
Kolędy po krajkowsku

W świę to Trzech Kró li w ko ście le w Kraj ko wie od by ło się uro czy ste na bo żeń stwo po łą czo ne z po ko le nio wym śpie wa -
niem ko lęd. Te bo żo na ro dze nio we pie śni wy ko na li star si, do ro śli i mło dzi miesz kań cy pa ra fii, ubra ni w stro je ło wic kie.

Czy taj na str. 12

Lu bi się uczyć
Wśród 3.786 sty pen dystów

Pre ze sa Ra dy Mi ni strów zna la zła
się, już po raz dru gi, Mo ni ka Ple -
wic ka, uczen ni ca Spo łecz ne go Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go STO
w Ra cią żu, te go rocz na ma tu rzyst -
ka, miesz kan ka wsi Kraj ko wo
w gmi nie Ra ciąż. Uro czy stość
wrę cze nia sty pen diów od by ła się 4
grud nia w oran że rii Mu zeum Ro -
man ty zmu w Opi no gó rze. Mo ni ka
Ple wic ka w cza sie uro czy sto ści
mia ła za szczyt za brać głos w imie -
niu wszyst kich uho no ro wa nych
uczniów. 

Czy taj na str. 10

Z se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż

O chod ni kach
i kur ni kach

Bu dżet na 2015 r. uchwa li rad -
ni gmi ny Ra ciąż za se sji, któ ra od -
by ła się 29 grud nia ub. r. Po nad to
zde cy do wa li m. in. o prze pro wa dze -
niu wy bor czych ze brań wiej -
skich – od bę dą się w dniach 19
stycz nia – 9 marca, oraz wy bra li
przed sta wi cie la gmi ny do ra dy spo -
łecz ne j szpi ta la. Zo stał nim Ry szard
Gisz czak. Nim do szło do gło so wa -
nia uchwał, od by ła się de ba ta kur ni -
ko wa. 

Czy taj na str. 2

Stra te gia
jest nie zmien na

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

– Naj więk szą ideą w tej ka den cji jest
bu do wa zbior ni ka re ten cyj ne go. Chcę
po twier dzić, że ma my za pew nie nie mar -
szał ka wo je wódz twa Ada ma Stru zi ka, że
je śli gmi na do pro wa dzi tę in we sty cję
do sta nu po zwo le nia na bu do wę, wów -
czas in we sto rem za stęp czym bę dzie
Urząd Mar szał kow ski.

Ma cie to na pi śmie?
Nie, ale sło wo mar szał ka droż sze

pie nię dzy.
Czy taj na str. 3



de cy zję od mow ną, w prze ci wień stwie
do in we sto ra w Uniec ku, su ge ru jąc, iż być
mo że wni ka to z fak tu, że dzia ła on po za
fir mą Ce drob. Za po wie dzia ła, że je śli kur -
ni ki w Uniec ku po wsta ną, 130 wła ści cie li
nie ru cho mo ści bę dzie żą dać od szko do wań
za utra tę war to ści nie ru cho mo ści.

Obec ny na ob ra dach Ma rek Goź dzi -
kow ski, wnio sko daw ca in we sty cji, po in -
for mo wał, że wszyst kie in sty tu cje, któ re
się w tej spra wie wy po wia da ły, stwier dzi -
ły, że nie ma żad ne go za gro że nia dla
miesz kań ców. Do dał, że chce wy bu do wać
tyl ko czte ry kur ni ki, ani jed ne go wię cej,
i sło wa do trzy ma. – Do za bu do wań pa ni
Ziół kow skiej bę dzie od kur ni ków oko ło
pół to ra ki lo me tra – mó wił.

Wójt Ry szard Gisz czak za prze czył
su ge stiom, ja ko by ten den cyj nie przy spie -
sza na by ła pro ce du ra ad mi ni stra cyj na
w spra wie bu do wy kur ni ków w Uniec ku.
Po in for mo wał, że wnio sek zo stał zło żo ny
w mar cu 2010 r. Po wie dział, że ja ko Ry -
szard Gisz czak jest prze ciw ni kiem ta kich
in we sty cji, gdyż ob ni ża ją one ja kość ży cia
miesz kań ców. Ale ja ko wójt nie mo że kie -
ro wać się wła snym uzna niem, bo nie jest to
de cy zja uzna nio wa. – Mu szę dzia łać w ra -
mach pra wa – do dał. Od no sząc się do za -
po wie dzi o re fe ren dum rzekł: – Jak ma
być, to niech bę dzie. Wy bor cy mnie wy -
bra li i jak bę dą chcie li to mnie od wo ła ją.

Soł tys Kra śnie wa Te re sa Zja de wicz
od nio sła się do wy po wie dzi Mał go rza ty
Ziół kow skiej mó wiąc m. in.: – Kam pa nia
wy bor ca skoń czy się w li sto pa dzie, a pa ni
na każ dej se sji za cho wu je się tak, jak by ta
kam pa nia da lej trwa ła. Je że li pa ni ma coś
do pa na wój ta, to niech pa ni dzia ła, a nie
opo wia da. Po co my ma my te go wy słu -
chi wać.

– Cze go pa ni ocze ku je od ra -
dy? – py tał z ko lei prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Ja ro sław Ja wor ski. – To czy się po -
stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne, ra da nie ma
wpły wu na je go wy nik. 

19 grud nia, w pi śmie do wój ta, Mał -
go rza ta Ziół kow ska pro si ła o wstrzy ma nie
wy da wa nia ze zwo leń do cza su roz strzy -
gnię cia przez WSA. 

– Pa ni nas za chę ca to te go, że by -
śmy – 15 rad nych – tak jak tych 130 po -
ło ży li się na dro dze, bo in nej moż li wo ści
nie ma my – tłu ma czył prze wod ni czą cy.

Rad ca praw ny Piotr Zdziebłowski
z kancelarii ob słu gu ją cej gmi nę Ra ciąż
wy ja śnił, że ra da jest or ga nem kon tro l nym
or ga nu wy ko naw cze go, ale nie jest nim
w sto sun ku do po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne go, gdyż ra da nie ma ta kich kom pe -
ten cji. Do dał, że nie ma moż li wo ści
zawie sze nia po stę po wa nia w związ ku ze
skar gą do WSA.

Sta ro sta An drzej Stol pa po in for mo -
wał, że na ra zie w sta ro stwie nie zo stał

zło żo ny wnio sek
o po zwo le nie na bu -
do wę kur ni ków
w Uniec ku.

r -r
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Oso by z te re nu Gmi ny Ra ciąż
za in te re so wa ne uzy ska niem do fi -
nan so wa nia na de mon taż i uty li -
za cję wy ro bów za wie ra ją cych
azbest (po kry cia da cho we – eter -
nit), oraz od biór i uty li za cję wy ro -
bów za wie ra ją cych azbest w ro -
ku 2015 mo gą zgło sić się w ter mi -
nie do 15 lu te go 2015 r. do Urzę du
Gmi ny Ra ciąż ul. Ki liń skie go 2 po -
kój nr 1, w ce lu po bra nia i wy peł -
nie nia wnio sku o do fi nan so wa nie
na zdję cie, trans port i uty li za cję
wy ro bów za wie ra ją cych azbest.

Wy so kość do fi nan so wa nia z Wo -
je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w War sza wie wy no si 85% kosz tów
zdję cia, trans por tu i uty li za cji wy -
ro bów za wie ra ją cych azbest, po zo -
sta łe 15% kosz tów po kry wa ją wła -
ści cie le nie ru cho mo ści uję tych we
wnio sku.

Tyl ko oso by, któ re zgło szą
się w ter mi nie do 15 lu te go 2015
ro ku zo sta ną uję te we wnio sku
o do fi nan so wa nie usu wa nia wy ro -
bów za wie ra ją cych azbest z te re nu
gmi ny Ra ciąż w 2015 ro ku.

WÓJT GMI NY RA CIĄŻ 

in  for  mu je :
Rol ni cy któ rzy chcą od zy skać

część pie nię dzy wy da nych
na olej na pę do wy uży wa ny
do pro duk cji rol nej po win ni

w ter mi nie:

od 1 do 28 lu te go 2015 r.

zło żyć lub prze słać za po śred -
nic twem Pocz ty Pol skiej od po -
wied ni wnio sek do wój ta wraz
z fak tu ra mi VAT sta no wią cy mi

do wód za ku pu ole ju 
na pę do we go w okre sie: 

od 1 sierp nia 2014 r. 
do 31 stycz nia 2015 r.

Li mit rocz ny wy no si 86 li trów
ole ju na pę do we go na 1 ha użyt -
ków rol nych, a staw ka zwro tu
po dat ku ak cy zo we go 0,95 zł

na 1 litr ole ju.

Pie nią dze wy pła ca ne bę dą
w ter mi nie:

1 – 30 kwiet nia 2015 r.

Bu dżet na 2015 r. uchwa li rad -
ni gmi ny Ra ciąż za se sji, któ ra od -
by ła się 29 grud nia ub. r. Po nad to
zde cy do wa li m. in. o prze pro wa -
dze niu wy bor czych ze brań wiej -
skich – od bę dą się w dniach 19
stycz nia – 9 marca, oraz wy bra li
przed sta wi cie la gmi ny do ra dy
spo łecz ne go szpi ta la. Zo stał nim
Ry szard Gisz czak.

Nim do szło do gło so wa nia uchwał,
od by ła się de ba ta kur ni ko wa. Wpierw
jed nak ra dny Eu ge niusz Pta sik, ko rzy sta -
jąc z obec no ści licz ne go gro na przed sta -
wi cie li po wia tu ze sta ro stą An drze jem
Stol pą na cze le, za ape lo wał po raz ko lej -
ny o bu do wę chod ni ka przy dro dze po -
wia to wej w Ko zie bro dach, od szko ły
w kie run ku Ma łej Wsi. 

– Cho dzi o bez pie czeń stwo dzie ci,
sa mo cho dy jeż dżą tam jak sza lo ne, a pi -
sma w tej spra wie le żą w po wie cie już
dwie ka den cje – mó wił do da jąc: – Obie
wio ski za de kla ro wa ły przeznaczyć fun -
dusz so łec ki na bu dwę chod ni ka, a i pan
wójt też nie bę dzie obo jęt ny i do ło ży.

Z ko lei te ma tem kur ni ków ra da za ję -
ła się na proś bę Mał go rza ty Ziół kow skiej,
któ ra mó wi ła o pro wa dzo nej kam pa nii
prze ciw ko ich bu do wie Uniec ku. Kam pa -
nię tę od ja kie goś cza su fir mu je no we sto -
wa rzy sze nie Eko -Unieck. Stwier dzi ła m.
in.: – Po na szych tru pach in we stor roz -
pocz nie tę in we sty cję. Po in for mo wa ła, że
oko ło pół ro ku te mu skie ro wa na zo sta ła
skar ga do Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni -
stra cyj ne go, któ ry w tej spra wie nie pod -
jął jesz cze de cy zji. Mó wi ła też o tym, że
w tej kwe stii nie ma wspar cia ze stro ny
wój ta gmi ny, któ ry – jej zda niem – je dy -
nie na czas kam pa nii wy bor czej wy po -
wia dał się prze ciw ko bu do wie kur ni ków,
i za po wie dzia ła, że je że li nie uda się za -
blo ko wać tej in we sty cji, bę dzie dą żyć
do roz pi sa nia re fe ren dum w spra wia od -
wo ła nia wój ta. – Tak jak pan Goź dzi kow -
ski (in we stor – przyp. red.) wal czy o swo -
je in te re sy, ja rów nież wal czę o swo je in -
te re sy – mó wi ła Mał go rza ta Ziół kow ska,
do da jąc, że w ra mach pro wa dzo nej fir my
za in we sto wa li pra wie 1,3 mln zł (cho dzi
o bu do wę do mu we sel ne go na ba zie bu -
dyn ku by łej szko ły w Je że wie We -
sel – przyp. red.). Za sta na wia ła się, dla -
cze go in we stor wnio sku ją cy o bu do wę
kur ni ków w Ży cho wie szyb ko otrzy mał

Z se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż

O chod ni kach
i kur ni kach
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Pa trząc na wy dat ki in we sty cyj ne,
za pi sa ne w te go rocz nym bu dże cie gmi -
ny Ra ciąż, nie trud no za uwa żyć, że naj -
wię cej pie nię dzy pla nu je cie prze zna -
czyć, nie po raz pierw szy, na dro gi.

– Ta ka jest po trze ba. Ma my dwa
pro ble my dro go we. Je den to ta ki, że
wciąż są na na szym te re nie trak ty wy -
ma ga ją ce mo der ni za cji. Dru gi do ty czy
dróg bu do wa nych la ta te mu, któ re za -
czy na ją się psuć. I trze ba roz strzy gać,
czy je ła tać, czy kłaść ko lej ną no wą war -
stwę as fal tu. Ale bę dzie my bu do wać
i mo der ni zo wać nie tyl ko dro gi, za rów -
no za wła sne pie nią dze, jak i te, któ re
sta ra my się po zy skać z ze wnątrz.
Przy czym środ ki ze wnętrz ne są co kol -
wiek za gad ko we.

Czy li  że  ich  uzy ska nie  jest  wąt -
pli we.

– Tak, acz kol wiek je stem do brej
my śli Otóż na sze wnio ski zna la zły się
na li ście re zer wo wej. I to, czy za kwa li fi -
ku je my się do otrzy ma nia do ta cji, bę dzie
za le ża ło od kosz tów wy ko na nia in we sty -
cji, któ re umiesz czo ne zo sta ły na li ście
pod sta wo wej. Już nie raz tak by wa ło, ale
osta tecz nie uda wa ło nam się się gnąć
po do ta cje. Mam na dzie ję, że w tym
przy pad ku bę dzie po dob nie. Czy tak się
sta nie – bę dzie my o tym wie dzieć w ma -
ju lub czerw cu

Ja kich in we sty cji to do ty czy?
– Dro gi Sła wę cin – Kra sze wo Ga -

czuł ty, łą czą cej „sześć dzie siąt kę” z trak -
tem z Ra cią ża w kie run ku Ko zie bród,
o do fi nan so wa nie bu do wy któ rej sta ra -
my się w ra mach Na ro do we go Pro gra mu
Bu do wy Dróg Lo kal nych. Ko lej na za -
gad ka fi nan so wa zwią za na jest z mo der -
ni za cją re miz w Je że wie We sel i Uniec -
ku – tu li czy my na do ta cję unij ną z Wo -
je wódz kiej Jed nost ki Wspie ra nia Ob sza -
rów Wiej skich. Są też za gad ki po za in -
we sty cyj ne. Tak jest w przy pad ku dro gi
w Ka czo ro wach, któ ra mia ła być wy bu -
do wa na w ubie głym ro ku. Nie mo że my

dojść do po ro zu mie nia z jed nym z rol ni -
ków. Spra wa tra fi ła do są du. Zło ży li śmy
po zew o za sie dze nie dro gi.

Roz po czy na się w gmi nie cykl ze -
brań wiej skich, na któ rych prze pro wa -
dzo ne zo sta ną wy bo ry soł ty sów. Cze go
pan się spo dzie wa po tych ze bra niach?

– Bę dę się sta rał być na wszyst -
kich 53 ze bra niach. Po przed nim ra -
zem – czte ry la ta te mu – nie by łem tyl -
ko na jed nym. Mam na dzie ję, że tym ra -
zem tam ten wskaź nik po pra wię. Na ze -
bra niach wiej skich moż na się na praw dę
wie le do wie dzieć, głów nie te go, co jest
dla miesz kań ców waż ne i po trzeb ne. Nie
za wsze ich pre fe ren cje po kry wa ją się
z mo imi, choć by w za kre sie ka na li za cji,
któ rej je stem zwo len ni kiem. Ma my trzy
ko mu nal ne oczysz czal nie ście ków. Naj -
wię cej go spo darstw domowych pod łą -
czo nych do ka na li za cji jest w Ko zie bro -
dach i oko li cach. W tym re jo nie nie zo -
sta ła pod łą czo na w za sa dzie tyl ko jed na
wieś – Bie la ny. Dla cze go? Bo miesz kań -
cy nie są zainteresowani. Naj now sza
oczysz czal nia jest w Uniec ku. Tam moż -
na by cią gnąć trzy nit ki ka na li za cji sa ni -
tar nej: Ko dłu to wo – Szczep ko wo, Je że -
wo – Cha rzy ny, Ko mu nin – Ko cię cin.
Po dob nie jest w re jo nie Gra le wa. Miesz -
kań cy ni by by chcie li, ale mo że tro chę
póź niej. Mier ni kiem chę ci jest to, na co
są prze ka zy wa ne pie nią dze z fun du szu
so łec kie go.

Fun dusz so łec ki się spraw dził?
– Tak. Nie ma dwóch zdań. Wpraw -

dzie są one ab sor bu ją ce i dla rad so lec -
kich, i dla pra cow ni ków urzę du, ale są
ko rzyst ne. Po ka zu ją bo wiem, cze go
ocze ku ją miesz kań cy, są mier ni kiem ich
za an ga żo wa nia w roz wią zy wa nie pro -
ble mów wsi, wręcz zmu sza ją ich do an -
ga żo wa nia się, do ak tyw no ści.

Czy wła dze gmi ny Ra ciąż ma ją ja -
kąś stra te gię dzia ła nia na naj bliż sze
czte ry la ta?

Mo ja stra te gia jest nie zmien -
na – po pra wiać wa run ki ży cia na wsi.
Gmi na nie jest na przy kład od bu do wa -
nia za kła dów pra cy, lecz od two rze nia
wa run ków, że by te za kła dy mo gły po -
wsta wać, m. in. po przez po li ty kę po dat -
ko wą, w na szym przy pad ku bar dzo
przy ja zną.

Ale naj więk szą ideą w tej ka den cji
jest bu do wa zbior ni ka re ten cyj ne go. Je -
ste śmy zde ter mi no wa ni aby za lew po -
wstał. Obec nie, po zmia nie prze pi sów,
dokonujemy uzu peł nie nia do ku men ta cji.
Wciąż kło po tem jest po zy ski wa nie ko lej -
nych grun tów. Szcze gól nie do ty czy to

ob sza rów bę dą cych wła sno ścią wspól no -
ty wio sko wej Kra sze wo Ga czuł ty. Grun -
ty są wspól no ty, a ta nie ma żad nych or -
ga nów i nie ma my z kim roz ma wiać.
W Sej mie już bar dzo dłu go le ży pro jekt
usta wy re gu lu ją cej ten pro blem, któ ry
do ty czy nie tyl ko na szej gmi ny, lecz
wie lu sa mo rzą dów w kra ju. Ma my
wpraw dzie roz wią za nie awa ryj -
ne – prze ka zać pie nią dze za grun ty
wspól no ty w de po zyt są do wy – ale mam
na dzie ję, że nie bę dzie my mu sie li z nie -
go sko rzy stać. Chcę po twier dzić, że ma -
my za pew nie nie mar szał ka wo je wódz -
twa Ada ma Stru zi ka, że je śli gmi na do -
pro wa dzi tę in we sty cję do sta nu po zwo -
le nia na bu do wę, wów czas in we sto rem
za stęp czym bę dzie Urząd Mar szał kow -
ski.

Ma cie to na pi śmie?
– Nie, ale sło wo mar szał ka droż sze

pie nię dzy.
Kie dy pierw sze ko par ki wja dą

na bu do wę zbior ni ka?
– Dziś te go nie umiem po wie dzieć.

Wiem na to miast, że w tej ka den cji sa -
mo rzą du mu si my zło żyć wnio sek o do -
fi nan so wa nie in we sty cji ze środ ków
unij nych, w ra mach tran -
szy 2014 – 2020, w któ rej in we sty cje
do ty czą ce re ten cji ma ją do bre no to wa -
nia.

Dla cze go bu do wa zbior ni ka jest ta -
ka waż na?

– Bo to jest szan sa na roz wój nie
tyl ko ob sza rów bez po śred nio są sia du ją -
cych z za le wem, ale i ca łej gmi ny oraz
mia sta. A w in nym wy mia rze... Za miast
je chać na Ma zu ry czy za Sierpc miesz -
kań cy gmi ny czy mia sta bę dą mie li
pod bo kiem atrakcyjny obiekt
rekreacyjny.

To gmi na bu du je za lew dla mia sta?
– Też. A czy my ma my ja kąś woj nę

z Ra cią żem?
Jest zwie sze nie bro ni?
– Ni gdy z miesz kań ca mi mia sta nie

by ło woj ny, tyl ko z wła dza mi nie by ło
po ro zu mie nia. My nie mo że my się zwal -
czać, bo ma my wspól ne in te re sy i ro -
dzin ne po wią za nia. W ma ło któ rym do -
mu w Ra cią żu nie ma ro dzin ne go czy
to wa rzy skie go skrzy żo wa nia z miesz -
kań ca mi gmi ny.

Ale mia sto nie par ty cy pu je w kosz -
tach bu do wy...

– Być mo że bę dzie. Roz ma wia li -
śmy na ten te mat i ta ka opcja nie jest
wy klu czo na.

Dzię ku ję za roz mo wę.
r-r

Stra te gia jest nie zmien na
Roz mo wa z Ry szar dem Gisz cza kiem, wój tem gmi ny Ra ciąż
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Bu dże to we co nie co
Bu dżet gmi ny Ra ciąż na 2015 rok prze wi du je osią gnię cie do cho -

dów w wy so ko ści 25.449.981,79 zł, a wy dat ków w kwo -
cie 23.947.614,79 zł.

W bu dże cie na 2015 rok za pla no wa no wy dat ki ma jąt ko we w kwo -
cie 4.112.712,71 zł, w tym: wy dat ki in we sty cyj ne 3.784.240,31 zł.
Za da nia, na któ re zo sta ną prze zna czo ne, to:
– prze bu do wa dro gi gmin nej Cie ciersk – Kra sze wo Sła wę -

cin – 1.279.686,00 zł;
– prze bu do wa dro gi w Ka czo ro wach – 550.000,00 zł;
– prze bu do wa dro gi gmin nej w miej sco wo ści Kraj ko -

wo – 350.000,00 zł;
– bu do wa zbior ni ka „KRA SZE WO” (w tym wy kup grun -

tu) – 313.000,00 zł;
– bu do wa stud ni głę bi no wej w Ko zie bro dach – 300.000,00 zł;
– bu do wa oświe tle nia ulicz ne go lam pa mi so lar ny mi LED w miej sco -

wo ści Cie ciersk – 147.025,00 zł;
– bu do wa pla ców za baw w ra mach pro jek tu – Wspar cie od dzia łów

przed szkol nych w gmi nie Ra ciąż – 103.450,29;
– prze bu do wa re miz OSP w miej sco wo ściach Unieck i Je że wo We -

sel – 534.603,69 zł
– po zo sta łe za da nia in we sty cyj ne re ali zo wa ne w ra mach fun du szy

so łec kich – 206.475,33 zł.
W wy dat kach uwzględ nio ne zo sta ły do ta cje ce lo we dla sa mo rzą du

wo je wódz twa w kwo cie 28.472,40 zł, w tym 
• do ta cje ce lo we prze ka za ne do sa mo rzą du wo je wódz twa na in we -

sty cje re ali zo wa ne na pod sta wie umo wy w spra wie part ner skiej współ -
pra cy przy re ali za cji pro jek tu: „Przy spie sze nie wzro stu kon ku ren cyj no -
ści wo je wódz twa ma zo wiec kie go, przez bu do wa nie spo łe czeń stwa in -
for ma cyj ne go i go spo dar ki opar tej na wie dzy po przez stwo rze nie zin te -
gro wa nych baz wie dzy o Ma zow szu – 9.747,38 zł;

• do ta cje ce lo we prze ka za ne do sa mo rzą du wo je wódz twa na in we -
sty cje re ali zo wa ne na pod sta wie umo wy w spra wie part ner skiej współ -
pra cy przy re ali za cji pro jek tu: „Roz wój elek tro nicz nej ad mi ni stra cji
w sa mo rzą dach wo je wódz twa ma zo wiec kie go wspo ma ga ją cej ni we lo -
wa nie dwu dziel no ści po ten cja łu wo je wódz twa” – 18.725,02 zł.

Uwzględ nio na też zo sta ła po moc fi nan so wa dla gmi ny Ba bo sze wo
w kwo cie 300.000,00 zł na do fi nan so wa nie za da nia „Po pra wa spój no -
ści ko mu ni ka cyj nej i bez pie czeń stwa ru chu dro go we go w Gmi nie Ba -
bo sze wo re ali zo wa na po przez re mont i prze bu do wę wy bra nych od cin -
ków dróg gmin nych”

W bu dże cie gmi ny na 2015 rok wy od ręb nio no fun dusz so łec ki
z prze zna cze niem na re ali za cję okre ślo nych we wnio skach so łectw
przed się wzięć, bę dą cych za da nia mi wła sny mi gmi ny, słu żą cych po pra -
wie wa run ków ży cia miesz kań ców. Wy dat ki re ali zo wa ne w ra mach
fun du szu so łec kie go sta no wią kwo tę 540.714,24 zł w tym:

– wy dat ki bie żą ce – 334.238,91 zł;
– wy dat ki ma jąt ko we – 206.475,33 zł.

ZS Ko zie bro dy

Po wstał klub wo lon ta ria tu
W bie żą cym ro ku szkol nym z ini cja ty wy dy rek tor Ze spo łu Szkół

w Ko zie bro dach Mał go rza ty Środ kow skiej po wstał Szkol ny Klub Mło -
dzie żo we go Wo lon ta ria tu, któ ry sku pia uczniów gim na zjum. Opie ku -
nem klu bu jest na uczy ciel ka hi sto rii Ma ria Ciar czyń ska.

Nad rzęd nym ce lem SKMW jest udzie la nie wspar cia oso bom, któ -
re po trze bu ją po mo cy, współ pra ca z or ga ni za cja mi współ dzia ła ją cy mi
w ra mach ogól no pol skich ak cji „Szla chet na pacz ka”, „Gó ra gro sza”,
WOŚP, CA RI TAS.

Już po raz dru gi ucznio wie na sze go gim na zjum wzię li udział
w ogól no pol skiej ak cji „Szla chet na pacz ka”. Ze bra ne ar ty ku ły prze ka -
za no dla ro dzi ny, któ rą wy bra no lo so wo ze stro ny in ter ne to wej. Szla -
chet na pacz ka z na sze go gim na zjum zo sta ła do star czo na 13 grud -
nia 2014 ro ku do punk tu zbior cze go wo lon ta ria tu w Ra cią żu.

zsk

3 li sto pa da 2014 ro ku w wie ku 55 lat zmar ła na -
sza ko le żan ka An na Wil czyń ska.

Ca łe jej ży cie za wo do we i pry wat ne by ło zwią -
za ne z Ko zie bro da mi. Tu uczęsz cza ła do szko ły pod -
sta wo wej i za czy na ła swo ją pra cę. 20 sierp nia 1980
ro ku pod ję ła pra cę w przed szko lu, gdzie pra co wa ła
je den rok. Od 1981 ro ku aż do śmier ci by ła na uczy -
ciel ką na ucza nia po cząt ko we go w Szko le Pod sta wo -
wej w Ko zie bro dach. Przez ca ły ten czas wy cho wa ła
i wy edu ko wa ła wie lu uczniów, prze ka zu jąc im nie
tyl ko wie dzę książ ko wą, ale rów nież wpo iła im za sa -
dy po stę po wa nia w ży ciu. Od da na pra cy i swo im
uczniom, uczest ni czy ła w wie lu pro jek tach, ak cjach.

Rów no cze śnie przez wszyst kie la ta do sko na li ła
się za wo do wo, pod no si ła swo je kwa li fi ka cje i uzy ska -
ła naj wyż szy sto pień – na uczy cie la dy plo mo wa ne go.
Na le ża ła rów nież do ZNP. By ła ser decz ną, po moc ną
ko le żan ką, szcze rą, otwar tą i do strze ga ją ca po trze by
in nych. Za wsze pod cho dzi ła do ży cia z opty mi zmem.
Ode szła po cięż kiej cho ro bie po zo sta wia jąc w bó lu
mat kę, mę ża, dzie ci i ro dzeń stwo.

Ro dzi nie zmar łej wy ra zy szcze re go współ czu cia
skła da ją dy rek tor, na uczy cie le i pra cow ni cy Ze spo łu
Szkół w Ko zie bro dach.

Wspo mnie nie
o Dio ni zym Świer koc kim
Dio ni zy Świer koc ki, wie lo let ni na uczy ciel, uro dził

się 10 stycz nia 1934 r. W trud nych po wo jen nych la tach
zdo był wy kształ ce nie. Ja ko 19-la tek po sta no wił pod jąć
pra cę na uczy cie la, pra gnął uczyć dzie ci i mło dzież wiej -
ską. Uczył w róż nych szko łach i miej sco wo ściach, m. in.
w Bu dach Mi lew skich, Ja wo ro wie, Je że wie We sel, Dre -
gli nie, Ko dłu to wie, Bu dach Kra szew skich. Naj dłu żej
pra co wał w Szko le Pod sta wo wej w Uniec ku i Szko le Fi -
lial nej w Ko mu ni nie. Pra co wał rów nież w Za sad ni czej
Szko le Rol ni czej w Ko dłu to wie. Ca ły czas do sko na lił się
za wo do wo koń cząc Stu dium Na uczy ciel skie w Wy my śli -
nie, da ją ce przy go to wa nie do pra cy w za sad ni czych
szko łach rol ni czych, a na stęp nie Wyż sze Stu dium Za wo -
do we w War sza wie w za kre sie hi sto rii.

Swą pra cę za wo do wą trak to wał nie zwy kle su mien -
nie. Cie ka wost ką jest fakt, że przez ca ły okres pra cy za -
wo do wej nie prze by wał na zwol nie niu le kar skim. Do za -
jęć był za wsze przy go to wa ny. Był spra wie dli wy, wła ści -
wie oce niał wia do mo ści i umie jęt no ści uczniów. Ana li -
zo wał przy czy ny nie po wo dzeń i sta rał się je usu wać. Za -
wsze uczył sza cun ku do wy ko ny wa nej pra cy, uczci wo ści
i mi ło ści oj czy zny. Za swo ją pra cę był wie lo krot nie na -
gra dza ny. Otrzy mał m. in. na gro dę ku ra to ra oświa ty
i wy cho wa nia w Cie cha no wie, na gro dy in spek to ra
oświa ty i wy cho wa nia w Ra cią żu oraz gy rek to ra szko ły
w Uniec ku. W 1985 r. zo stał od zna czo ny Zło tym Krzy -
żem Za słu gi. 

Od 12 lip ca 1981 r. do 31sierp nia 1992 r. peł nił
funk cję kie row ni ka Szko ły Fi lial nej w Ko mu ni nie. W tej
pra cy twór czo re ali zo wał głów ny cel edu ka cji po cząt ko -
wej – przy go to wa nie do na uki w star szych kla sach szko -
ły pod sta wo wej oraz jej kon ty nu acji w szko łach śred nich
i wyż szych. Prze ja wiał wie le tro ski o wy po sa że nie szko -
ły w sprzęt i po mo ce dy dak tycz ne oraz po pra wę wa run -
ków lo ka lo wych. Dzię ki je go ini cja ty wie pod ję to bu do -
wę no wej szko ły. Mo bi li zo wał spo łe czeń stwo do po mo -
cy przy jej bu do wie. Dzię ki je go sta ra niom bu do wa zo -
sta ła dość szyb ko za koń czo na. 

Zmarł 4 stycz nia 2015 r. WK
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Zi ma po ka za ła praw dzi we ob li cze
W ostat ni ty dzień stycz nia zi ma po ka za ła, że nie za po -

mnia ła o nas. Syp nę ła ob fi cie śnie giem, moc no po wia ła i nie
szczę dzi ła mro zu. Dro gi, mi mo od śnie ża nia, w wie lu miej scach
by ły nie prze jezd ne. W za spach uty ka ły au ta oso bo we i cięż kie.
Nie da wa ły ra dy au to bu sy. W trzech szko łach w gmi nie Ra ciąż
od wo ła ne zo sta ły za ję cia lek cyj ne. („GR” nr 1)

Dzię ko wa li ko men dan to wi Czap skie mu

Grom kim „Sto lat”, okla ska mi i ser decz ny mi sło wa mi sa -
mo rzą dow cy z gmi ny Ra ciąż dzię ko wa li An to nie mu Czap skie -
mu, ko men dan to wi po wia to we mu Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Płoń sku, od cho dzą ce mu na eme ry tu rę po 40 la tach służ by,
za życz li wość i po moc, ja kie oka zy wał stra ża kom – ochot ni kom
z gmi ny Ra ciąż. („GR” nr 1)

Mi strzo wie ping -pon ga
53 dziew cząt

i chłop ców ze
szkół pod sta wo -
wych i gim na -
zjal nych z te re nu
gmi ny Ra cią żu
uczest ni czy ło 20
mar ca w gmin -
nym tur nie ju te -
ni so wym, któ ry
już po raz 12. od -
był się w Ze spo le

Szkół w Kraj ko wie. Dru ży no wo trium fo wa ły re pre zen ta cje
szkół z Gra le wa i Uniec ka. („GR” nr 2)

Ko zie bro dy po raz ko lej ny na po dium
Trze ci rok z ko -

lei chłop cy ze Szko -
ły Pod sta wo wej im.
Wł. St. Rey mon ta
w Ko zie bro dach za -
ję li miej sce na po -
dium w mi strzo -
stwach po wia tu pił ki
siat ko wej. Rok te mu
rów nież by li na trze -

cim miej scu, a dwa la ta te mu – na dru gim. („GR” nr 2)

Rad ni uchwa li li
Ra da zgo dzi ła się na za cią gnię cie dłu go ter mi no wej po życz -

ki w Wo je wódz kim Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej. Ma ona wy nieść 305 tys. zł i bę dzie prze zna czo na
na bu do wę punk tu se lek tyw nej zbiór ki od pa dów ko mu nal nych.
Punkt ten po wsta nie na te re nie oczysz czal ni ście ków w Ko zie -
bro dach. („GR” nr 3)

Wiel ko post ne spo tka nie stra ża ków
Wzo rem lat ubie głych ksiądz Jan Pio trow ski, pro boszcz pa -

ra fii w Gra le wie i po wia to wy ka pe lan stra ża ków za pro sił dru -
hów z jed no stek pań stwo wych i ochot ni czych na mo dli tew ne
spo tka nie przed Wiel ka no cą. („GR” nr 3)

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)

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)

Gim na zja li ści z Gra le wa 
naj lep si w po wie cie i re gio nie

Re pre zen tan ci Pu blicz -
ne go Gim na zjum w Gra le -
wie zwy cię ży li na szcze blu
po wia tu i re gio nu w
XXXVII Ogól no pol skim
Tur nie ju Bez pie czeń stwa
w Ru chu Dro go wym
i w War sza wie ry wa li zo wa li
o ty tuł mi strzów Ma zow sza.
Jed nak tym ra zem mu sie li
za do wo lić się 4 miej scem.
(„GR” nr 4)

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)

„Be ne dic tus” w Gra le wie
23 ma ja w Ze spo le Szkół w Sta rym Gra le wie na te re nie pa -

ra fii św. Mał go rza ty w Gra le wie od był się fi nał XV Die ce zjal -
ne go Kon kur su Wie dzy Re li gij nej „Be ne dic tus”. („GR” nr 4)

Fe styn dla Ada sia
Cha ry ta tyw ny Dzień Dziec ka zor ga ni zo wał, przy po mo cy

wie lu lu dzi do brej wo li, ko mi tet „Po da ruj uśmiech Ada sio wi”.
Adam Wy soc ki
ma 9 lat, cho ru je
na ostrą bia łacz -
kę szpi ku kost -
ne go. Im pre za,
któ ra od by ła się
w Kraj ko wie,
by ła pierw szym
fe sty nem po łą -
czo nym ze zbiór -
ką pie nię dzy
na le cze nie Ada -
sia Wy soc kie go.

Atrak cji by ło co nie mia ra. Wy stę po wa ły ze spo ły mu zycz ne,
tań czy li „Kraj ko wia cy”. Wrzu ca jąc da tek do pusz ki moż na by -
ło m. in. po pły nąć mo to rów ką, za siąść w ka bi nie ko par ki, prze -
je chać się wo zem stra żac kim czy skosz to wać smacz nych wy pie -
ków do mo wych. („GR” nr 5)
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Ju bi le usz księ dza Ja na
35-le cie ka płań stwa ob cho dził

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. („GR” nr 5)

XIV edy cja kon kur su
za na mi

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. („GR” nr 5)

Z Rey mon tem 
na lu do wo

Z oka zji Dnia Pa tro na
ucznio wie klas IV – VI Szko -
ły Pod sta wo wej im. Wła dy sła -
wa Sta ni sła wa Rey mon ta
w Ko zie bro dach przed sta wi li
część ar ty stycz ną pt. „We se le
Bo ry ny”. („GR” nr 5)

Po kaz stra żac kiej 
spraw no ści

Dru ży na OSP Kraj ko wo zwy -
cię ży ła w w kla sy fi ka cji ge ne ral nej
za wo dów spor to wo -po żar ni czych,
zor ga ni zo wa nych przez gmi nę Ra -
ciąż. Uczest ni czy ło aż 15 dru żyn,
w tym jed na ko bie ca i pięć mło -
dzie żo wych. Wszyst kie otrzy ma ły
pu cha ry i na gro dy pie nięż ne ufun -
do wa ne przez wój ta gmi ny Ra ciąż.
Go spo da rzem te go rocz nych za wo -
dów, któ re od by ły się 6 lip ca, by ła
OSP Je że wo We sel. („GR” nr 6)

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

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”. („GR” nr 6)

Rok 2013 roz li czo ny bez za strze żeń
Wszy scy obec ni rad ni (14) gło so wa li za udzie le niem wój -

to wi gmi ny Ra ciąż ab so lu to rium z ty tu łu wy ko na nia bu dże tu
za 2013 r. Ta kim sa mym wy ni kiem za koń czy ło się gło so wa nie
w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we go. 2013 rok
rad ni po su mo wa li na se sji, któ ra od by ła się 25 czerw ca. („GR”
nr 6)

65 lat ra zem
Ten pięk ny

ju bi le usz stał się
udzia łem Ja dwi gi
i Ja na Le wan -
dow skich z Szap -
ska, któ rzy sa kra -
men tal ne „tak”
wy po wie dzie li 23
stycz nia 1949 r.
w ko ście le w Gra-
le wie. 65-rocz ni -
ca ślu bu na zy wa -

na jest że la zną. Pań stwo Le wan dow scy wy ku wa li swój wspól ny
los w prze no śni i do słow nie, ja ko że pan Jan przez dłu gie la ta
był ko wa lem. („GR” nr 6)

Roz mo dlo ne i roz śpie wa ne Kraj ko wo

15 czerw ca w pa ra fii w Kraj ko wie od był się do rocz ny od -
pust św. Trój cy. Mszy św. prze wod ni czył i ka za nie wy gło sił ks.
prof. Ja nusz Śnie goc ki z Płoc ka.

Po uro czy sto ściach w świą ty ni od był się ma ły fe styn. Wy -
stą pił ze spół lu do wy z Ukra iny Ele ny Rut kow skiej. („GR” nr 6)

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)

Gril lo wa nie w Sie ra ko wie
Pierw sze -

go wio sko we go
gril la urzą dzi li
przed ro kiem,
na otwar cie bo -
iska. W lip cu
te go ro ku po -
now nie sie dli
za wspól nym
sto łem, tym ra -
zem pod na -
mio tem za ku -
pio nym za pie -
nią dze z fun du -

szu so łec kie go. Po mie ści się w nim ca ła wieś. („GR” nr 7)



PRZEGLĄD WYDARZEŃ 2014 r.
„G∏os Racià˝a” nr 1/2015 7

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)

Wspól na za ba wa

15 i 16 sierp nia na tar go wi sku miej skim w Ra cią żu od był
się cykl im prez roz ryw ko wych pod na zwą Dni Mia sta i Gmi ny.
Za in au gu ro wa li je wspól nie wło da rze obu jed no stek sa mo rzą do -
wych – bur mistrz Ma riusz Go dlew ski i wójt Ry szard Gisz czak.
(„GR” nr 8)

Sze ścio lat ki po szły do szko ły

1 wrze śnia roz po czął się no wy rok szkol ny. Do kla sy
pierw szej po szły obo wiąz ko wo dzie ci sze ścio let nie uro dzo ne
mię dzy 1 stycz nia a 30 czerw ca 2008 r. W gmi nie Ra ciąż sze -
ścio let nich pierw szo kla si stów jest w tym ro ku szkol nym 44.
Naj wię cej w szko le w Gra le wie – 14. Na ty le du żo, że zna la zły
się w jed nej kla sie. W po zo sta łych pla ców kach w kla sach
pierw szych dzie ci sze ścio let nie uczą się z sied mio let ni mi.
(„GR” nr 8)

Plon nie sie my, plon...

Prze łom sierp nia i wrze śnia to czas do ży nek. Za koń cze nie
żniw świę tu ją nie tyl ko rol ni cy. W gmi nie Ra ciąż by li śmy
na uro czy sto ściach do żyn ko wych w Gra le wie i Ko zie bro dach.
(„GR” nr 8)

W rocz ni cę Wrze śnia
1 wrze śnia, w 75 rocz ni cę wy bu chu II woj ny świa to wej,

przy Gro bie Nie zna ne go Żoł nie rza na cmen ta rzu w Ra cią żu od -
by ła się ma ni fe sta cja pa trio tycz na z udzia łem władz sa mo rzą do -
wych mia sta Ra cią ża i gmi ny Ra ciąż, a tak że sta ro stwa w Płoń -
sku. („GR” nr 8)

Świą ty nia w Kraj ko wie z re li kwia mi pa tro na
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. („GR” nr 9)

Da nie la Ka li szew ska nie ży je
23 paź dzier ni ka w wie ku 68 lat ode szła po cięż kiej cho ro -

bie Da nie la Ka li szew ska. Swo ją pra cę roz -
po czy na ła ja ko mło da na uczy ciel ka
w szko le w Bu dach Kra szew skich, a na -
stęp nie w Ła sze wie i Ro sto wie. Od 1970
ro ku pra co wa ła w Szko le Pod sta wo wej
w Kra sze wie Ga czuł tach, gdzie póź niej
po nad 20 lat peł ni ła funk cję dy rek to ra. 

Za swo ją pra cę pe da go gicz ną otrzy -
my wa ła oce ny wy róż nia ją ce. W 1986 ro ku
zo sta ła uho no ro wa na Zło tym Krzy żem

Za słu gi. W 1987 r. i 1997 r. otrzy ma ła od zna cze nie „Za za słu gi
dla wo je wódz twa cie cha now skie go”. W 1995 r. zo sta ła uho no -
ro wa na Zło tą Od zna ką ZNP. W ka den cji 1994-1998 by ła rad ną
Ra dy Gmi ny Ra ciąż i prze wod ni czą cą Ko mi sji ds. Roz wo ju
Spo łecz ne go. („GR” nr 10)

Bi cie re kor du
16 paź dzier ni ka 58 uczniów z klas II -VI Szko ły Pod sta wo -

wej w Kraj ko wie już po raz dru gi wzię ło udział w bi ciu re kor -
du w re su scy ta cji krą że nio wo -od de cho wej. Or ga ni za to rem ak cji
jest Fun da cja Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej Po mo cy. („GR”
nr 10)

Wy grał Ry szard Gisz czak
W wy bo rach na wój ta gmi ny Ra ciąż, któ re od by ły się 16

li sto pa da, zwy cię żył Ry szard Gisz czak (Ko mi tet Wy bor czy Pol -
skie Stron nic two Lu do we), uzy sku jąc po par cie 56,13 proc. wy -
bor ców (1957 gło sów). Mał go rza ta Ziół kow ska (Ko mi tet Wy -
bor czy Pra wo i Spra wie dli wość) otrzy ma ła 43,87 proc. gło sów
(1529). Fre kwen cja w gmi nie Ra ciąż wy nio sła 52,61 proc.
Do Ra dy Gmi ny Ra ciąż wy bra ni zo sta li: Ja ro sław Ja wor ski, Ja -
nusz Mar cin kow ski, Je rzy Ci chow ski, Ro bert Kle niew ski, Ja cek
Ga dom ski, Eu ge niusz Le wan dow ski, Gra ży na Szcze pań ska, Eu -
ge niusz Pta sik, Ja cek Szczy pa, Krzysz tof Brdak, Ja nusz Kę -
dzier ski, Te re sa Mu chyń ska, Gra ży na Ro gow ska, Krzysz tof Si -
kor ski, Woj ciech Kra jew ski. („GR” nr 11)

I se sja Ra dy Gmi ny Ra ciąż
„By ło cym ba li stów wie lu, ale ża den nie śmiał sta nąć

przy Jan kie lu”. Cy ta tem z „Pa na Ta de usza” za koń czył Woj ciech
Kra jew ski re ko men da cję Ja ro sła wa Ja wor skie go na prze wod ni -
czą ce go Ra dy Gmi ny Ra ciąż. By ła ona aż tak prze ko ny wu ją ca,
że nikt z rad nych nie zgło sił in ne go kan dy da ta. Na do da tek Ja -
ro sła wa Ja wor skie go, w taj nym gło so wa niu, po par li wszy scy
rad ni. W każ dym ra zie nikt go nie skre ślił. Wi ce prze wod ni czą -
cy mi ra dy, tak że w taj nym gło so wa niu, zo sta li wy bra ni Eu ge -
niusz Pta sik i Ja cek Ga dom ski. („GR” nr 12)
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O mi siu w Gra le wie...
Dzie ci z punk tu przed szkol ne go w Sta rym Gra le -

wie uda ły się z wi zy tą do ośrod ka zdro wia, by wziąć
udział w ba da niu w ga bi ne cie sto ma to lo gicz nym. To nie
pierw sza wi zy ta ma łych pa cjen tów u sto ma to lo ga.

25 li sto pa da ob cho dzi li śmy w przed szko lu świę to
plu szo we go mi sia. Dzie ci za po zna ły się hi sto rią po wsta -
nia plu szo we go mi sia. W tym dniu przy nio sły ze so bą
do przed szko la swo je ulu bio ne plu szo we za baw ki i opo -
wia da ły o nich. Roz ma wia li śmy tak że o tym, jak na le ży
sza no wać za baw ki. Wspól nie wy ko na li śmy mi sia z pa -
pie ru.

Kil ka dni póź niej dzie ci za po zna ły się z tra dy cją an -
drzej ko wą. 

Wy cho waw czy ni Mar le na Jan kow ska

... i Kra sze wie Ga czuł tach
Miś ma wszyst ko cze go trze ba że by mi siem być - te sło wa to -

wa rzy szy ły 25 li sto pa da – w dniu plu szo we go mi sia – star szym
i młod szym przed szko la kom ze Szko ły Fi lial nej w Kra sze wie Ga -
czuł tach oraz ich ma mom.

W sa li przy bra nej mi sia mi dzie ci i ich ma my ba wi ły się

Wspól ne le pie nie po sta ci mi sia

Nie ma to jak za ba wa z ma mą

Przed szko la ki z mi sia mi z pa pie ru

Pod czas an drzej ko wych wróżb

Dzie ci w ga bi ne cie sto ma to lo gicz nym

w to wa rzy stwie plu sza ków. By ły: za ba wy in te gra cyj ne ze „sta rym
niedź wie dziem” na cze le, by ło koń cze nie zda nia: Miś mo je go
dziec ka jest…, zga duj -zga du la dla ro dzi ców, czy ta nie frag men -
tów „Ku bu sia Pu chat ka”, wspól ne le pie nie po sta ci mi sia. Za ję cia
za koń czo no na uką pio sen ki „O ko cha niu mi sia” i opo wie ścią
„Za mek Baj baj lan dii”. 

pkg



Świą tecz ne wspo mnie nie
17 grud nia na uro czy stość do pięk nie przy stro jo nej Szko ły

Fi lial nej w Kra sze wie Ga czuł tach. przy by li za pro sze ni go ście, ro -
dzi ce i sym pa ty cy szko ły.

Ucznio wie za pre zen to wa li ja seł ka, pod czas któ rych nie za -
bra kło po kło nu Trzech Kró li, pa ste rzy, anio łów, no i oczy wi ście
Świę tej Ro dzi ny.

Barw ną i peł ną cie pła uro czy stość za koń czo no ży cze nia mi
i dzie le niem się opłat kiem. k -g

Mi ko łaj w przed szko lu
W grud niu dzie ci z punk tu przed szkol ne go w Sta rym Gra le -

wie przy wi ta ły no wą po rę ro ku – zi mę. Za po zna ły się z jej cha -
rak te ry stycz ny mi ce cha mi. Wy ko ny wa ły pra ce pla stycz ne zwią -
za ne z te ma tem oraz uczy ły się no wych pio se nek. Przy go to wy wa -
ły się tak że do Świąt Bo że go Na ro dze nia. Wspól nie ubie ra li śmy
cho in kę i de ko ro wa li śmy kla sę. Przed szko la ki po zna wa ły tra dy cję
ob cho dze nia Wi gi lii, uczy ły się świą tecz nych pio se nek oraz ko -
lęd. Wy ko ny wa ły rów nież świą tecz ne pra ce pla stycz ne. 19 grud -
nia wspól nie ob cho dzi li śmy wi gi lię kla so wą. Przed szko la ki mia -
ły słod ki po czę stu nek, dzie ląc się opłat kiem zło ży li śmy so bie ży -
cze nia. Jak co ro ku przed szko le od wie dził tak że Świę ty Mi ko łaj
z pre zen ta mi.

Wy cho waw czy ni Mar le na Jan kow ska
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W bla sku lam pi onów
„Blask ja kiś za ja śniał...” to prze wod nie ha sło te go rocz ne go

gmin ne go kon kur su bo żo na ro dze nio we go zor ga ni zo wa ne go po raz
ko lej ny w Ze spo le Szkół w Sta rym Gra le -
wie.

Nie zmien nie ce lem kon kur su jest
upo wszech nia nie tra dy cji zwią za nych ze
świę ta mi Bo że go Na ro dze nia, wspie ra nie
roz wo ju twór czo ści dzie ci oraz stwo rze -
nie moż li wo ści pre zen ta cji prac ar ty stycz -
nych.

Kon kurs na naj ład niej szy lam pion
świą tecz ny ad re so wa ny był do uczniów
szkół pod sta wo wych (kl. I – VI) oraz
gim na zjów z te re nu gmi ny Ra ciąż.

Wa run kiem przy stą pie nia do kon -
kur su by ło sa mo dziel ne wy ko na nie lam -
pio nu z mo ty wem bo żo na ro dze nio wym.
Pra ce mo gły być wy ko na ne do wol ną
tech ni ką i przy uży ciu róż no rod nych ma -
te ria łów.

W kon kur sie wzię ło udział 40
uczest ni ków, któ rzy wy ko na li bar dzo ory -
gi nal ne lam pio ny z ma sy sol nej, tek tu ry,
bu te lek, sło ików a na wet z pier ni ko we go
cia sta.

Oce nie pod le ga ły: wa lo ry ar ty stycz -
ne, kre atyw ność oraz es te ty ka wy ko na nia
lam pio nów.

Li sta na gro dzo nych i wy róż nio nych
w kon kur sie „Na naj ład niej szy lam pion
świą tecz ny”

Ka te go ria – gim na zjum 
I miej sce
Syl wia Ma jew ska – ZS Sta re Gra le wo
II miej sce
Pa tryk Ku char ski – ZS Sta re Gra le wo
III miej sce
Ka mil Wój te wicz – ZS Kraj ko wo

Wy róż nie nia:
Ra do sław Droz dow ski – ZS Sta re Gra le wo
Da ria Wie czor kow ska – ZS Sta re Gra le wo
Ma rek Mach ciń ski – ZS Sta re Gra le wo
Pa tryk Nie dzia łek – ZS Sta re Gra le wo

Ka te go ria – szko ła pod sta wo wa 
kla sy I – III

I miej sce
Kry stian Ko bu szew ski – ZS Ko zie bro dy
II miej sce
Ju lia Ma jew ska – ZS Sta re Gra le wo
III miej sce 
Alek san dra Ko bu szew ska – SP Kra sze wo
Ga czuł ty
Wy róż nie nia: 
Hu bert Więc kie wicz – ZS Unieck
Se ba stian Wa gner – ZS Unieck
Pa weł Kry gier – SP Kra sze wo Ga czuł ty
Ga brie la Cha liń ska – ZS Sta re Gra le wo

Ka te go ria – szko ła pod sta wo wa 
kla sy IV – VI

I miej sce
We ro ni ka Ku char ska – ZS Sta re Gra le wo
II miej sce
Mag da le na Ziół kow ska – SP Ko dłu to wo
III miej sce 
Ja kub Lesz czyń ski – ZS Sta re Gra le wo
Wy róż nie nia:
Ol ga Ja ros – ZS Ko zie bro dy
Do mi ni ka Mar ci niak – SP Ko dłu to wo
An ge li ka Pru sak – ZS Sta re Gra le wo
Mi ko łaj Do mań ski – ZS Sta re Gra le wo

zsg
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Z or to gra fią za pan brat
W Ze spo le Szkół w Sta rym Gra le wie od był się ko lej ny

gmin ny kon kurs or to gra ficz ny dla uczniów szkół pod sta wo wych
z te re nu gmi ny Ra ciąż. Ce lem kon kur su by ło nie zmien nie po pu -
la ry zo wa nie wśród uczniów za sad po praw nej pol sz czy zny, umoż -
li wie nie im spraw dze nia wła snych umie jęt no ści oraz roz bu dza nie
świa do mo ści ję zy ko wej. W kon kur sie wzię ło udział 15 uczniów
z pię ciu szkół z te re nu gmi ny Ra ciąż. Za da niem uczniów by ło na -
pi sa nie tek stu dyk tan da pt. Wzbu rzo ne mo rze.

Sty pen dia
dla uczniów

Ostat nia se sja Ra dy Gmi ny Ra -
ciąż mi nio nej ka den cji, 41 z ko lei, od -
by ła się 21 li sto pa da i by ła po dyk to wa -
na ko niecz no ścią do ko na nia zmian
w bu dże cie, m. in. w dzia le edu ka cyj na
opie ka wy cho waw cza. Zmia na ta by ła
zwią za na z otrzy ma ją do ta cją w wy so -
ko ści po nad 23 tys. zł na sty pen dia dla
uczniów.

Sty pen dia otrzy ma ło 248 uczniów
z gmi ny Ra ciąż. Jest to kwo ta 420 zł
na oso bę. W su mie na ten cel prze zna -
czo no po nad 100 tys. zł. 80 proc. tej
su my po cho dzi z do ta cji, 20 proc. – ze
środ ków wła snych gmi ny Ra ciąż.

r -r

Lu bi się uczyć
W ro ku szkol nym 2013/2014 Pre zes Ra dy Mi ni strów przy -

znał 3.786 sty pen diów. Wśród szczę śli wych sty pen dy stów zna la -
zła się, już po raz dru gi, Mo ni ka Ple wic ka,
uczen ni ca Spo łecz ne go Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go STO w Ra cią żu, te go rocz na
ma tu rzyst ka, miesz kan ka wsi Kraj ko wo
w gmi nie Ra ciąż, W ubie głym ro ku szkol -
nym osią gnę ła naj lep szą śred nią ocen w szko -
le (4,89), co umoż li wi ło jej ubie ga nie się
o sty pen dium. Mło da, zdol na i skrom na
uczen ni ca ra cią skie go Spo łecz ne go Li ceum
Ogól no kształ cą ce go STO uwa ża, że in we sty -
cja w kształ ce nie da je jej szan sę na lep sze ju -
tro.

– Uczyć lu bi łam się za wsze. Zdo by wa -
nie no wej wie dzy ni gdy nie spra wia ło mi pro -
ble mów – twier dzi Mo ni ka. – Kie dy przy -
szłam do Spo łecz ne go Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go STO w Ra cią żu, nie ma rzy łam, że
kie dy kol wiek zo sta nę sty pen dyst ką Pre ze sa
Ra dy Mi ni strów. To dy rek cja mo jej szko ły,
któ ra dba o każ de go ucznia, uświa do mi ła mi,
że dzię ki so lid nej na uce mo gę otrzy mać ta ką
po moc. Za tem jesz cze bar dziej sku pi łam się
na pra cy. Już w tam tym ro ku uda ło mi się
speł nić swój cel, a w tym by ło o wie le ła twiej.
Otrzy ma ne środ ki fi nan so we prze zna czy łam
na po moc na uko wą: no wo cze sne kur sy ję zy ka ob ce go, a tak że fa -
cho wą li te ra tu rę, któ ra po ma ga mi w na uce do ma tu ry.

Mo ni ka Ple wic ka, te go rocz na ma tu rzyst ka, tak jak więk -
szość jej ró wie śni ków de ner wu je się przed eg za mi nem doj rza ło -

Uczest ni cy kon kur su or to gra ficz ne go

ści. Naj więk sze oba wy bu dzi w niej ma te ma ty ka, gdyż, jak sa ma
twier dzi, „umy słem ści słym nie by ła ni gdy”. Przed ję zy kiem ob -
cym czy ję zy kiem pol skim ra czej się nie de ner wu je. Uczen ni ca
nie ma jesz cze spre cy zo wa nych pla nów na przy szłość. Wie, że

chce stu dio wać, lecz pó ki co, nie
chce ni ko mu zdra dzać, ja ki kie ru -
nek stu diów wy bra ła. 

Uro czy stość wrę cze nia sty -
pen diów od by ła się 4 grud nia
w oran że rii Mu zeum Ro man ty -
zmu w Opi no gó rze. pla có wek
pod le głych de le ga tu rze w Cie cha -
no wie.

Mo ni ka Ple wic ka w cza sie
uro czy sto ści mia ła za szczyt za -
brać głos w imie niu wszyst kich
uho no ro wa nych uczniów. Uczen -
ni ca w swo jej wy po wie dzi pod -
kre śli ła, iż nie jest ła two zo stać
sty pen dy stą Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów i my wszy scy do brze o tym
wie my. Trze ba cięż ko pra co wać,
sta rać się być lep szym od ko le -
gów. Jed nak jak wi dać, jest tu nas
nie ma ła rze sza. To do brze świad -
czy o pol skiej mło dzie ży. Wy ra zi -
ła tak że wdzięcz ność za uho no ro -
wa nie wy sił ku wy róż nio nej mło -
dzie ży, mó wiąc: – Z ca łe go ser ca

dzię ku je my za po moc, za do ce nie nie na sze go wy sił ku, za istot ne
wspar cie fi nan so we, któ re po zwa la nam speł niać na sze po trze by
i pla ny na przy szłość.

Sa ra Lis, na uczy ciel ka STO
Fot. z ar chi wum szko ły

Mo ni ka Ple wic ka z ma mą 
i dy rek to rem STO An drze jem Ni ziel skim

Ty tuł mi strza or to gra fii zdo był Ja kub Pa row ski z Ze spo łu
Szkół w Ko zie bro dach. II miej sce przy pa dło Pio tro wi Gra czy ko -
wi z Ze spo łu Szkół w Sta rym Gra le wie oraz Ma te uszo wi Mar kie -
wi czo wi z Ze spo łu Szkół w Uniec ku. III miej sce zdo by li Wik to -
ria Pod lec ka z Ze spo łu Szkół w Kraj ko wie oraz Ali cja Błasz czak
ze Szko ły Pod sta wo wej w Kra sze wie Ga czuł tach.

Na gro dy oraz pa miąt ko we dy plo my lau re atom oraz wszyst -
kim uczest ni kom kon kur su wrę czył dy rek tor szko ły Krzysz tof
Bor kow ski.

zsg
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Unieck
siat kar ską po tę gą

Ze spo ły dziew cząt i chłop ców ze Szko ły Pod sta wo -
wej w Uniec ku zwy cię ży ły w tur nie ju mi ni pił ki siat ko -
wej o pu char wój ta gmi ny Ra ciąż, któ ry ro ze gra ny zo -
stał w Ze spo le Szkół w Ko zie bro dach. W za wo dach
uczest ni czy ły też re pre zen ta cje go spo da rzy, szkół w Sta -
rym Gra le wie i Kra sze wie Ga czuł tach.

Jak co ro ku nie bra ko wa ło emo cjo nu ją cej ry wa li za -
cji i do brej za ba wy, by ły rów nież dy plo my, pu cha ry oraz
na gro dy rze czo we dla re pre zen ta cji w po sta ci pi łek,
ufun do wa ne przez gmi nę Ra ciąż.

Uprzejmie informuję, że Gmina Raciąż uruchomiła punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) i w związku z tym Urząd Gminy będzie odbierał nieodpłatnie z posesji:

•  odpady wielkogabarytowe (stare meble)
•  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD itp.)
•  zużyte opony (tylko od samochodów osobowych)
Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszone są o kontakt z Urzędem Gminy (pokój nr 1) lub

telefonicznie pod nr (23) 679-12-80 wew. 127.
Z poważaniem

Ryszard Giszczak – Wójt Gminy Raciąż

Ze spo ły chłop ców, od pra wej: Unieck, Kra sze wo Ga czuł ty, 
Gra le wo, Ko zie bro dy

Dru ży ny dziew cząt, od pra wej: Unieck, Gra le wo, Ko zie bro dy

Kla sy fi ka cja koń co wa:

Dziew czę ta
I miej sce – SP w Uniec ku
II miej sce – SP w Sta rym Gra le wie
III miej sce – SP w Ko zie bro dach

Chłop cy
I miej sce – SP w Uniec ku
II miej sce – SP w Sta rym Gra le wie
III miej sce – SP w Ko zie bro dach
IV miej sce – SP w Ko zie bro dach – Fi lia w Kra sze wie
Ga czuł tach

zsk
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Ko lę dy po kraj kow sku
W świę to Trzech Kró li w ko ście le w Kraj ko wie od by ło się

uro czy ste na bo żeń stwo, któ re od pra wił ksiądz pro boszcz Zbi -
gniew Klu ba, po łą czo ne z po ko le nio wym śpie wa niem ko lęd. Te
bo żo na ro dze nio we pie śni wy ko na li star si, do ro śli i mło dzi miesz -
kań cy pa ra fii, ubra ni w stro je ło wic kie.

Na po mysł ta kie go uświet nie nia świę ta Trzech Kró li wpa dły
pa nie pro wa dzą ce ze spół Kraj ko wia cy. Za pro po no wa ły to pro -
bosz czo wi, a ten przy kla snął ta kiej ini cja ty wie. Na bo żeń stwo
uświet ni li tak że mu zy cy z kraj kow skiej or kie stry dę tej OSP oraz
ak tor Ma ciej Ray za cher, któ ry opo wia dał o księ dzu Ja nie Twar -
dow skim i czy tał je go wier sze.
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