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Warunkiem ważności głosu oddanego w wyborach do 
Sejmu jest głosowanie tylko na jedną wybraną listę. Na 
listę wyborca głosuje poprzez postawienie znaku „X” w 
kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów 
z tej listy, przez co wskazuje się na jego pierwszeństwo do 
otrzymania mandatu. Głos jest nieważny w razie oddania 
głosu na więcej niż jedną listę lub nieoddania głosu na 
którąkolwiek z list.
Warunkiem ważności głosu oddanego w wy borach do 
Senatu jest oddanie głosu na nie więcej niż 2 kandydatów. 
Głosuje się poprzez postawienie znaku „X” w kratkach 
z lewej strony obok nazwisk 2 kandydatów lub obok 
nazwiska 1 kandydata. Głos jest nieważny w razie oddania 
głosu na więcej niż 2 kandydatów lub nieoddania głosu na 
któregokolwiek z kandydatów.

Na str. 7 – granice obwodów głosowania i siedziby lokali wyborczych w gminie Raciąż.

Nasz kandydat 
do Sejmu

Jan Mączewski, obecny starosta 
płoński, doświadczony samorządo-
wiec i sadownik z miejscowości Pęsy 
w gminie Raciąż, kandyduje do Sej-
mu z listy Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego.

Czytaj na str. 3

Remont ośrodka 
w Koziebrodach
Jeszcze w tym roku ma być zakoń-

czona modernizacja wnętrza budynku 
dla ośrodka zdrowia w Koziebrodach.

Czytaj na str. 4

Działa animator 
sportu

Andrzej Nizielski jest od nowego 
roku szkolnego animatorem sportu w 
gminie Raciąż. Efekty jego pracy są 
już widoczne.

Czytaj na str. 6
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„Złoci” jubilaci
50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili państwo Natalia i Stanisław Marlęga z miej-

scowości Kaczorowy. Na te okoliczność wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak odznaczył ju-
bilatów medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, które nadał Prezydent RP. Uroczy-
stość odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż. Nie zabrakło kwiatów i życzeń 
dla długoletnich małżonków.

Z nożem na kobietę
30 września w Koziebrodach 30-letni mężczyzna będący 

pod wpływem alkoholu (0,83 mg/l) napadł na 30-letnią kobie-
tę. Przystawiając jej nóż do szyi zażądał wydania pieniędzy. 
Kobiecie z pomocą 11-letniej córki udało się uwolnić i uciec. 
Policjanci zatrzymali sprawcę, którego osadzono w areszcie.

Krzaki znikają z rowów
W gminie Raciąż trwa tzw. odkrzaczanie dróg. I to zarów-

no gminnych, jak i powiatowych. Prowadzą je osoby na zle-
cenie Urzędu Gminy Raciąż. Zabieg ten poprawi widoczność, 
a tym samym i bezpieczeństwo na drogach. A także spowodu-
je, że zimą, gdy nadejdą śnieżyce, na jedniach nie będą tworzy-
ły się zaspy.

Jednak zanosi się na to, że w tym roku odkrzaczaniem obję-
tych zostanie mniej dróg niż w roku ubiegłym. Powód jest ba-
nalny – brakuje chętnych do prac przy wycince krzewów.

Żwirowanie
na ukończeniu

Około 35 km dróg dożwirowanych zosta-
nie w tym roku za pieniądze z budżetu gminy. 
To mniej niż w ubiegłym roku, kiedy nowy żwir 
trafi ł na drogi o łącznej długości ok. 60 km. Po-
wodem jest wzrost cen surowca. W 2006 r. za 
jeden metr sześcienny żwiru gmina płaciła 19 
zł, w tym roku – 25 zł. Dostawca został wyło-
niony dopiero w trzecim przetargu. Pierwszy i 
drugi unieważniono, gdyż oferty okazały się nie 
do przyjęcia – cena jednego metra żwiru była 
bliska 30 zł. Udało się ją zmniejszyć, ale nie na 
tyle, aby zakres robót był zbliżony do ubiegło-
rocznego. W efekcie tylko w 20 procentach uda-
ło się zrealizować wnioski sołtysów dotyczące 
dożwirowania. 

włod

Umowa z marszałkiem
Gmina podpisała umowę z marszałkiem województwa mazo-

wieckiego na dofi nansowanie karosacji samochodu strażackiego OSP 
Unieck. Na tej podstawie sejmik dołoży do remontu kapitalnego wozu 
45 tys. zł. Pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu gminy. Jak ona 
będzie – wyniknie z przetargu na wykonanie karosacji, który zostanie 
ogłoszony.

włod

Wymień dowód
Jeszcze blisko 1500 osób z gminy Ra-

ciąż nie złożyło wniosku o wymianę do-
wodu osobistego. Tymczasem do końca 
roku, kiedy tzw. dowody książeczkowe tra-
cą ważność, pozostało zaledwie kilka tygo-
dni. Urzędnicy apelują o jak najszybsze do-
konanie tej czynności.

Pani Danucie Wróblewskiej,
dyrektorce Szkoły Podstawowej w Gralewie,

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają 

Wójt Gminy Raciąż,
Przewodniczący Rady Gminy,

radni i pracownicy Urzędu Gminy w Raciążu

INFORMACJA
URZĄD GMINY RACIĄŻ INFORMUJE, IŻ NA 

TERENIE BAZY PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU PRZY UL. MICKIEWICZA 

4, ZOSTAŁ URUCHOMIONY PUNKT ZBIERANIA 
ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I 

ELEKTRONICZNEGO, DO KTÓREGO MIESZKAŃCY 
GMINY RACIĄŻ MOGĄ BEZPŁATNIE DOSTARCZYĆ 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY 
POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH.

Ogłoszenie
W związku z obowiązkiem złożenia do 1 stycznia 2008 r. 

przez rolników i podmioty działające na rynku pasz 
oświadczeń dotyczących higieny pasz do Powiatowego 

Lekarza Weterynarii, Urząd Gminy informuje, 
iż wzór oświadczenia dostępny jest 

w Urzędzie Gminy Raciąż, pok. nr 2 i 14, 
oraz na stronie internetowej Urzędu.
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Jan Mączewski, 
obecny starosta 
płoński, doświadczony 
samorządowiec i 
sadownik z miejscowości 
Pęsy w gminie Raciąż, 
kandyduje do Sejmu 
z listy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego.

Mieszkańcom Raciąża i gminy 
Raciąż Jana Mączewskiego nie trze-
ba specjalnie przedstawiać. Jest on 
bowiem bardzo dobrze znany. Dał się 
poznać jako aktywny obywatel na-
szej małej ojczyzny, skutecznie za-
biegający o poprawę warunków ży-
cia wszystkich jej mieszkańców. 
Przed laty, gdy o wodociągach na wsi można było jedy-
nie pomarzyć, zainicjował i doprowadził do końca budo-
wę sieci wodociągowej do wsi Kiniki i Pęsy. Potrafi ł zmo-
bilizować mieszkańców i dać im dobry przykład, aby w 
czynie społecznym doprowadzili do swoich zagród wodę 
w ujęcia głębinowego. W tamtych czasach był to wyczyn 
nie lada.

W dobie telefonii komórkowej już mało kto pamięta 
telefony na korbkę w Raciążu. A przecież to czas nie tak 
całkiem odległy – raptem jedna dekada lat. Pewnie też 
niewielu pamięta, że automatyczna łączność telefoniczna 
zaistniała w Raciążu m.in. dzięki Janowi Mączewskiemu. 
Między innymi, a może przede wszystkim. Bo to przecież 
on „gnębił” ówczesnego ministra łączności Zielińskiego, 
szefów Telekomunikacji, aby wreszcie podjęli decyzję o 
doprowadzeniu do Raciąża światłowodu, który otworzył 
mieszkańcom telefoniczne okno na świat.

A nowa szkoła w Raciążu oddana do użytku przed ro-
kiem ?. Bez przesadny można stwierdzić, że jest „dziec-
kiem”  Jana Mączewskiego. Jeszcze jako poseł na Sejm, 
a także przewodniczący Sejmiku Samorządowego Woje-
wództwa Ciechanowskiego przyczynił się on do wmuro-
wania kamienia węgielnego pod ten obiekt i rozpoczęcia 
robót. Zmiana polityczna, jaka dokonała się później, oka-
zała się niełaskawa dla raciąskiej inwestycji i budowa na 
długie lata stanęła. Ruszyła ponownie dopiero wtedy, gdy 
została przejęta przez Starostwo Powiatowe w Płońsku. 
Orędownikiem przejęcia raciąskiej inwestycji oświatowej 
przez powiat był nie kto inny jak Jan Mączewski, wów-
czas wicestarosta płoński. To on przekonywał radnych 

powiatowych i zarząd do tego, aby budowa szkoły w Ra-
ciążu stała się priorytetową inwestycją powiatu. I się sta-
ła. A potem czynił wszystko co możliwe, aby uzyskać pie-
niądze na tę budowę. Przy pomocy profesjonalnych służb 
starostwa i to sie udało. Dzięki środkom unijnym i dotacji 
z budżetu państwa w Raciążu stanął obiekt, jakiego może 
pozazdrościć niejedno wielkie miasto – nowoczesna pla-
cówka dydaktyczna, w  której młodzież z Raciąża, gmi-
ny Raciąż i dalszych  miejscowości może kształcić się w 
doskonałych warunkach. Nie będzie przesady w stwier-
dzeniu, że bez uporu, konsekwencji, zabiegów Jana Mą-
czewskiego nowa szkoła w Raciążu by nie powstała. To 
on pukał do drzwi w ministerstwach fi nansów i edukacji, 
walcząc o środki na tę inwestycję. Niezliczoną ilość razy 
przemierzał ministerialne korytarze w tej sprawie. Ale, 
panie Janie, warto było. Jest szkoła, która przez lata całe 
była ciągle w marzeniach. Gdy ją uroczyście otwierano, 
najwięcej podziękowań odebrał nie kto inny jak Jan Mą-
czewski. Podziękowań w pełni zasłużonych. Teraz może-
my mu podziękować raz jeszcze, głosując na niego w wy-
borach do Sejmu. Bo warto. Jan Mączewski swoją pracą 
i działalnością udowodnił, że w tym co robi jest skutecz-
ny. Do tego cechuje go profesjonalizm. Jak mało kto zna 
on gminne i powiatowe problemy, sprawy, z którymi bo-
rykają się samorządy. Bo przecież od wielu, wielu lat w 
tych samorządach działa, i to na różnych szczeblach. Ma 
też w swoim życiorysie kartę poselską, więc parlamentar-
ne meandry nie są mu obce.

Mówiąc krótko – Jan Mączewski to nasz kandydat do 
Sejmu.

Redakcja

Nasz kandydat do Sejmu
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Jeszcze w tym roku 
ma być zakończona modernizacja 
wnętrza budynku dla ośrodka zdrowia 
w Koziebrodach. 
Prace fi nansuje w całości gmina Raciąż. 
Ich koszt wyniesie ok. 250 tys. zł.

Zakres robót jest szeroki. Obejmuje w zasadzie wszyst-
ko poza postawieniem ścian. A więc wymianę tynków, okien, 
drzwi, kanalizacji sanitarnej, wodnej, centralnego ogrzewania... 
Wykonany też został podjazd do budynku dla osób na wózkach. 
Dzięki modernizacji ośrodek zdrowia w Koziebrodach będzie 
spełniał najnowsze standardy. Zostanie ulokowany na parterze 
i piętrze. Na parterze znajdą się gabinety lekarskie, poczekal-
nia, toalety. Na piętrze zaś – pokoje socjalne dla personelu i po-
mieszczenia magazynowe.

-Wszystko wskazuje na to, że modernizacja budynku we-
wnątrz zostanie zakończona jeszcze w tym roku – mówi wójt 

Ryszard Giszczak.
Tym samym skończy się uciążliwa zwłaszcza dla pacjen-

tów prowizorka. W przyszłym roku gmina planuje roboty na 
zewnątrz, a więc wymianę dachu, docieplenie budynku wraz  z 
nowa elewację.

A co z pozostałymi ośrodkami zdrowia w gminie. Odpowie-
dzi na to pytanie szukali radni, odwiedzając wszystkie placów-
ki. Z tej wizyty płyną takie oto wnioski. Ośrodek w Uniecku 
jest w przyzwoitym stanie i angażując niewielki środki fi nanso-
we można go przystosować do nowych standardów. Jeśli staro-
stwo przekaże go gminie, ta doprowadzi obiekt do wymogów 
unijnych. Gorzej jest w przypadku ośrodkach w Gralewie. Stan 
techniczny budynku jest fatalny, gorszy niż tego w Koziebro-
dach, oczywiście przed remontem. Przychodnia mieści się na 
piętrze, więc trzeba by ją przenieść na parter. Tymczasem par-
ter jest w dużej części zamieszkały przez lokatorów. Ich z ko-
lei trzeba by przeprowadzić na piętro. Wymaga ono jednak do-
stosowania do potrzeb mieszkalnych, a to rodzi wydatki. Po-
zostawiając nato-
miast ośrodek na 
piętrze, należa-
łoby dobudować 
windę.

-Doszliśmy do 
wniosku, że ta-
niej będzie pobu-
dować nowy bu-
dynek dla ośrodka 
zdrowia w Grale-
wie, niż remonto-
wać stary – mówi 
wójt Ryszard 
Giszczak. - Sta-
nąłby on w miej-
scu starej szkoły, 
która zostałaby ro-
zebrana.

włod

250 tys. zł kosztował będzie gminę remont budynku wewnątrz

Zakres robót jest szeroki

Dla osób na wózkach wykonany został podjazd do budynku

Wszystko wskazuje na to, że modernizacja budynku wewnątrz zostanie 
zakończona jeszcze w tym roku – zapewnia wójt Ryszard Giszczak

Remont ośrodka w Koziebrodach
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Od szeregu lat w szkołach w gminie 
Raciąż maleje liczba uczniów. 
W bieżącym roku szkolnym naukę 
rozpoczęło 928 uczniów, 
w oddziałach przedszkolnych – 115. 
Należy zaznaczyć, że z terenu gminy 
Raciąż do Szkoły Podstawowej 
w Raciążu uczęszcza 86 uczniów, 
a do Publicznego Gimnazjum
w Raciążu – 42. 

A oto ilość uczniów w poszczególnych szkołach w gminie 
Raciąż:

*Zespół Szkół w Krajkowie – 179 uczniów w 9 oddziałach; 
1 oddział przedszkolny – 16 dzieci;

*Zespół Szkół w Koziebrodach – 240 uczniów w 16 od-
działach, 3 oddziały przedszkolne 
– 54 dzieci;

*Zespół Szkół w Uniecku – 185 
uczniów w 11 oddziałach, 1 oddział 
przedszkolny – 18 dzieci;

*Publiczne Gimnazjum w Sta-
rym Gralewie – 109 uczniów w 6 od-
działach;

*Szkoła Podstawowa w Starym 
Gralewie – 167 uczniów w 8 oddzia-
łach, 1 oddział przedszkolny – 20 
dzieci;

*Szkoła Podstawowa w Kodłuto-
wie – 48 uczniów w 6 oddziałach, 1 
oddział przedszkolny łączony z kl. I 
– z dzieci.

W czerwcu br. gmina wypłaciła 
rodzicom 316 uczniów stypendium 
szkolne. Do otrzymania  tej pomocy 
kwalifi kowały się rodziny znajdują-
ce się w trudnej sytuacji materialnej, 
w których dochód na osobę nie prze-
kracza 351 zł. Uczniowie otrzymali 
po 200 zł. W sumie  gmina przezna-
czyła na ten cel 63 tysiące 200 zł. Do 15 września rodzice mo-
gli składać wnioski o stypendium na nowy rok.

Obecnie szkoły, za pośrednictwem gminy wypłacają ro-
dzicom uczniów dofi nansowanie kosztów zakupu jednolitego 
stroju (mundurka) i zakupu podręczników do klas 0 – III szko-
ły podstawowej. Uprawnionych do otrzymania dofi nansowa-
nia do zakupu mundurka (50 zł)  jest 313 uczniów, a do zakupu 
podręczników – 151 uczniów.

Od początku roku szkolnego obowiązuje w szkołach jedno-
lity strój uczniowski zwany potocznie mundurkiem. Został on 
wprowadzony we wszystkich szkołach po konsultacji dyrekcji 
placówek z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Większość 
uczniów zakupiła już mundurki i ich używa.

W czerwcu br. w pięciu szkołach zostały przeprowadzone 
konkursy na dyrektorów. W ich wyniku na to stanowisko zo-
stali powołani:

Zespół Szkół w Krajkowie – pan mgr Piotr Kasicki,
Zespół Szkół w Koziebrodach – pani mgr Małgorzata Środ-

kowska,
Zespół Szkół w Uniecku – pani mgr Anna Ossowska,
Publiczne Gimnazjum w Starym Gralewie – pani mgr Anna 

Wierzbicka,
Szkoła Podstawowa w Kodłutowie – pani mgr Anna Mar-

ciniak
Przed nowym rokiem szkolnym w niektórych placówkach 

zostały przeprowadzone remonty. Największy polegający na 
dociepleniu budynku i malowaniu elewacji został przeprowa-
dzony w Szkole Filialnej w Kraszewie Gaczyłtach. W Zespole 
Szkół w Uniecku pomalowano salę gimnastyczną i przeprowa-
dzono remont rynien na dachu budynku gimnazjum.

Gmina Raciąż otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału 
w pilotażowym programie pod nazwą „Uczeń na wsi – pomoc 
w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne za-

mieszkujące gminy wiejskie oraz wiejsko-miejskie”. W ramach 
tego programu można otrzymać wsparcie fi nansowe w proce-
sie kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz pomoc fi nan-
sową przy zakupie autobusu do dowożenia uczniów. Dyrek-
cje szkół zostały powiadomione o zasadach programu z proś-
bą o ich rozpropagowanie wśród rodziców uczniów niepełno-
sprawnych. Do 30 września wpłynęły 23 wnioski od rodziców 
uczniów niepełnosprawnych. Gmina złożyła również wniosek 
w Oddziale Mazowieckim Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych o dofi nansowanie zakupu autobu-
su do przewozu uczniów.

Eugeniusz Kwiatkowski
Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych

w gminie Raciąż

Oświata w nowym roku

W gminie Raciąż najwięcej uczniów uczęszcza do szkół w Gralewie
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Piłkarska reprezentacji gminy Raciąż rocznika 1996 Krzysztof 
Grzelak,Michał Laskowski, Paweł Jankowski, Michał Wiśniewski, 
Dominik Gapiński (wszyscy z SP Kraszewo-Gaczułty), Patryk Ko-
walski, Mateusz Grodecki, Arkadiusz Mucha, Mateusz Łukaszewicz, 
Maciej Woźniak, Dawid Drozdowski (SP Gralewo),  Daniel Turow-
ski, Mateusz Wagner, Łukasz Gralewicz, Sebastian Baczewski (SP 
Unieck), Kamil Maćkiewicz, Daniel Miączyński, Mateusz Żochowski
(SP Kodłutowo), Kamil Kubiński, Patryk Ciarczyński, Mateusz Mać-
kiewicz, Mateusz Kowalski, Krzysztof Jakubowski (SP Krajkowo), 
Paweł Petrykowski, Krystian Kowalewski, Rafał Rumianowski (SP 
Koziebrody). Na zdjęciu wraz z nimi trenerzy i opiekunowie.

Działa animator sportu
Andrzej Nizielski jest od nowego roku szkolnego animatorem 

sportu w gminie Raciąż. Efekty jego pracy są już widoczne. W szko-
łach odbyły się turnieje piłkarskie.

Główne zadania i cele mojej działalności to:popularyzacja spor-
tu wśród młodzieży szkolnej, realizacja i opracowanie kalendarza im-
prez sportowych gminy Raciąż, realizacja kalendarza imprez sporto-
wych Szkolnego Związku Sportowego, reprezentowanie gminy Ra-
ciąż w strukturach sportu szkolnego, LZS,kwalifi kowanego, współor-
ganizacja imprez sportowych – szkolnych, gminnych, powiatowych, 
rejonowych wojewódzkich, współpraca w zakresie kultury fi zycznej 
z dyrekcją szkół i nauczycielami kultury fi zycznej z gminy Raciąż, 
współpraca z działaczami gminy Raciąż w zakresie sportu kwalifi ko-
wanego i masowego, pomoc w zakresie zdobywania środków fi nanso-
wych na działalność sportową, współpraca w zakresie kultury fi zycz-
nej z władzami samorządowymi gminy Raciaż – powiedział nam An-
drzej Nizielski.

Ponadto za szkolną kulturę fi zyczną na terenie gminy Raciąż od-
powiadają

Jolanta Margas – Gimnazjum Gralewo, Jolanta Machcińska – SP 
Gralewo, Sławomir Trojanowski – Zespół Szkół Krajkowo, Andrzej 
Bojanowski – Zespół Szkół Unieck, Krzysztof Bielski – Zespół Szkół 
Koziebrody, Aneta Kwasiborska – SP Kodłutowo.

11 października na stadionie 
sportowym w Raciążu odbyły 
się Mistrzostwa Miasta i Gminy 
Raciąż w piłce nożnej11-
osobowej szkół gimnazjalnych.

Wyniki turnieju:
Koziebrody - Gralewo 2:1 (0:0)
Krajkowo -  Unieck 1:0 (0:0)
Gry fi nałowe:
Koziebrody - Raciąż 1:1(0:0)
Raciąż - Krajkowo 6:0  (4:0)
Koziebrody - Krajkowo 1:0 (0:0)
Gralewo - Unieck 1:0 (0:0)

Tabela
1.Raciąż
2.Koziebrody
3.Krajkowo
4.Gralewo
5.Unieck
Mistrzem Miasta i Gminy 
Raciąż zostało Gimnazjum 
w Raciążu. Mistrzem Gminy 
Raciąż zostało Gimnazjum w 
Koziebrodach. Obie drużyny 
uzyskały awans do rozgrywek 
fi nałowych Szkolnego Związku 
Sportowego.

Mistrzostwa piątek
9 października na stadionie sportowym w Gralewie odbyły się Mi-

strzostwa Miasta i Gminy Raciąż w piłce nożnej 5-osobowej szkół 
podstawowych.

Wyniki turnieju:
Grupa 1:
SP Raciąż - SP Krajkowo 4:0
SP Krajkowo - SP Unieck 5:1
SP Raciąż - SP Unieck 5:2
Grupa 2:
SP Koziebrody - SP Gralewo 5:0
SP Gralewo - SP Kodłutowo 0:8
SP Kodłutowo - SP Koziebrody 0:4
Wyniki gier półfi nałowych:
SP Raciaż - SP Kodłutowo 7:0
SP Krajkowo - SP Koziebrody 2:3
Mecz o 3,4 miejsce:
SP Krajkowo - SP Kodłutowo 7:0
Mecz fi nałowy:
SP Raciąż - SP Koziebrody 5:1
Mistrzem Miasta i Gminy Raciaż została Szkoła Podstawowa w 

Raciążu, mistrzem Gminy Raciąż została Szkoła Podstawowa w Ko-
ziebrodach. Awans do rozgrywek fi nałowych Szkolnego Związku 
Sportowego uzyskała SP Raciąż i SP Koziebrody.

I Turniej o Mistrzostwo
Ligi Okręgowej
„Żaków” 1996r. 

Glinojeck 22.09.2007r.
UKS „As” Glinojeck - LUKS Gralewo 0 : 2 (0 : 1)
Narew Ostrołęka - MKS Ciechanów 0 : 2 (0 : 2)
UKS „As” Glinojeck - Narew Ostrołęka 4 : 6 (1 : 5)
LUKS Gralewo - MKS Ciechanów 0 : 2 (0 : 2)
UKS „As” Glinojeck - MKS Ciechanów 0 : 3 (0 : 2)
LUKS Gralewo - Narew Ostrołęka  1 : 4 (1 : 1)

II Turniej o Mistrzostwo Ligi Okręgowej
„Żaków” 1996r.

Gralewo 29.09.2007r.
LUKS Gralewo - ORLĘTA Baboszewo 3 : 1 (1 : 1)
UKS „As” Glinojeck - MKS Ciechanów 1 : 0 (0 : 0)
LUKS Gralewo - UKS „As” Glinojeck 1 : 1 (1 : 1)
ORLĘTA Baboszewo - MKS Ciechanów 0 : 6 (0 : 3)
LUKS Gralewo - MKS Ciechanów 0 : 3 (0 : 2)
ORLĘTA Baboszewo - UKS „As” Glinojeck 0 : 2 (0 : 0)

Piłka gimnazjalistów

Reprezentanci
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WÓJTA GMINY RACIĄŻ
z dnia 14 września 2007r.

Na podstawie art. 32, ust 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499  z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą 
Nr XXXIII/238/2006 Rady Gminy Raciąż z dnia 13 czerwca 2006r.  w sprawie podziału gminy na obwody głosowania (Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 148, poz. 4940) oraz Uchwałą Nr X/81/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 września 2007r. 
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, podaję do wiadomości publicznej 
informację o numerach       i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla 
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

Nr obwodu
głosowaniagłosowaniagłosowaniagłosowaniagłosowania Granice obwoduGranice obwoduGranice obwodu

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczejkomisji wyborczejkomisji wyborczejkomisji wyborczej

1 Miejscowości: Bogucin; Chyczewo, Kiełbowo, Strożęcin,
Nowe Gralewo, Stare Gralewo, Ćwiersk; Kaczorowy, Kozolin; 
Szapsk; Dobrska-Kolonia; Dobrska-Włościany, Kraśniewo; 
Złotopole; Stare Młodochowo, Nowe Młodochowo, Wępiły.Złotopole; Stare Młodochowo, Nowe Młodochowo, Wępiły.

Szkoła Podstawowa
w 

Starym Gralewie

2 Miejscowości: Unieck, Charzyny, Jeżewo-Wesel, Sikory, 
Kocięcin-Brodowy, Kocięcin-Tworki, Nowy Komunin, Stary 
Komunin, Kodłutowo, SzczepkowoKomunin, Kodłutowo, Szczepkowo

Szkoła Podstawowa 
w

Uniecku

3 Miejscowości: Koziebrody, Druchowo, Malewo, Młody 
Niedróż; Stary Niedróż, Bielany, Mała Wieś.

Szkoła Podstawowa
w

KoziebrodachKoziebrodach

4 Miejscowości: Kraszewo-Falki; Kraszewo-Podborne,  Budy
Kraszewskie; Pólka-Raciąż, Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo-
Rory, Kraszewo-Sławęcin, Kraszewo-Czubaki, Kiniki, Pęsy,
Sierakowo, Folwark-Raciąż, Łempino, Łempinek, Witkowo,
Cieciersk, Żukowo-Wawrzonki, Żukowo-Strusie.Cieciersk, Żukowo-Wawrzonki, Żukowo-Strusie.

Zespół Szkół
Zawodowych 

w Raciążu
ul. Kilińskiego 64.

5 Miejscowości: Krajkowo, Krajkowo-Budki, Kruszenica, Lipa, 
Grzybowo, Draminek, Kossobudy, Zdunówek, Żychowo, 
Drozdowo.Drozdowo.

Szkoła Podstawowa
w

KrajkowieKrajkowie

6 Poradnia Rodzinna „Zdrowie” z siedzibą w Płońsku,                 Zdrowie” z siedzibą w Płońsku,                 Zdrowie”
ul. Sienkiewicza 7, 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kraszewo-Czubaki 23 a,

Obwód utworzony tylko dla pensjonariuszy Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Kraszewie-Czubakach

Poradnia Rodzinna 
„Zdrowie” z siedzibą        

w Płońsku,
ul. Sienkiewicza 7,

Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy Kraszewo-

Czubaki 23 a
09-140 Raciąż09-140 Raciąż

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu głosowania w godzinach od 600 do 2000.
Lokal w Szkole Podstawowej w Uniecku jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

                                                                                                                      WÓJT  GMINY

                                                                                                            /-/ mgr inż. Ryszard Giszczak




