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Sobota, 27 maja, boisko przy szkole w Gralewie zamieniło 
się w wielki plac zabawy. Na scenie pląsy i śpiewy – to występy 
dzieci i młodzieży. Festyn dla dzieci w pełni. Mnóstwo konkur-
sów, zabaw, pokazów... I tak przez kilka godzin.

A wszytko za sprawą aktywnych rodziców. – Chcieliśmy, 
żeby było inaczej niż zawsze – mówi Beata Wiśniewska. Dyrek-
tor szkoły Krzysztof Borkowski mógł powiedzieć jedno: – To 
wspaniały pomysł.

Festyn dla dzieci
jakiego w Gralewie jeszcze nie byłojakiego w Gralewie jeszcze nie było

Eugeniusz Ptasik, wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Raciąż i prezes OSP 
w Koziebrodach znów zaciera ręce i nie 
kryje zadowolenia. Wcześniej, o czym 
informowaliśmy, radował się, gdy modzi 
druhowie z zapałem stawiali garaż dla 
nowego samochodu strażackiego. Teraz 
zaś dlatego, że także młodzi druhowie 
z równie wielkim zapałem wyremonto-
wali wnętrze remizy. Można już organi-
zować jubileusz, planują w sierpniu. I to 
niemały. Koziebrodzkiej straży w ubie-
głym roku stuknęło 90 lat.

Czytaj na str. 4

ALFA PVC
PRZEPROWADZIŁA SIĘ PRZEPROWADZIŁA SIĘ 
Z  RACIĄŻA
DO WITKOWA

PRZYGOTOWANIA
DO

J U B I L E U S Z U

Spółka z o.o. Alfa PVC wybudowała 
w Witkowie, w gminie Raciąż nowy za-
kład produkcyjny, który w czerwcu zo-
stanie ofi cjalnie otwarty. Firma na rynku 
raciąskim zaistniała blisko 20 lat temu – 
w 1998 r. w Raciążu uruchomiła swój je-
dyny w Polsce zakład. Po latach okazał 
się on jednak za mały.

Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 5, fotorelacja z festynu na str. 6-7
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Wójt Gminy Raciąż 

INFORMACJE

dziękuje druhom Ochotniczej Straży 
Pożarnej z  Dobrskiej Kolonii i z Ko-
ziebród za pomoc przy zabezpiecze-
niu na terenie gminy 18. Międzynaro-
dowego Wyścigu Kolarskiego w dniu 
2 maja 2017 r.

Pani Katarzynie Lewandowskiej
oraz jej bliskim

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Ojca Wojciecha Wrońskiego
składają Wójt Gminy Raciąż,
pracownicy Urzędu Gminy 

oraz Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Raciążu

Wójt gminy Raciąż ogłosił konkur-
sy na stanowiska dyrektorów nastę-
pujących szkół: Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Koziebrodach, Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Chojnackiego w Kraj-
kowie, Szkoły Podstawowej im. Po-
wstańców Styczniowych w Uniecku.

Termin składania ofert – do 
9 czerwca 2017 r. do godz. 15.00. 
Postępowanie konkursowe zostanie 
przeprowadzone nie później niż w 
ciągu 14 dni roboczych po upływie 
terminu składania ofert przez kandy-
datów. Szczegółowe informacje na 
www.gmina.raciaz.iap.pl

Państwo Marianna i Edward Falkiewiczowie z Kodłutowa obchodzili ju-
bileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wójt gminy Raciąż wręczył jubila-
tom okolicznościowe medale, nadane przez prezydenta RP i upominek. Uro-
czystość odbyła się w Urzędzie Gminy w Raciążu. Państwo Falkiewiczowie 
mają trzech synów i czworo wnucząt. Na zdjęciu jubilaci z bliskimi.

W wyniku procedury naboru komi-
sja rekrutacyjna pod przewodnictwem 
sekretarz gminy Raciąż Gabrieli Ko-
walskiej dokonała wyboru referenta ds. 
infrastruktury gminnej i pozyskiwania 
środków, którym został Adam Kowalski 
z Nowego Młodochowa, i referenta ds. 
gospodarki gruntami i gospodarki ko-
munalnej, którym został Bartosz Czar-
necki ze Złotopola.

50-lecie małżeństwa50-lecie małżeństwa

Konkursy
na dyrektorów 
szkół

Referenci
wybrani

Biblioteka Publiczna w Raciążu
zaprasza

do korzystania z księgozbioru, wzbogaconego o nowe tytuły.

Z radością powitamy 
każdego nowego czytelnika – dzieci i dorosłych.

Biblioteka jest czynna
od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 16.00,

w piątek w godz. 8.00 – 18.00, w sobotę w godz. 9.00 – 14.00.

Oferujemy telefoniczną rezerwację książek: tel. 23/679 91 10
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Spółka z o.o. Alfa PVC wybudowała 
w Witkowie, w gminie Raciąż nowy za-
kład produkcyjny, który w czerwcu zo-
stanie ofi cjalnie otwarty. Firma ma sie-
dzibę w Warszawie, jest spółką z kapi-
tałem zagranicznym (szwedzkim), a na 
rynku raciąskim zaistniała blisko 20 lat 
temu – w 1998 r. w Raciążu w sąsiedz-
twie mleczarni uruchomiła swój jedyny 
w Polsce zakład.

Po latach okazał się on jednak za 
mały. Toteż w ubiegłym roku Alfa PVC 
kupiła w Witkowie 3 hektary gruntu i tu 
wybudowała od podstaw nowy zakład, 
przeprowadzając się z Raciąża do gminy 
Raciąż.

Nie produkuje okien, jak mylnie od-
czytują niektórzy okoliczni mieszkań-
cy jej nazwę. Z oknami ma jednak coś 
wspólnego.

– Wytwarzany w naszym zakładzie 
granulat używany jest przez wiele fi rm 
w kraju do produkcji uszczelek znajdu-
jących zastosowanie w profi lach okien-
nych – wyjaśnia dyrektor zakładu Pa-
weł Nowacki. I dodaje, że produkt Alfa 
PVC ma obecnie największe zastoso-
wanie właśnie w tej dziedzinie, w której 
– nawiasem mówiąc – Polska dominu-
je w Europie. Drugim podstawowym 
segmentem są mieszanki i granulaty do 
produkcji systemów rynnowych, w któ-

rym to zakresie Alfa PVC współpracuje 
z liderami tej branży w Polsce.

Ale nie tylko granulat „uszczelko-
wy” i „rynnowy” schodzi z linii pro-
dukcyjnych zakładu Alfa PVC w Wit-
kowie.

Od początku istnienia fi rmy waż-
nym produktem były granulaty stoso-
wane do wyrobów medycznych. Wie-
loletnie doświadczenie w ich produkcji 
miał główny udziałowiec Alfa PVC – 
fi rma Thevinyl AB ze Szwecji. Są one 
używane do produkcji m.in. pojem-
ników i drenów do krwi, sond., pomp 
infuzyjnych, masek do oddychania 
oraz zestawów do przetaczania płynów. 
W ofercie fi rmy są też granulaty twar-
de i miękkie wykorzystywane do pro-
dukcji elementów mających kontakt 
z żywnością. Przykładem mogą być 
węże mleczne czy piwne. Granulaty 
Alfa PVC mogą być też używane do 
produkcji zabawek dla dzieci.

– Oferujemy też szeroką listę gra-
nulatów i mieszanek do produkcji kabli, 
rur i profi li budowlanych, elektrotech-
nicznych, profi li i listew meblowych 
i przypodłogowych, wypełnionych oraz 
przeźroczystych do wytłaczania folii 
termokurczliwych, opakowań i wyposa-
żenia sklepów – mówi dyrektor zakładu 
w Witkowie.

Kierownik utrzymania ruchu Bogdan 
Rakowski oprowadza nas po zakładzie. 
Pracuje tu 25 osób. Z trzech linii pro-
dukcyjnych ma „zejść” w tym roku ok. 
8 tys. ton granulatu, o 2 tys. ton wię-
cej niż „schodziło” z dwóch linii w 
poprzednim zakładzie, ulokowanym 
w Raciążu. – W hali jest miejsce na 
dostawienie kolejnej linii, a jak będzie 
trzeba, wybudujemy nową halę produk-
cyjną – informuje kierownik objaśniając 
jednocześnie proces technologiczny.
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ALFA PVC PRZEPROWADZIŁA SIĘ 
Z  RACIĄŻA DO WITKOWAZ RACIĄŻA DO WITKOWA

Paweł Nowacki, dyrektor zakładu Alfa 
PVC w Witkowie

Nowy zakład Alfa PVC w Witkowie



„Głos Raciąża” nr 4/20174

Eugeniusz Ptasik, wice-
przewodniczący Rady Gminy 
Raciąż i prezes OSP w Kozie-
brodach znów zaciera ręce i nie 
kryje zadowolenia. Wcześniej, 
o czym informowaliśmy, rado-
wał się, gdy modzi druhowie 
z zapałem stawiali garaż dla no-
wego samochodu strażackiego. 
Teraz zaś dlatego, że także mło-
dzi druhowie z równie wielkim 
zapałem wyremontowali wnę-
trze remizy. Można już orga-
nizować jubileusz, planują w 
sierpniu. I to niemały. Kozie-
brodzkiej straży w ubiegłym 
roku stuknęło 90 lat.

Tak po prawdzie jubileusz 
powinien być w minionym 

roku. OSP w Koziebrodach założona została bowiem w 1926 r.
Pierwszym prezesem był ksiądz Stanisław Krzywkowski, a 
naczelnikiem nauczyciel miejscowej szkoły K. Bojenko. Jed-
nostka liczyła wtedy ok. 30 członków. Obecny zarząd kozie-
brodzkiej straży uznał jednak, że najpierw trzeba się do ju-
bileuszu przygotować, aby uczcić go godne. Zakupiony dla 
jednostki przez gminę nowy wóz strażacki (dokładnie po tzw. 
karosacji) nie miał swojego lokum. Druhowie postanowili wy-
budować garaż w czynie społecznym. Materiały zakupiła gmi-
na. W ubiegłym roku budynek stanął i można w nim garażo-
wać nowy samochód. Potem przyszedł czas na porządkowanie 
terenu – część placu została wyłożona kostką, na pozostałej 
części posiano trawę. W tym roku druhowie uznali, że przy-
dałoby się odnowić wnętrze remizy. Zadeklarowali, że sami 
pomalują ściany, jeśli gmina zakupi farbę. Wójt na to przystał. 
Jednak podczas usuwania starej farby, niespodziewanie zaczął 
sypać się tynk. Trzeba było rozszerzyć zakres robót i przed 
malowaniem położyć nowy. Roboty więcej, koszty też wyższe, 
ale udało się. Główna sala remizy lśni i pachnie świeżością 
farb. Idąc za ciosem, druhowie chcą jeszcze odnowić zaple-
cze kuchenne. A co do garażu. Stoi, ale na ścianach zewnętrz-
nych brakuje jeszcze tzw. struktury. Ale będzie. Jeszcze przed 

uroczystością jubileuszową, 
którą druhowie z Koziebród 
zaplanowali na sierpień.

Trzeba było też zadbać o 
kronikę straży, mocno nie-
kompletną. Jej uzupełnienia 
podjęła się Barbara Kamiń-
ska. Są w niej już umieszczo-
ne wszystkie najważniejsze 
wydarzenia z życia OSP Ko-
ziebrody – opisane i opatrzo-
ne zdjęciami. Białe karty cze-
kają na kolejny wpis dotyczą-
cy jubileuszu 90-lecia.

– Niech pan napisze ko-
niecznie, że zarząd straży 
serdecznie dziękuje druhom, 
którzy remontowali remizę, 
bo naprawdę wykonali kawał 

dobrej roboty – mówi prezes Eugeniusz Ptasik. – I paniom 
spoza straży: Elżbiecie Kokosińskiej, Monice i Aleksandrze 
Przyguckim – dodaje Barbara Kamińska.

r-r

LUDZIE Z INICJATYWĄ

RADA RODZICÓW
przy Zespole Szkół w Starym Gralewie

Serdecznie dziękuje
za pomoc przy organizacji festynu dla dzieci: rodzicom, 

dyrekcji szkoły, kadrze nauczycielskiej i obsłudze szkoły, 
MCKSiR w Raciążu,  Marcinowi Olszewskiemu, Karolinie 
Ziółkowskiej, trenerowi „Rudej” z Rx2 GYM Rostek oraz 
sponsorom. Byli nimi:

Urząd Gminy w Raciążu, ZPUE Elektroinstal Sp. z o.o. 
w Raciążu, Cedrob Pasze, Bank Spółdzielczy Raciąż. ksiądz 
proboszcz Jan Piotrowski, marszałek województwa mazo-
wieckiego Adam Struzik, WORD, posłanka do Parlamentu 
Europejskiego Julia Pitera, AGROMAX – Waldemar Krzy-
żanowski, PSB Mrówka Raciąż, Bank Spółdzielczy w Płoń-
sku Oddział w Baboszewie, Starostwo Powiatowe w Płońsku, 
PHU – Mieczysław Kucharski, Danuta Balcerzak, Bożena 
Zakrzewska, Marlena Rajewska, piekarnia Wichowska W. 
i spółka w Raciążu, Stanisław Mączewski, Jan Mączewski, 
Krzysztof Brdak – Firma Handlowa Domino Zakład Roz-
bioru Mięsa. 

PRZYGOTOWANIA DO JUBILEUSZU

Wójt Ryszard Giszczak, Barbara Kamińska i prezes OSP 
Koziebrody Eugeniusz Ptasik w wyremontowanej remizie

Druh Damian Kopacz maluje zadaszenie 
nad wejściem do remizy

Na ścianach nowego garażu pojawi się jeszcze 
tzw. struktura
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Jesteśmy w szkolnej świetlicy w Gralewie. Ze ścian spoglą-
da na nas sympatyczny strach. Tak sympatyczny, że aż nie chce 
się wierzyć, żeby mógł wystraszyć wróbla. W kącie na rozło-
żystym drzewie ulokowały się ptaki. Przy odrobinie wyobraź-
ni można usłyszeć ich śpiew. Nieopodal Pszczółka Maja hasa 
z Guciem. I smerfy domalowane na wyraźne życzenie dzieci. 
Są też inni przedstawiciele skrzydlatych. Jest barwnie, widno, 
sympatycznie i miło.

– Przedtem było zupełnie inaczej – szaro i ponuro – przy-
znaje dyrektor Krzysztof Borkowski. – Ta zmiana to zasługa 
rodziców. Panie przyszły do mnie z propozycją, że rodzice od-
nowią świetlicę. Mogłem tylko przyklasnąć temu pomysłowi, 
a z radości wyściskałem mamy naszych uczniów – dodaje.

– Tak było – potwierdza przewodnicząca Rady Rodziców 
Monika Liberadzka, mama gimnazjalistki Justyny. Wtóruje jej 
Beata Wiśniewska, mama pierwszoklasisty Stasia i przedszko-
laka Dorotki.

Zanim w ruch poszły pędzle, trzeba było odnowić podło-
gę, poprawić instalację elektryczną... Kosztowało to sporo wy-
siłku. Potrzebne też były pieniądze. – Wydaliśmy na remont 
5,5 tys. zł – informuje Beata Wiśniewska.

Ale warto było, bo efekt jest uroczy. Zmianę czują też dzie-
ci, które teraz chętniej niż przedtem przebywają w świetlicy 
w oczekiwaniu na autobus.

Aktywność Rady Rodziców nie skończyła się na radykal-
nej zmianie wyglądu świetlicy. Kolejna inicjatywa to festyn dla 
dzieci jakiego jeszcze w Gralewie nie było. I znów dyrektor 
Borkowski uściskał mamy, gdy przyszły oznajmić mu tę wia-

domość. Mógł powiedzieć tylko 
jedno: – To wspaniały pomysł.

– Zgłosiliśmy go z mężem na 
zebraniu Rady Rodziców – mówi 
Beata Wiśniewska. – Chcieliśmy, 
żeby było inaczej niż zawsze.

I było. Wspaniały pomysł wy-
magał jednak dużo pracy – i ro-
dziców, i nauczycieli, i obsługi 
szkoły. No i sponsorów. Ci nie za-
wiedli. Lista jest długa. Oddajmy 
jeszcze głos dyrektorowi Krzysz-
tof Borkowskiemu. – Chciałem 
szczególnie podziękować panu 

Mariuszowi Jaworskiemu, dyrektorowi ZPUE Elektroinstal 
w Raciążu, który przysposobił instalację elektryczną w szkol-
nej kotłowni tak, że teraz możemy do niej podłączać profesjo-
nalną scenę – z oświetleniem, nagłośnieniem, taką jaka służy 
podczas dzisiejszego pikniku. I Arkadiuszowi Klanowi, który 
z kolegami wykonał trzy urządzenia do grillowania – dziś gril-
lują się tam kiełbaski podarowane przez Cedrob. Grille zaś po 
imprezie pozostaną w szkole jako dar.

Sobota, 27 maja, festyn dla dzieci w pełni. Mnóstwo kon-
kursów, zabaw, pokazów... Boisko przy szkole w Gralewie za-
mieniło się w wielki plac zabawy. Na scenie pląsy i śpiewy – to 
występy dzieci i młodzieży. W pobliżu trwa właśnie konkurs 
zdobienia techniką dekupażu. Tuż obok – malowanie twarzy. 
Nieco dalej – raj dla amatorów zjeżdżalni. Po drodze można 
się posilić kiełbaską z grilla lub ciastkiem – rodzice uczniów 
napiekli podobno aż 25 rodzajów ciast. Mają wzięcie. Tak jak 
i wata cukrowa czy lody na patyku. Ale są też amatorzy jabłek 
(w zdrowym ciele zdrowy duch). A co do zdrowego ciała...Wła-
śnie z boiska zeszły pierwsze drużyny rywalizujące w turnieju 
piłkarskim i zmierzają w kierunku sceny, aby odebrać gratula-
cje i nagrody. Na tym nie koniec konkursów, zabaw, zawodów, 
pokazów.

Po drugiej stronie bieżni w dużym basenie z wodą – pływa-
jące pojazdy dla dzieci. Nieco dalej – wozy strażackie. Oko-
liczni druhowie stawili się z nowoczesnym sprzętem, którego 
możliwości poznali uczestnicy pikniku podczas specjalnego 
pokazu. Nie mogło zabraknąć karetki pogotowia z personelem 
– medyczne zabezpieczenie im-
prezy to konieczność.

Tuż przy wejściu na stadion 
– stoisko szkolne, a w nim garść 
informacji o sukcesach uczniów 
gralewskiej placówki, podobno 
w tym roku wyjątkowo obfi tych. 
Nie może być inaczej, skoro 
mają aktywnych rodziców z po-
mysłami i inicjatywą.

r-r

Fotorelacja z festynu dla dzieci 
na str. 6-7

LUDZIE Z INICJATYWĄ

Świetlica jak malowana (dosłownie),Świetlica jak malowana (dosłownie),

Dzień Dziecka jakiego jeszcze nie byłoDzień Dziecka jakiego jeszcze nie było

W GRALEWIE 

Beata Wiśniewska, jedna z głównych organizatorek festynuDyrektor szkoły Krzysztof Borkowski
i przewodnicząca Rady Rodziców Monika Liberadzka

Justyna Supińska (mama gimnazja-
listy Emila i szóstoklasisty Jakuba) 
obok drzewa jej autorstwa

Edyta Jankowska (mama Anieli, 
Kamila i Zuzanny – uczniów SP) 

ze swoim strachem na wróble
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Festyn dla dzieci
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jakiego w Gralewie jeszcze nie byłojakiego w Gralewie jeszcze nie było
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Każdy z nas wie, jak ważna w życiu każdego Polaka jest 
niepodległość. Abyśmy żyli w wolnym kraju, potrzebna jest 
dobra i mądra konstytucja. Dlatego z okazji 226 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja została zorganizowana akade-
mia, która miała przybliżyć uczniom Zespołu Szkół w Uniec-
ku to niezwykle ważne wydarzenie. Przebiegała ona pod ha-
słem: „Wolność, Naród, Ojczyzna”.

Uroczystość uświetniło wprowadzenie sztandaru oraz 
odśpiewanie hymnu narodowego. Uczniowie klasy VI oraz 
I i II gimnazjum przypomnieli najważniejsze informacje 
związane z tym świętem. Wydarzenia z XVIII wieku zostały 
także przypomniane podczas inscenizacji obrazującej uchwa-
lenie Konstytucji 3 Maja. Aktorzy byli ubrani w barwne stroje 
z tamtej epoki. Widzowie mogli też wysłuchać pięknych wier-
szy i patriotycznych pieśni, np. „Witaj majowa jutrzenko!”.

Uczniowie uczestniczący w inscenizacji nagrodzeni zo-
stali gromkimi brawami.

ZS Unieck

Przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do „Zakątka od-
krywców”, gdzie miały okazję uczestniczyć w warsztatach my-
dlanych. Mali odkrywcy na początku zajęć zostali wprowadzeni 
w tajemnicę powstawania mydła. Dzieci nie tylko dowiedziały 
się, z czego zrobione jest mydło, ale także tego, kiedy zosta-
ło wynalezione oraz jak ważną rolę odgrywa ono w naszym 
codziennym życiu. Następnie pod czujnym okiem Szalonego 
Naukowca każdy przedszkolak samodzielnie wyprodukował 
swoje własne pachnące mydełko. Podczas warsztatów dzieci 
brały również udział w wielu różnorodnych zabawach, które 
dostarczyły im wiele radości.

Marlena Wrońska 
Wychowawczyni

Punkt Przedszkolny w Starym Gralewie

KRAJKOWO

29 kwietnia uczniowie Publicznego Gimmazjum w Kraj-
kowie wraz z opiekunkami Barbarą Kacprzak i Anną Rychliń-
ską oraz księdzem proboszczem Zbigniewem Klubą udali się 
do Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie – miej-
sca urodzenia świętego. 

Na trasie pielgrzymki znajduje się Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze, które również uczniowie zwiedzili. Obejrzeli 
pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Zygmunta Krasińskiego, a także 
pamiątki z epoki napoleońskiej. Zwiedzili kościół z kryptą 
grobową, w której pochowany jest Zygmunt Krasiński, jego 
rodzice i dzieci.

Uczniowie dziękują księdzu proboszczowi Zbigniewowi 
Klubie za dofi nansowanie pielgrzymki.

Barbara Kacprzak

UNIECK

Rocznica Konstytucji 3 Maja

Aktorzy byli ubrani w barwne stroje z tamtej epoki

GRALEWO Mydlane warsztaty

Każdy przedszkolak samodzielnie wyprodukował 
swoje własne pachnące mydełko

Do Rostkowa przez Opinogórę

Uczestnicy wycieczki
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7 maja 2017 r. przedstawiciele uczniów Zespołu Szkół w 
Koziebrodach wraz z dyrektor Małgorzatą Środkowską, prze-
wodniczącym Rady Rodziców Jarosławem Liberadzkim oraz 
nauczycielami Beatą Domańską i Agnieszką Bojarską wzięli 
udział w centralnych obchodach 150. rocznicy urodzin Włady-
sława Stanisława Reymonta w Warszawie.

Obchody tego święta objęte zostały Honorowym Patro-
natem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W niedzielę o 
godz. 9:00 uczestniczyliśmy we mszy św. w Bazylice Świę-
tego Krzyża, podczas której homilię wygłosił bp Józef Zawit-
kowski z diecezji łowickiej. W fi larze tej świątyni spoczywa 
serce Władysława Stanisława Reymonta.

Po mszy świętej barwny korowód przeszedł Krakowskim 
Przedmieściem ze świątyni do Centralnej Biblioteki Rolniczej, 
gdzie mieliśmy okazję obejrzeć wystawę pt.: Władysław Sta-

nisław Reymont w Galerii Staroci i Pamiątek Regionalnych 
Zbigniewa Stania z Lipiec Reymontowskich oraz wysłuchać 
wykładu na temat wpływu twórczości Reymonta na współ-
czesną kulturę, który wygłosiła Danuta Łaska, prezes zarządu 
Fundacji Reymonta w Lipcach Reymontowskich. Uroczysto-
ści uświetnił występ laureatów Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego „Mówimy Reymontem”, m.in. naszej uczen-
nicy Natalki Dobrzyńskiej. Na koniec delegacje udały się na 
Powązki, aby złożyć kwiaty na grobie Władysława Stanisława 
Reymonta i jego matki. 

Pamięć o Reymoncie i jego twórczości mimo upływu lat 
jest wciąż żywa, dzięki ludziom zaangażowanym w pielęgno-
wanie wartości patriotycznych, naszej tradycji, którą należy 
przekazywać następnym pokoleniom.

Zespół Szkół w Koziebrodach

Delegacja z Koziebród na  obchodach 150 rocznicy Delegacja z Koziebród na  obchodach 150 rocznicy 
urodzin Władysława Stanisława Reymontaurodzin Władysława Stanisława Reymonta

Delegacja z Koziebród w Warszawie

Msza św. w Bazylice Świętego Krzyża Poczty sztandarowe Reymontowskich szkół, 
wśród nich poczet z Koziebród

Pamiątkowe zdjęcie z aktorką Emilią Krakowską, odtwórczynią roli 
Jagny z „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta
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W gminie Raciąż z każdym rokiem 
przybywa dróg asfaltowych, niektóre są 
modernizowane poprzez położenie tzw. 
nakładki. Presja mieszkańców na bu-
dowę bitumicznych traktów jest bardzo 
duża, czego przejawem jest m.in. prze-
znaczanie na ten cel środków z funduszu 
sołeckiego. Gmina wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców.

Można śmiało powiedzieć, że w za-
kresie inwestycji rok 2017 jest kolej-
nym rokiem budowy dróg. Do tej pory 
wykonano tzw. spady, czyli inwestycje 
zapisane w ubiegłorocznym budże-
cie gminy, których z różnych wzglę-
du nie udało się wykonać. Są to drogi 
w miejscowościach Raciąż Pólka, Stro-
żęcin (od traktu z Raciąża do Gralewa 
w kierunku byłej RSP), Cieciersk oraz 
między Sierakowem a Zdunówkiem, 
gdzie położona została nowa warstwa. 
Z planowanych w tym roku zakończone 
zostały inwestycje na drogach gminnych 
w Kozolinie (do stacji PKP), Malewie 
i Koziebrodach. 

Tymczasem wójt gminy Raciąż Ry-
szard Giszczak planuje już kolejne inwe-
stycje drogowe, oczywiście o ile zatwier-
dzi je rada. Myśli o modernizacji traktu 
w centrum Uniecka. Na razie czeka na 
podział działki, pod którą w ewidencji 
znajduje się ten odcinek. Okazuje się bo-

wiem, że stanowi on jedną działkę z dro-
gą z Uniecka do Raciąża (do wyjazdu na 
trakt Gradzanowo – Raciąż). Starostwo 
podjęła już prace, aby podzielić działkę. 
Wówczas gmina wystąpi o komunaliza-
cję odcinka w Uniecku, a potem rozpocz-
nie przygotowania do inwestycji. Wła-
ściwie to już rozpoczęła, bowiem wójt 
gminy podzielił się swoimi pomysłami z 
mieszkańcami Uniecka namawiając ich 
do tego, aby część pieniędzy z fundu-
szu sołeckiego, wzorem innych sołectw, 
przeznaczyli na opracowanie dokumen-
tacji. – Gdyby wziąć pod uwagę kryteria 
stosowane w 2016 r. przy dofi nansowa-
niu budowy dróg z budżetu państwa, mo-
dernizacja odcinka w Uniecku kwalifi ko-
wałaby się do dofi nansowania jako tzw. 
schetynówka – wyjaśnia Ryszard Gisz-
czak. Jak będzie, czas pokaże.

Wciąż nie ma zgody na budowę trak-
tu w Kossobudach. Nie wszyscy zgadza-
ją się na udostępnienie swoich gruntów 
na drogę. Zebranie w tej sprawie, w któ-
rym uczestniczył wójt, a także ksiądz 
proboszcz, nie posunęło sprawy do 
przodu. Ale gmina ma gdzie budować. 
Rozpoczęto inwestycję w Złotopolu, zo-
stały rozstrzygnięte przetargi na zadania 
w Gralewie Nowym, Strożęcinie (ciąg 
dalszy) i Uniecku (od fi gurki do drogi 
na Jeżewo).

Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że w tej kadencji samorządu, chyba jak 
w żadnej innej, w gminie Raciąż już po-
wstało dużo dróg. Łączna długość prze-
budowanych i wyremontowanych dróg 
gminnych wyniosła w 2015 r. prawie 20 
kilometrów. Rok później było ich ponad 
11 km. Do tego dodać trzeba partycypa-
cję, i to znaczną, gminy Raciąż w inwe-
stycjach powiatu płońskiego na drogach 
powiatowych. To ogromny wysiłek logi-
styczny i fi nansowy. Dodajmy, że gmina 
z powodzeniem starała się, i nadal tak 
czyni, o wsparcie fi nansowe inwestycji 
drogowych środkami spoza własnego 
budżetu. Dotyczy to zresztą nie tylko 
przedsięwzięć na drogach. Oto bowiem 
30 maja gmina Raciąż podpisała z mar-
szałkiem województwa mazowieckiego 
umowę na wsparcie fi nansowe środ-
kami unijnymi w wysokości 75 proc, 
kosztu inwestycji budowy fragmentów 
wodociągów w Kossobudach, Gralewie 
i Młodochowie; kolejnych przydomo-
wych oczyszczalni ścieków oraz zbior-
nika retencyjnego na wodę przy hydro-
forni w Gralewie.

r-r

Na zdjęciach fragmenty niektórych in-
westycji drogowych w gminie Raciąż

Kodłutowo – Szczepkowo Koziebrody Krajkowo – „60”

Przybywa nowych dróg i nie tylkoPrzybywa nowych dróg i nie tylko

Pólka Raciąż Sierakowo – Zdunówek Strożęcin
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Reforma samorządowa po-
wszechnie uważana jest za jedną 
z najlepiej przeprowadzonych 
zmian III RP. Zaowocowała de-
centralizacją władzy i upodmio-
towieniem lokalnych wspólnot. 
Samorządy są najbliżej spraw 
mieszkańców. Pozytywnie pra-
cę samorządowców ocenia aż 71 
proc. z nas, tymczasem Sejmu 
już tylko 21 proc. 

– Bycie samorządowcem to 
nie polityka, ale codzienne mie-
rzenie się z wyzwaniami. Dobry 
samorządowiec jest najbliżej 
problemów mieszkańców, najle-
piej zna potencjał terenu, potrafi  
zidentyfi kować szanse i zagro-
żenia jego rozwoju – zaznaczył 
marszałek województwa mazo-
wieckiego Adam Struzik.

Samorząd województwa od kilkunastu lat dba o rozwój re-
gionu, także poprzez pozyskiwanie funduszy unijnych. Dzięki 
środkom z budżetu Mazowsza, a także wsparciu z Unii Eu-
ropejskiej udało się m.in. zmodernizować ponad 10 tys. km 
dróg, wybudować ponad 1700 km wodociągów i przeszło 
2200 km sieci kanalizacyjnej. Zakupiliśmy blisko 120 nowych 
pociągów i całkowicie zmodernizowaliśmy tabor Kolei Mazo-
wieckich, wybudowaliśmy ponad 3,6 tys. km światłowodów 
i 2000 obiektów sportowych, zmodernizowaliśmy i wyposa-
żyliśmy około 1000 szkół. Ponad 5,5 tys. uczniów otrzymało 
stypendia. Sukcesywnie wzrasta również rola Mazowsza na 
rynkach europejskich i światowych. Region staje się coraz 
bardziej innowacyjny, co potwierdza zwycięstwo w rankingu 
przygotowanym przez ekspertów Banku Millennium „Indeks 
Millenium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2017”.

– Stale inwestujemy w projekty ważne dla mieszkańców, 
m.in. w drogi, szkoły, szpitale czy placówki kulturalne. Warto 

o tym pamiętać szczególnie dzi-
siaj, gdy władza centralna dąży 
do osłabienia samorządów po-
przez odbieranie im kolejnych 
kompetencji i zadań – podkre-
ślił marszałek Adam Struzik, 
laureat plebiscytu portalu sa-
morządowego na Najlepszego 
Marszałka Polski 2016. Z okazji 
Dnia Samorządu Terytorialnego 
marszałek Adam Struzik życzył 
wszystkim samorządowcom 
wytrwałości, dużo siły w reali-
zacji podejmowanych zadań, 
ciekawych inicjatyw i dalszych 
sukcesów w pracy.

Ostatnie decyzje strony rzą-
dowej skutkują wprost lub nie-
jako „przy okazji” odbieraniem 
kompetencji samorządom lo-
kalnym. Odbierane są te dzia-

łania, których fi nansowanie jest w pełni zabezpieczone, pod 
opieką samorządów pozostają wymagające wysokich środków 
i najbardziej problemowe. Dotyczy to m.in. Programu Rozwo-
ju Bazy Sportowej, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Woje-
wódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

Biuro Prasowe UMWM

SAMORZĄD

Dzień Samorządu Terytorialnego 
– polskie święto, 

obchodzone corocznie 27 maja,
 uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku. 

Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy. 
Upamiętnia pierwsze wybory samorządowe 

z 27 maja 1990 roku.

DZIEŃ  SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DZ IEŃ  SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Bez gimnazjalistów z Gralewa
Zespół Szkół w Siedlinie był gospodarzem tegorocznego 

fi nału powiatowego XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym. Wśród dwunastu drużyn re-
prezentujących szkoły podstawowe najlepszy okazał się ze-
spół Szkoły Podstawowej w Gralewie. W kategorii gimnazjów 
zwyciężyła reprezentacja PG Naruszewo. Gimnazjaliści z Gra-
lewa nie startowali. Indywidualnie w kategorii szkół podstawo-
wych najlepszym zawodnikiem został uczeń gralewskiej 
podstawówki Szymon Borkowski. On też triumfował in-
dywidualnie w fi nale rejonowym, który odbył się w Cie-
chanowie. Drużynowo SP Gralewo zajęła tam czwarte 
miejsce.

r-r

Sesja
absolutoryjna

9 czerwca odbędzie się 24. sesja Rady Gminy Raciąż. 
Radni zapoznają się ze sprawozdaniem fi nansowym wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r. oraz 
rozpatrzą m.in. uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozda-
nia fi nansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
gminy Raciąż za 2016 rok; udzielenia wójtowi gminy Raciąż 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 
marszałek Adam Struzik życzył wszystkim samorządowcom 
wytrwałości, dużo siły w realizacji podejmowanych zadań, 

ciekawych inicjatyw i dalszych sukcesów w pracy
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Zdjęcia: FOTO VIDEO STUDIO
Biesiekierscy

Pl. Mickiewicza 15, Raciąż

I Komunia Święta w KoziebrodachI Komunia Święta w Koziebrodach
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