i gmi nę, któ re go go spo da rzem był ksiądz pro boszcz Zbi gniew
Klu ba. „GR” nr 5 z 2013 r.

W Kra śnie wie ma ją świe tli cę
Nie by ło by świe tli cy, gdy by

nie za pał wasz i wa szej prze wod -
ni czą cej – mó wił wójt Ry szard
Gisz czak. Ksiądz pro boszcz Jan
Pio trow ski do dał zaś: – Do brze,
że są ta cy za pa leń cy jak Te re ska.
A dzia ło się to pod czas ofi cjal -
ne go otwar cia obiek tu, któ re na -
stą pi ło 16 kwiet nia. Wśród gra tu lu ją cych Te re sie Zja de wicz by ła
rad na po wia to wa Elż bie ta Grod kie wicz. „GR” nr 4 z 2013 r.

De ba ta o śmie ciach
W gmi nie Ra ciąż od by wa ją się ze bra nia wiej skie na te mat

zmian w go spo dar ce od pa da mi, któ re obo wią zy wać bę dą od 1
lip ca 2013 r. Or ga ni zo wa ne są w tych so łec twach, któ rych miesz -
kań cy wy ra żą ta ką po trze bę. Uczest ni czy w nich wójt gmi ny Ry -
szard Gisz czak, któ ry wy ja śnia re wo lu cyj ne zmia ny „śmie cio -
we”, wpro wa dzo ne usta wą, na kła da ją cą na gmi nę, a tak że miesz -
kań ców no we obo wiąz ki. „GR” nr 1 z 2013 r.

Bu do wy przy do mó wek ciąg dal szy
W gmi nie Ra ciąż trwa mon taż ko lej nych przy do mo wych

oczysz czal ni ście ków. W ra mach obec ne go, dru gie go eta pu in we -
sty cji po wsta nie ich 130. W pierw szym eta pie za in sta lo wa no
przy do mów ki w 114 obej ściach. „GR” nr 7 z 2013 r.

Cią gnik „ochrzczo ny” i już pra cu je
3 czerw ca uczest ni cy se -

sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż mo gli
obej rzeć z bli ska no wy na by -
tek – cią gnik z wy ka szar ką,
przy czep ką i płu giem do od -
śnie ża nia. Sprzęt za ku pio ny
zo stał za pie nią dze prze zna -
czo ne przez więk szość so -
łectw ze swo je go fun du szu.
Nie oby ło się bez tra dy cyj ne -
go „chrztu”, po czym ma szy na ru szy ła do pra cy i już wy ka sza
po bo cza na gmin nych dro gach. „GR” nr 6 z 2013 r.

Kraj ko wia cy na pla nie TV Trwam
Bo ha te ra mi pro gra mu,

któ ry w Wiel ka noc ma być
wy emi to wa ny w te le wi zji
Trwam, są miesz kań cy Kraj -
ko wa i oko lic, wśród nich ci,
któ ry wy wo dzą się z ro dzin
osia dłych na tych te re nach 90
lat te mu, a przy by łych ze wsi
ło wic kich. Przy świą tecz nym
sto le wspo mi na ją daw ne cza sy, mó wią o zwy cza jach sprzed lat,
opi su ją tra dy cje lu do we kul ty wo wa ne w ich ro dzi nach. To wa rzy -
szy im Szkol ny Ze spół Lu do wy „Kraj ko wia cy”, re ak ty wo wa ny
dwa la ta te mu, aby duch ło wic ki na kraj kow skiej wsi nie za gi nął.

Na gra nie pro gra mu mia ło miej sce 9 mar ca w sce ne rii za jaz -
du „Zło ta Ryb ka”, po ło żo ne go przy skrzy żo wa niu ko ło Gli no jec -
ka. „GR” 3 z 2013 r.

Uro czy stość pa trio tycz na w Gra le wie
Mszą świę tą, któ rej prze wod ni czył ksiądz Jan Pio trow ski, m.

in. w in ten cji po wie szo nych przez nie miec kich oku pan tów
w sierp niu 1943 dzie się ciu miesz kań ców po wia tu płoń skie go roz -
po czę ła się w Gra le wie, 13 paź dzier ni ka, uro czy stość pa trio tycz na.

W cza sie na bo żeń stwa wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak
przy po mniał bo le sne wy da rze nie sprzed 70 la ty. Po na bo żeń stwie
mło dzież za pre zen to wa ła pa trio tycz ne wier sze, po czym uczest ni -
czy uro czy sto ści prze szli pod po mnik. Ksiądz pro boszcz Jan Pio -
trow ski po świę cił no wo wy re mon to wa ny obe lisk. W imie niu lo kal -
ne go spo łe czeń stwa głos za brał prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ra -
ciąż Ja ro sław Ja wor ski. „GR” nr 9 z 2013 r.

Wy bo ry uzu peł nia ją ce

Wy grał An drzej Kor dal ski
W wy bo rach uzu peł nia ją cych, któ re od by ły się 11 sierp nia,

naj wię cej gło sów uzy skał An drzej Kor dal ski z Sie ra ko wa. Po -
za nim o man dat rad ne go ubie ga ło się jesz cze tro je kan dy da tów.
„GR” nr 8 z 2013 r.

Straż ni ca jak no wa
W miej sco wo ści Do brska

Ko lo nia za koń czy ła mo der ni -
za cja straż ni cy. Re mont zo stał
do fi nan so wa ny z fun du szy
unij nych, w ra mach Lo kal nej
Gru py Dzia ła nia. Re mi za wy -
glą da te raz jak no wa, co wi dać
na zdję ciu. „GR” nr 5 z 2013 r.

Gmin ne wi do ki
Oka za le pre zen tu je się

zmo der ni zo wa ny przez gmi nę
Ra ciąż bu dy nek ośrod ka zdro -
wia w Uniec ku. Jak już in for -
mo wa li śmy, in spek tor nad zo ru
bu dow la ne go ode brał obiekt,
dzię ki cze mu przy chod nia le -
kar ska mo gła wpro wa dzić się
do wy re mon to wa nych po miesz czeń. „GR” nr 8 z 2013 r.
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Wspól ne dróg bu do wa nie
835 tys. zł to kwo ta, ja ką gmi na Ra ciąż prze ka że po wia to wi

płoń skie mu na prze bu do wę dróg po wia to wych, a kon kret nie po -
nad 7-ki lo me tro we go trak tu z Ra cią ża w kie run ku Ra dza no wa
(do gra ni cy po wia tów). W za mian po wiat wes prze su mą 175 tys.
zł in we sty cję dro go wą gmi ny Ra ciąż – mo der ni za cję trak tu
w Wę pi łach. „GR” nr 4 z 2014 r.

Stu lat ka
z Ko mu ni na

30 lip ca Bro ni -
sła wa Ku ty ła z Ko -
mu ni na skoń czy ła
sto lat. Te go dnia
zja wi li się u ju bi lat -
ki go ście i nie któ rzy
człon ko wie licz nej
ro dzi ny z ży cze nia -
mi i po dar ka mi.
„GR” nr 7 z 2014 r.

Fe styn dla Ada sia
– Je stem zbu do wa ny tym, że lu dziom chcia ło się to zor ga ni -

zo wać i że jest tak du ża fre kwen cja. Ba wiąc się też moż na coś
do bre go zro bić – sko men to wał kraj kow ski fe styn wójt gmi ny Ra -
ciąż Ry szard Gisz czak.

Istot nie, lu dziom chcia ło się po móc cho re mu Ada sio -
wi. I tym, któ rzy zor ga ni zo wa li po ży tecz ną za ba wę, i tym, któ -
rzy przy szli się ba wić, a za ra zem po przeć ak cję wrzu ca jąc dat ki
do pu szek. Te go dnia, 1 czerw ca, ze bra no w Kraj ko wie po nad 16
tys. zł. „GR” nr 5 z 2014 r.

Wy bo ry do Eu ro par la men tu
W nie dzie lę, 25 ma ja, wy bie ra li śmy 51 po słów do Par la men -

tu Eu ro pej skie go. W gmi nie Ra ciąż wy bor cy naj czę ściej gło so -
wa li na PiS (45,50%). Ko lej ne miej sca pod tym wzglę dem za ję -
ły na stę pu ją ce ugru po wa nia: PSL (28,64%), PO oraz SLD -UP
(po 6,35%) i So li dar na Pol ska Zbi gnie wa Zio bro (5,31%).

Naj wię cej gło sów w na szej gmi nie uzy ska li: Ja ro sław Ka li -
now ski z PSL (180 gło sów), kan dy da ci z PiS: Woj ciech Ja siń ski
(138), Zbi gniew Kuź miuk (124) i Mał go rza ta Go siew ska (99),
Adam Stru zik z PSL (49), An na Ka la ta z SLD -UP (41) i Ju lia Pi -
te ra z PO (40). „GR” nr 4 z 2014 r.

Po raz pierw szy od wie lu lat ra zem

Jar mark, któ ry łą czył
– Chce my na wią zać do tra dy cji jar mar ków, któ re nie gdyś

w ryn ku się od by wa ły – po wie dział bur mistrz Ra cią ża Ma riusz
Go dlew ski, otwie ra jąc I Jar mark Ra cią ski „Pod Skrza ta mi Szu -

war ka mi”, or ga ni zo wa ny wspól nie z gmi ną Ra ciąż. Jej wójt Ry -
szard Gisz czak do dał: – Po raz pierw szy od wie lu lat ra zem
z mia stem or ga ni zu je my coś wspól nie. „GR” nr 7 z 2014 r.

Po wszech ny in ter net na Ma zow szu
Sa mo rząd wo je wódz twa ma zo wiec kie go re ali zu je pro jekt bu -

do wy re gio nal nej sie ci sze ro ko pa smo wej – naj więk szy pro jekt
unij ny w ra mach RPO WM. Dzię ki te mu do stęp do in ter ne tu
uzy ska każ dy miesz ka niec Ma zow sza.

W pią tek 25 kwiet nia w gmi nie Te re sin w po wie cie so cha -
czew skim, od by ła się uro czy sta in au gu ra cja prac bu dow la nych.
Pra ce trwa ją rów nież w gmi nie Ra ciąż. „GR” nr 4 z 2014 r.

XIV edy cja kon kur su za na mi

„Głos” źró dłem wie dzy o gmi nie
Gim na zja li ści z Uniec ka zwy cię ży li w XIV już edy cji kon -

kur su wie dzy o gmi nie Ra -
ciąż, któ ry 12 czerw ca od -
był się w Ze spo le Szkół
w Uniec ku. W ka te go rii
szkół pod sta wo wych naj -
wyż sze lau ry ode bra li
ucznio wie z Ko zie bród
i Sta re go Gra le wa. W to -
wa rzy szą cym mu kon kur -
sie pla stycz nym ju ry naj -
wy żej oce ni ło pra ce
uczniów z Kraj ko wa i Ko -
zie bród.

W uniec kim fi na le
kon kur su wie dzy o gmi nie
wzię ły udział trzy oso bo we
re pre zen ta cje ze wszyst -
kich szkół gmin nych.
Uczest ni cy mu sie li od po wie dzieć pi sem nie na py ta nia przy go to -
wa ne w opar ciu o wia do mo ści, któ re w ostat nim ro ku opu bli ko -
wał „Głos Ra cią ża”. „GR” nr 5 z 2014 r.

Z mar szał kiem Stru zi kiem 
o zbior ni ku „Kra sze wo”

Jak nas po in for mo wał wójt Ry szard Gisz czak, 1 lip ca z ro bo -
czą wi zy tą prze by wał w Urzę dzie Gmi ny w Ra cią żu mar sza łek
wo je wódz twa ma zo wiec kie go Adam Stru zik. Roz mo wa do ty czy -
ła bu do wy zbior ni ka wod ne go „Kra sze wo” w tym 75 ha pod wo -
dą – z wy spą po środ ku.

Wła dze gmi ny Ra ciąż są zde ter mi no wa ne, aby przed się wzię -
cie do pro wa dzić do koń ca. Wójt uwa ża, że je śli nie uda się te go
uczy nić przy po mo cy unij nej, wów czas bę dzie trud no my śleć
o szczę śli wym za koń cze niu. Ale jest do brej my śli, zwłasz cza że
w in we sty cję za an ga żo wa ły się sa mo rzą do we wła dze wo je wódz -
kie, cze go po twier dze niem jest ostat nia wi zy ta mar szał ka Ada ma
Stru zi ka. „GR” nr 6 z 2014 r.

Ju bi le usz księ dza Ja na
35-le cie ka płań stwa ob cho dzi w tym ro ku ksiądz Jan Pio -

trow ski, od 11 lat pro -
boszcz pa ra fii w Gra -
le wie. W nie dzie lę, 22
czerw ca, pod czas
mszy świę tej ode brał
z tej oka zji mnó stwo
ser decz nych gra tu la -
cji, ży czeń i kwia tów.
Wśród tych ostat nich
do mi no wa ły bu kie ty
i ko sze róż. „GR” nr 5
z 2014 r.
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W uro czy sto ści wziął udział za przy jaź -
nio ny z pa ra fią ak tor Ma ciej Ray za cherRe li kwie św. Sta ni sła wa Kost ki

Świą ty nia w Kraj ko wie z re li kwia mi pa tro na

Re li kwie nio sła mło dzież ubra na w stro je ło wic kie

... oraz księ ża z są sied nich pa ra fii

Ho no ry go spo da rza peł nił ksiądz pro boszcz Zbi gniew Klu ba, 
na zdję ciu z mi ni stran ta mi

Mło dzież ak tyw nie uczest ni czy ła w na bo żeń stwie

W pro ce sji szli gim na zja li ści przy stę pu ją cy do sa kra men tu bierz mo wa nia...

Bi skup Ro man Mar cin kow ski prze wod ni czył ce le brze i udzie lił 
sa kra men tu bierz mo wa nia kraj kow skim gim na zja li stom

Pa tro nem ko ścio ła w Kraj ko wie jest św. Sta ni sław
Kost ka. 18 wrze śnia od by ło się uro czy ste wpro wa dze nie
re li kwii pa tro na do świą ty ni. Ce le brze prze wod ni czył bi -
skup po moc ni czy die ce zji płoc kiej, ks. Ro man Mar cin -
kow ski. Ho no ry go spo da rza peł nił ksiądz pro boszcz Zbi -
gniew Klu ba.

Mszę świę tą po prze dzi ła pro ce sja z re li kwia mi, nie sio -
ny mi przez mło dzież ubra ną w stro je ło wic kie. W pro ce -
sji szli m. in. gim na zja li ści przy stę pu ją cy te go dnia do sa -
kra men tu bierz mo wa nia oraz księ ża z są sied nich pa ra fii.

Na oko licz ność te go szcze gól ne go wy da rze nia w ży ciu
pa ra fii wy da ny zo stał „Mo dli tew nik do św. Sta ni sła wa
Kost ki”, opra co wa ny przez pro bosz cza kraj kow skiej pa ra -
fii. r -r



ba ski z buł ką, pie czo ne ziem nia ki i cia stecz ka ziem nia cza ne. Wszy scy uczest -
ni cy od jeż dża li za do wo le ni z dy plo ma mi dla zna ko mi tych spor tow ców i znaw -
ców ziem nia ków. Or ga ni za to rzy

U PRZEDSZKOLAKÓW
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Kra sze wo Ga czuł ty

Z py ra mi w ro li głów nej
Tra dy cją Szko ły Fi lial nej w Kra -

sze wie Ga czuł tach sta ło się ob cho -
dze nie świę ta pie czo ne go ziem nia ka
w cie płe wrze śnio we dni. Jest to tak -
że im pre za in te gra cyj na dla dzie ci,
ro dzi ców i na uczy cie li z klas I -III,
od dzia łu przed szkol ne go i punk tów
przed szkol nych wcho dzą cych w
skład Ze spo łu Szkół w Ko zie bro -
dach. 19 wrze śnia od by ły się: spo tka -
nie z po li cjan tem, in sce ni za cja „Bez -
piecz nej dro gi”, przed sta wie nie te -
atral ne „Kar to fel ki”, je sien ne zga duj -
zga du le, wy ko na nie an giel skiej pio -
sen ka o je sie ni „Au tumn song”,
wspól ne plą sy i kon ku ren cje spor to -
we z py ra mi w ro li głów nej. Ra da
Ro dzi ców Szko ły Fi lial nej wszyst kim
uczest ni kom za ser wo wa ła cie płe kieł -

Przed szko la ki ze Szko ły Fi -
lial nej w Kra sze wie Ga czuł tach
nie tyl ko się ba wią, ale i uczą.
Na przy kład dba nia o wła sne
śro do wi sko cho ciaż by po przez
udział w aka cji „Sprzą ta nie
świa ta. Przed wy ru sze niem
na po szu ki wa nie śmie ci dzie ci
zo sta ły „uzbro jo ne” w nie bie -
skie rę ka wicz ki.

Gralewo

Pierwsze koty za płoty
W Punk cie Przed szkol nym w Sta -

rym Gra le wie swo ją przy go dę z edu -
ka cją roz po czę ły naj młod sze dzie ci.
Gru pa li czy 17 dzie ci w wie ku od 3
do 4 lat. Ada pta cja przed szko la ków
prze bie gła bez więk szych pro ble mów.
Dzie ci stop nio wo przy zwy cza ja ły się
do no we go śro do wi ska. Po zna wa ły
swo ją kla sę, no wych ko le gów i ko le -
żan ki. Uczy ły się za sad obo wią zu ją -
cych w gru pie przed szkol nej. Chęt nie
ba wi ły się ra zem, uczy ły no wych za -
baw i pio se nek. Po zna wa ły mię dzy in -
ny mi cy fer kę 1 oraz fi gu ry geo me -
trycz ne: ko ło, kwa drat, trój kąt. Pra co -
wa ły z ze sta wem pod ręcz ni ków „„Ra -
zem w przed szko lu czte ro lat ka”. Wy -
ko ny wa ły swo je pierw sze pra ce pla -
stycz ne róż ny mi tech ni ka mi.

PP

Przed szko la ki pod czas ziem nia cza ne go świę ta

Przedszkolaki i ich misie

Sprzątali świat
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Pocztówka
z wakacji

W dniach 16 – 21 sierp nia
ucznio wie Ze spo łu Szkół w Ko -
zie bro dach wraz z opie kun ka -
mi – Mał go rza tą Środ kow ską
i Mo ni ką Ciar kow ską, wzię li
udział w VII SŁO NECZ NYM
ZLO CIE pod ha słem „Tra dy cja
ry cer ska w Pol sce i Eu ro pie”, któ -
ry od był się w Ośrod ku Szko le -
nio wo – Wy po czyn ko wy ZHP
„PER KOZ” k/ Olsz tyn ka. Or ga ni -
za to rem spo tka nia, któ re go ideą
by ła in te gra cja po przez na ukę
i za ba wę był Ma rek Ho łu bic -
ki – pre zes Ogól no pol skie go Sto -
wa rzy sze nia Chrze ści jań skich Or -
ga ni za cji Wiej skich. W zlo cie
bra ło udział ok. 300 uczniów
z ca łej Pol ski.

Naj więk szą, peł ną emo cji
atrak cją był udział w in sce ni za cji
bi twy pod Grun wal dem. ZS Fotka koziebrodzkiej grupy

Z 14 na 15
września
zaginął

pies

Dla znalazcy
NAGRODA !!!

604 977 208
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