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8 wrzeÊnia jak co roku wierni z parafii w ca∏ym dekanacie raciàskim po-
dà˝yli do sanktuarium maryjnego w Koziebrodach, aby modliç si´ przed s∏y-
nàcym ∏askami obrazem Matki Boskiej Cz´stochowskiej, uczestniczyç
w uroczystej sumie dzi´kczynnej, podczas której poÊwi´cone zosta∏y   dary

ziemi. Wraz z corocz-
nym odpustem w Êwi´to
Matki Boskiej Siewnej
odbywajà si´ tu do˝ynki
dekanatu raciàskiego.

Âwi´to plonów ma
miejsce tak˝e w para-
fiach po∏o˝onych na te-
renie gminy Racià˝.
Okazale wyglàda ono
w Gralewie. W tym ro-
ku gralewskie do˝ynki
parafialne odby∏y si´
w niedziel´, 13 wrze-
Ênia.

Czytaj na str. 4–5

Nowa droga w Krajkowie

Z udzia∏em wojewody mazowieckiego Jacka Koz∏owskiego (z prawej)
odby∏o si´ oficjalne przekazanie do u˝ytku zmodernizowanej drogi z Krajko-
wa do Galomina. WÊród przecinajàcych symbolicznà wst´g´ by∏ wójt gminy
Racià˝ Ryszard Giszczak.

Cztery kilometry z blisko 10-kilometrowego traktu le˝y w gminie Racià˝.
Inwestycja, która kosztowa∏a ok. 2,1 mln z∏, finansowana by∏a w po∏owie
przez paƒstwo i w po∏owie przez samorzàdy – powiat p∏oƒski oraz gminy Ra-
cià˝ i Baboszewo. Gmina Racià˝ do∏o˝y∏a 220 tys. z∏.

Czytaj na str. 3

Jakub Zió∏kowski
najlepiej „mówi∏
Reymontem”

Uczeƒ szko∏y w Koziebrodach Jakub
Zió∏kowski zdoby∏ g∏ównà nagrod´ i zosta∏
zakwalifikowany do udzia∏u w XL Konkursie
Recytatorskim im. Marii i Czes∏awa
Sadowskich organizowanym wiosnà 2010 ro-
ku przez Fundacj´ im. Reymonta w Toronto.

Czytaj na str. 5

Ziemniaczane
Êwi´to w Kraszewie
Gaczu∏tach

Zerówkowicze
i uczniowie klas
I-III szkó∏ pod-
stawowych
z gminy Racià˝
zjechali 26
wrzeÊnia do
szko∏y w Kra-
szewie Gaczu∏-
tach na imprez´
integracyjnà pod
nazwà Êwi´to
pieczonego
ziemniaka.

Czytaj 
na str. 7

WieÊci samorzàdowe
•  Biblioteka miejska i gminna?
•  Pieniàdze na odnow´ wsi
•  Koparka dla spó∏ki
•  Gminne oÊrodki zdrowia
•  Razem z powiatem

Czytaj na str. 6

Wójt ma g∏os
Pierwszy miesiàc funkcjonowania oddzia-

∏ów przedszkolnych potwierdzi∏, ˝e ich powo-
∏anie by∏o potrzebne. Oddzia∏y dla cztero-
i pi´ciolatków utworzyliÊmy dlatego, ˝e refor-
ma oÊwiatowa, czy to nam si´ podoba, czy
nie, jest przesàdzona. 

Czytaj na str. 2

Podzi´kowanie za plony,
modlitwa w sanktuarium



Wraz z nowym rokiem szkolnym
przy wszystkich szko∏ach w gminie
utworzone zosta∏y oddzia∏y przed-
szkolne dla dzieci cztero- i pi´ciolet-
nich. Pierwszy miesiàc funkcjonowa-
nia oddzia∏ów przedszkolnych po-
twierdzi∏, ˝e ich powo∏anie by∏o po-
trzebne. W ka˝dej szkole istnieje je-
den taki oddzia∏. Zdarza si´, ˝e ucz´sz-
czajà do nich nawet dzieci trzyletnie.
Liczba dzieci w oddzia∏ach waha si´
od 10 do 20. Te liczby si´ zmieniajà,
bo sytuacja jest jeszcze dynamiczna –
jedne dzieci odchodzà, inne przycho-
dzà.

Ârodki finansowe z zewnàtrz na
prowadzenie i urzàdzenie tych oddzia-
∏ów, na które liczymy, otrzymamy do-
piero po 1 stycznia 2010 roku. Gmina
podpisa∏a umow´ z Fundacjà Rozwoju
Dzieci imienia Komeƒskiego, która
z kolei wystàpi∏a o Êrodki unijne z pro-
gramu „Kapita∏ ludzki”. Pieniàdze ma-
jà trafiç do fundacji w∏aÊnie po 1 stycz-
nia. Umowa przewiduje, ˝e fundacja
b´dzie finansowaç oddzia∏y przed-
szkolne dla cztero- i pi´ciolatków
przez dwa lata. Potem gmina musi je
utrzymaç i finansowaç z w∏asnych
Êrodków.

Dzieci sà w oddzia∏ach przez cztery
godziny dziennie. Pod opiekà wycho-
wawcy bawià si´, integrujà. Zabawka-
mi i meblami podzieli∏y si´ z nimi „ze-
rówki”. B´dzie tak do czasu zanim nie
kupimy im w∏asnych, co nastàpi po 1
stycznia z powodów, o których wcze-
Êniej powiedzia∏em. Niezrozumia∏à dla
mnie sprawà jest to, ˝e nauczycieli za-
trudnionych do prowadzenia tych od-
dzia∏ów nie obejmuje Karta nauczycie-
la. Wed∏ug mnie to jest absurd. Tak nie
mo˝e byç. Ale mam nadziej´, ˝e to si´
zmieni.

Oddzia∏y dla cztero- i pi´ciolat-
ków utworzyliÊmy dlatego, ˝e refor-
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ma oÊwiatowa, czy to nam si´ podo-
ba, czy nie, jest przesàdzona. A ozna-
cza ona, ˝e za kilka lat edukacj´
w pierwszej klasie szko∏y podstawo-
wej b´dà zaczyna∏y szeÊciolatki. Na
razie dobrowolnie rodzice mogà posy-
∏aç swoje szeÊcioletnie dzieci do
pierwszej klasy szko∏y podstawowej.
Za trzy lata b´dzie to obowiàzkowe.
UtworzyliÊmy te oddzia∏y po to, aby
dzieci szeÊcioletnie mog∏y ∏agodnie
przejÊç z nich do pierwszej klasy. Te
oddzia∏y nie sà obowiàzkowe. Powo∏a-
liÊmy je dobrowolnie, ma∏o która
gmina to zrobi∏a, bo uwa˝amy, ˝e
bez przygotowania w tych oddzia-
∏ach, tzw. unitarki, jak ja to nazy-
wam, dzieci wylàdowa∏yby od razu
w pierwszej klasie, co by∏oby dla
nich krzywdà. Sà one bezp∏atne, ro-
dzice nie p∏acà za posy∏anie do nich
swoich dzieci. Teraz do tych oddzia-
∏ów chodzi nieca∏a po∏owa wszystkich
dzieci cztero- i pi´cioletnich w gminie.
Rodzice decydujà czy poÊlà dzieci, czy
nie. My jako gmina stworzyliÊmy im
takà mo˝liwoÊç. Je˝eli w trakcie roku
szkolnego rodzice dojdà do wniosku,
˝e dobrze by by∏y, ˝eby i ich dziecko
chodzi∏o do takiego oddzia∏u, nie ma
problemu, b´dzie przyj´te. Trzeba byç
wyrozumia∏ym, bo nie zawsze pójÊcie
takiego ma∏ego dziecka do oddzia∏u
przedszkolnego odbywa si´ bezbole-
Ênie. I to zarówno dla dziecka, jak i ro-
dzica. Znam przypadki, ˝e z jednej
strony drzwi p∏acze dziecko, a z dru-
giej mama. Ale trwajà i myÊl´, ˝e sobie
z tym poradzà.

Co do szeÊciolatków, to w naszej
gminie we wszystkich klasach pierw-
szych mamy troje dzieci w tym wieku,
z czego dwoje w szkole w Gralewie. W
tym przypadku podejrzewam zmow´,
ale w pozytywnym tego s∏owa znacze-
niu. Otó˝ w Gralewie by∏ spór z rodzi-
cami na temat iloÊci klas pierwszych.
Sta∏em na stanowisku, ˝eby powo∏aç
tylko jeden oddzia∏ dla pierwszoklasi-
stów. Rodzice dà˝yli do utworzenia
dwóch, bo uwa˝ali, ˝e 32 dzieci, a tyle
by∏o, to za du˝o na jeden oddzia∏. Zmo-
wa polega∏a na tym, ˝e dosz∏o jeszcze
dwoje dzieci, w∏aÊnie szeÊcioletnich.
Rodzice zabrali je z „zerówki” i zdecy-

dowali pos∏aç do klasy pierwszej. W
tej sytuacji nie mia∏em innego wyjÊcia,
jak tylko zgodziç si´ na dwa oddzia∏y
pierwszoklasistów.

Jak wiadomo Rada Gminy Ra-
cià˝ podj´∏a uchwa∏´ o utworzeniu
funduszu rad so∏eckich. W bud˝ecie
gminy na 2010 rok b´dà wydzielone
Êrodki na ten fundusz. Fundusz jest
pomyÊlany jako forma aktywizacji
mieszkaƒców wsi. Do koƒca wrze-
Ênia so∏ectwa mia∏y czas na sk∏adanie
wniosków dotyczàcych wykorzysta-
nia pieni´dzy z funduszu so∏eckiego.
Dyskusja we wsiach, na co przezna-
czyç pieniàdze z funduszu, nie wsz´-
dzie przebiega bez zgrzytów. W nie-
których przypadkach dochodzi∏o do
powa˝nych sporów. Ponadto nie wszy-
scy zrozumieli, co za te pieniàdze mo˝-
na zrobiç, na co je wydaç. Czego doty-
czà wnioski? Ogólnie mówiàc ró˝nych
spraw. So∏ectwa chcà do˝wirowywaç
drogi, dofinansowywaç szko∏y, stra˝e
po˝arne, budowaç przystanki autobu-
sowe, chodniki, instalacje oÊwietlenio-
we. Mieszkaƒcy nie majà jednak Êwia-
domoÊci ile co kosztuje. Budowa chod-
nika czy oÊwietlenia w∏aÊnie ze wzgl´-
du na koszty tych przedsi´wzi´ç jest
w tym trybie ma∏o prawdopodobna.
Niektóre so∏ectwa chcà kupowaç dzia∏-
ki, ale nie mogà, bo so∏ectwo nie ma
osobowoÊci prawnej. W jednej z wio-
sek mieszkaƒcy doszli do wniosku, ˝e-
by za pieniàdze z funduszu so∏eckiego
zakupiç, proporcjonalnie do iloÊci
gruntów, nawozy i Êrodki ochrony ro-
Êlin na ich pola. Tak tych pieni´dzy te˝
nie mo˝na wydaç. Teraz b´dziemy
analizowaç te wnioski. Wójt ma obo-
wiàzek sprawdziç, czy spe∏niajà one
wymogi formalne. Sà dwa zasadnicze
wymagania. Zadanie, które za pienià-
dze z funduszu so∏eckiego mo˝na wy-
konaç musi byç tak zwanym zada-
niem w∏asnym gminy oraz mieÊciç
si´ w strategii rozwoju gminy. Wiel-
koÊç funduszy so∏eckich w naszej
gminie waha si´ od 6 do 18 tysi´cy
z∏otych W sumie jest to ponad pó∏
miliona z∏, które gmina wyk∏ada
z w∏asnych Êrodków bud˝etowych.
Skarb paƒstwa zrefunduje nam 20
procent wydanych pieni´dzy.

WÓJT MA G¸OS
Mówi Ryszard Giszczak, wójt gminy Racià˝:
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Blisko 10-kilometrowy odcinek no-
wej drogi powiatowej Krajkowo (gm.
Racià˝) – Galomin (gm. Baboszewo) zo-
sta∏ oficjalnie otwarty 9 wrzeÊnia. Uro-
czystoÊç odby∏a si´ przed Zespo∏em
Szkó∏ w Krajkowie.

- Po raz pierwszy rzàd doceni∏ potrze-
b´ budowy dróg lokalnych – mówi∏ wo-
jewoda mazowiecki Jacek Koz∏owski.
Chwali∏ powiat p∏oƒski, który – jak po-
wiedzia∏ – z∏o˝y∏ bardzo dobry projekt
i sprawnie go zrealizowa∏. Zapewni∏, ˝e
Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych b´dzie kontynuowany. Do
koƒca wrzeÊnia samorzàdy mia∏y czas na
sk∏adanie wniosków o dofinansowanie
drogowych inwestycji w przysz∏ym roku
w ramach tego programu.

Starosta p∏oƒski Jan Màczewski
chwali∏ z kolei program rzàdowy. - Dzi´-
ki Bogu, ˝e jest – mówi∏. I doda∏, ˝e po-
wiat p∏oƒski ma jeszcze na swoim terenie
ponad sto kilometrów dróg ˝wirowych.
Starosta wyrazi∏ nadziej´, ˝e cz´Êç uda
si´ pokryç asfaltem przy finansowym
udziale paƒstwa.

Z kolei Ryszard Giszczak, wójt gmi-
ny Racià˝ zabierajàc g∏os powiedzia∏, ˝e
nie zamierza∏ nic mówiç, ale zosta∏ wy-
wo∏any do wypowiedzi. - Pan starosta
podpowiedzia∏ mi, ˝ebym powiedzia∏, ˝e
si´ ciesz´. Wi´c si´ ciesz´ z wybudowa-
nia tej drogi oraz z naszej „schetynówki”
(w Druchowie – przyp. red.) - powie-
dzia∏. Doda∏, ˝e ma nadziej´ na kolejne
„schetynówki” w przysz∏ym roku. ˚y-
czy∏ wszystkim... szerokiej drogi.

Po przeci´ciu symbolicznej wst´gi
drog´ poÊwi´ci∏ ksiàdz Zbigniew Kluba.
Potem goÊcie wpisali do do ksi´gi pa-
miàtkowej szko∏y. Gra∏a m∏odzie˝owa

orkiestra d´ta, a w uroczystoÊci licznie
uczestniczyli uczniowie krajkowskich szkó∏.

Modernizacja drogi Krajkowo – Dramin
- Galomin kosztowa∏a blisko 2,1 mln z∏. Zo-
sta∏a wykonana w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 –
2011. Po∏owa tej kwoty pochodzi∏a z bud˝e-
tu paƒstwa. Po∏owa – z bud˝etów powiatu
p∏oƒskiego i gmin Racià˝ i Baboszewo.
Gmina Racià˝ dofinansowa∏a t´ inwestycj´
kwotà 220 tys. z∏, gmina Baboszewo do∏o˝y-
∏a 50 tys. z∏.

Na drodze przed szko∏à w Krajkowie
zbudowano wyniesione przejÊcie dla pie-
szych, co ma zwi´kszyç bezpieczeƒstwo.
A w tym miejscu bezpieczne przejÊcie jest
szczególnie potrzebne.

R-r

Oficjalne otwarcie drogi
Krajkowo – Galomin

Uczniowie rozwin´li bia∏o-czerwonà wst´g´ nad wyniesionym 
przejÊciem dla pieszych

Ksiàdz Zbigniew Kluba odmówi∏ modlitw´ i poÊwi´ci∏ drog´

Oczekiwanie na goÊci
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8 wrzeÊnia jak co roku wierni z para-
fii w ca∏ym dekanacie raciàskim podà-
˝yli do sanktuarium maryjnego w Ko-
ziebrodach, aby modliç si´ przed s∏ynà-
cym ∏askami obrazem Matki Boskiej
Cz´stochowskiej, uczestniczyç w uro-
czystej sumie dzi´kczynnej, podczas
której poÊwi´cone zosta∏y dary ziemi.
Wraz z corocznym odpustem w Êwi´to
Matki Boskiej Siewnej odbywajà si´ tu
do˝ynki dekanatu raciàskiego.

Âwi´to plonów ma miejsce tak˝e
w parafiach po∏o˝onych na terenie gmi-
ny Racià˝. Okazale wyglàda ono w Gra-
lewie. W tym roku gralewskie do˝ynki
parafialne odby∏y si´ w niedziel´, 13
wrzeÊnia

Koziebrody
Na stronie internetowej parafii

w Koziebrodach mo˝emy przeczytaç, ˝e
zosta∏a ona erygowana 12 lipca 1373 ro-
ku. Akt erekcyjny zaginà∏, ale istnieje
jego odpis z 31 grudnia 1420 roku, któ-
ry koƒczy si´ s∏owami: „W dowód wia-
ry publicznej do-
kument niniejszy
piecz´cià wi´kszà
naszà opatrzeç
r o z k a z a l i Ê m y
w P∏ocku dnia 12
lipca 1373 r.” Z
dokumentu tego
wynika, ˝e parafia
Koziebrody zosta-
∏a wydzielona
z parafii Drobin,
na specjalnà proÊ-
b´ tutejszych dzie-
dziców, którzy
motywowali jà
odleg∏oÊcià i z∏y-
mi drogami. Praw-
dopodobnie by∏
tutaj ju˝ koÊció∏,
który s∏u˝y∏ jako kaplica dworska. Zo-
sta∏ wybudowany, aby by∏a mo˝liwoÊç
podzi´kowania Bogu po skoƒczonych
∏owach w tutejszych lasach. Z zapisów
historycznych wynika, ˝e Litwini spalili
koÊció∏, a parafia podupad∏a. Dlatego
erekcja zosta∏a ponowiona 13 grudnia
1420 roku.

Obecny koÊció∏ wybudowany
w 1880 r. jest drugim lub trzecim ko-
Êcio∏em w Koziebrodach. By∏ on wiele
razy przebudowywany. Pierwsza jego
wersja to nawa bez wie˝y o bardzo p∏a-
skim dachu. Budowniczym koÊcio∏a by∏
ks. Piotr Kwiatkowski. Kaplica Âwi´tej
Rodziny zosta∏a dobudowana za czasów

ks. Aleksandra Kasiƒskiego (1902 –
1909). Obecne prezbiterium wybudo-
wano w 1925 roku, gdy duszpasterzem

by∏ ks. Stanis∏aw Krzywkowski (1921 –
1936).

W koÊciele jest 5 o∏tarzy. W g∏ów-
nym, marmurowym, z nastawà drewnia-
nà (1938r.) znajduje si´ kopia obrazu
Matki Boskiej Cz´stochowskiej (XVII
w.), od 1711 uznana za s∏ynàcà ∏askami.
Sukienka z blachy srebrnej pochodzi
z koƒca XVIII w. Obraz restaurowano
w 1962 r. Cenne sà równie˝ inne ele-
menty wyposa˝enia koÊcio∏a: 2 baroko-
we o∏tarze boczne z rzeêbami (po∏.
XVIII w.) oraz obrazy: Êw. Miko∏aja
(XVIII w.) i Ukrzy˝owania z Matkà Bo-
skà i Êw. Janem (wczesnobarokowy,
pocz. XVII w). W 1973 r. T. Pluciƒski

wykona∏ nowà polichromi´. KoÊció∏
w Koziebrodach jest miejscem piel-
grzymkowym. W uroczystoÊç Narodze-

nia NMP (8 IX) przybywajà tu
liczni pielgrzymi.

Pielgrzymki przybywajàce
do Koziebród 8 wrzeÊnia witane
sà przez miejscowych ksi´˝y, po
czym wierni udajà si´ do Êwiàty-
ni, przed obraz Matki Boskiej,
tam modlà si´, niektórzy obcho-
dzà o∏tarz z obrazem powierza-
jàc Maryi swoje troski i dzi´ku-
jàc za ∏aski.

Na placu przed Êwiàtynià od-
bywa si´ suma dzi´kczynna.
Pi´knie prezentujà si´ rozmaite
do˝ynkowe wieƒce, wykonane
przez pielgrzymujàcych. W tym
roku pogoda dopisa∏a. Uroczy-
stoÊç religijna jak zwykle mia∏a
okaza∏à opraw´.

Gralewo 
Do˝ynki parafialne odby∏y si´

w Gralewie 13 wrzeÊnia. Kazanie wy-
g∏osi∏ proboszcz Jan Piotrowski. Pod-
czas sumy do˝ynkowej koÊció∏ wype∏-
niony by∏ wiernymi. Uczestniczyli
w niej mieszkaƒcy gminy Racià˝ i sà-
siedniej gminy Baboszewo, cz´Êç której
obejmuje gralewska parafia. Gospoda-
rzami do˝ynek byli paƒstwo Brzescy
z Cywin w gminie Baboszewo. KoÊció∏
zosta∏ na t´ okolicznoÊç odÊwi´tnie ude-
korowany. O∏tarz g∏ówny dos∏ownie to-
nà∏ w kwiatach i innych darach ziemi.
Dodatkowà ozdobà by∏y wieƒce do˝yn-
kowe, uplecione przez wiernych z gm.

Podzi´kowanie za plony,
modlitwa w sanktuarium



cja Kowalewska, Paulina Mysiakowska
i Jakub Zió∏kowski. Oko∏o 100 goÊci
powitano w piàtek i zaproszono do pre-
zentacji szkó∏. Sobota to dzieƒ pe∏en
emocji – przes∏uchania uczestników V
Ogólnopolskiego Konkursu Recytator-
skiego „Mówimy Reymontem” a na-
st´pnie gala konkursu.

Uczeƒ naszej szko∏y Jakub
Zió∏kowski zdoby∏ g∏ównà nagro-
d´ i zosta∏ zakwalifikowany do
udzia∏u w XL Konkursie Recyta-
torskim im. Marii i Czes∏awa Sa-
dowskich organizowanym wiosnà
2010 roku przez Fundacj´ im.
Reymonta w Toronto. Od czte-
rech lat nasi uczniowie zdobywali
w tym konkursie II miejsce,
w tym roku mamy I miejsce i ty-
godniowy pobyt w Kanadzie.

W niedziel´ uczestniczyliÊmy
we mszy Êwi´tej poprzedzonej
uroczystym przemarszem przez

Ko∏aczkowo.
Nasi uczniowie sà niezawodnymi

propagatorami uznanego przez Êwiat
prozaika i humanisty, który swój talent
wspiera∏ wielkim nak∏adem pracy, mo-
zo∏em szukania, dociekaƒ i wysi∏ku
twórczego.

Ma∏gorzata Ârodkowska
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W dniach 25-28 wrzeÊnia
2009 roku mia∏ miejsce XIII
Ogólnopolski Zlot Szkó∏ Rey-
montowskich oraz V Ogólno-
polski Konkurs Recytatorski
pt. „Mówimy Reymontem”.
Tym razem spotkaliÊmy si´
w Ko∏aczkowie – powiat
wrzesiƒski, województwo
wielkopolskie. W latach
1920-25 mieszka∏ tam laureat
literackiej nagrody Nobla
z 1924 roku W∏adys∏aw Rey-
mont, który by∏ w∏aÊcicielem
tzw. resztówki. We wspól-
nym spotkaniu wzi´∏o udzia∏ 20 szkó∏
podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z ró˝nych zakàtków Pol-
ski. Naszà szko∏´ reprezentowa∏a dele-
gacja w sk∏adzie: Ma∏gorzata Ârodkow-
ska – dyrektor Zespo∏u Szkó∏ w Kozie-
brodach, Milena Dolna – nauczycielka
j´zyka polskiego oraz uczniowie – Ali-

wodniczàcego rady
Jaros∏awa Jaworskie-
go dzielili wÊród
obecnych chleb.

Po nabo˝eƒstwie
w dalszej cz´Êci uro-
czystoÊci do˝ynko-
wych m∏odzie˝
szkolna przedstawi∏a

program pod nazwà
„Takie b´dà Rzeczy-
pospolite, jakie jej
m∏odzie˝y chowa-

nie”. Mieszkaƒcy rz´siÊcie oklaskiwa-
li cz∏onków zespo∏u ludowego MCK
z P∏oƒska za zaprezentowanie taƒców
i Êpiewów ludowych. Proboszcz Jan
Piotrowski, dzi´kujàc parafianom za
zaanga˝owanie w organizacj´ do˝y-
nek i liczny udzia∏ w uroczystoÊci za-
powiedzia∏, ˝e byç mo˝e w nast´pnym
roku do˝ynki parafialne w Gralewie

zostanà wzbogacone o kolejny punkt
programu – zabaw´ wiejskà.

R-r

Baboszewo. Pod koniec mszy tradycyjnie go-
spodarze do˝ynek i gospodarze gminy Racià˝
w osobach wójta Ryszarda Giszczaka i prze-

Nagrodà wyjazd do Kanady

Jakub Zió∏kowski najlepiej „mówi∏ Reymontem”
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Biblioteka
miejska i gminna?

Biblioteka gminna istnieje organiza-
cyjnie, ale kupuje ksià˝ki i przekazuje
do bibliotek szkolnych, które wypo˝y-
czajà wszystkim – i dzieciom, i doro-
s∏ym. - MoglibyÊmy t´ sytuacj´ zmieniç
uwa˝a wójt gminy Racià˝. - Mój pomys∏
jest taki, aby funkcj´ naszej biblioteki
gminnej przej´∏a biblioteka miejska
w Racià˝u, z której mieszkaƒcy gminy
Racià˝ równie˝ korzystajà. W zamian
gmina dofinansowa∏aby zakupy ksià-
˝ek. Podzieli∏em si´ tym pomys∏em
z niektórymi radnymi miejskimi, cze-
kam na odzew – dodaje Ryszard Gisz-
czak.

R-r

Pieniàdze
na odnow´ wsi

Pozytywnie za∏atwione zosta∏y dwa
wnioski gminy Racià˝ o pieniàdze unij-
ne na kilka zadaƒ w ramach odnowy
wsi. W sumie do kasy gminnej trafi po-
nad 420 tys. z∏ z przeznaczeniem dla
Krajkowa i Koziebród. W Krajkowie –
na parking i remont dachu na remizie,
zakup instrumentów dla orkiestry stra-
˝ackiej i ∏owickich strojów ludowych
dla m∏odzie˝y szkolnej. W Koziebro-
dach – na remont remizy (wymiana
drzwi, instalacji elektrycznej i malowa-
nie wewnàtrz), boisko sportowe pe∏no-
wymiarowe, parking wiejski w sàsiedz-
twie oÊrodka zdrowia.

R-r

Koparka dla spó∏ki
Gmina Racià˝ kupi∏a nowà kopark´

dla Gminnej Spó∏ki Wodnej. - Uczynili-
Êmy to dlatego, ˝e jest to dobra spó∏ka,

a po drugie – z jej us∏ug korzystajà
mieszkaƒcy naszej gminy – wyjaÊnia
wójt Ryszard Giszczak. W zamian za
ten dar spó∏ka zobowiàza∏a si´ do
Êwiadczenia na rzecz gminy przez 10 lat
nieodp∏atnie us∏ug w postaci 200 godzin
rocznie. Te us∏ugi to wykaszanie krze-
wów i traw z pasów drogowych. Maszy-
na kosztowa∏a 325 tys. z∏.

R-r

Gminne
oÊrodki zdrowia

Gmina Racià˝ podpisa∏a ze Staro-
stwem Powiatowym w P∏oƒsku akt no-
tarialny w sprawie przyj´cia darowizny
w postaci oÊrodka zdrowia w Uniecku.
Gmina zobowiàzuje si´, ˝e ten obiekt

b´dzie s∏u˝y∏ s∏u˝bie zdrowia. Przez zi-
m´ ma byç przygotowana dokumentacja
na modernizacj´ obiektu. Wymaga on
nowego dachu, nowej elewacji i adapta-
cji wewnàtrz, ale co do szczegó∏ów wy-
powiedzà si´ fachowcy. Wiadomo ju˝,
˝e zmieÊci si´ tam punkt apteczny –

w pomieszczeniu po
poczcie. Remont roz-
pocznie si´ wiosnà
przysz∏ego roku. Je-
go koszt poniesie
gmina Racià˝.

Tymczasem wy-
budowany za gminne
pieniàdze oÊrodek
zdrowia w Gralewie
jest ju˝ prawie goto-
wy. Tylko patrzeç jak
zacznie s∏u˝yç miesz-
kaƒcom.

R-r

Razem z powiatem
Rada Gminy Racià˝ wyrazi∏a zgod´

na przebudow´ drogi gminnej Z∏otopole
– Szapsk Budki w ramach partnerstwa
z powiatem p∏oƒskim. Oba samorzàdy
zawrà umow´, która stanie si´ podstawà
do wystàpienia z wnioskiem o dofinan-
sowanie tej inwestycji ze Êrodków Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych.

R-r

Decyzje wójta
16 wrzeÊnia wójt gminy Racià˝ wy-

da∏ decyzj´ o Êrodowiskowych uwarun-
kowaniach zgody na budow´ wytwórni

mas asfaltowych w miejscowoÊci Kra-
szewo–Gaczu∏ty.

Z decyzjà strony mogà si´ zapo-
znaç w referacie rolnictwa i rozwoju
gospodarczego Urz´du Gminy w Ra-
cià˝u, Pl. Mickiewicza 17, pokój nr 2.
Od decyzji przys∏uguje stronom prawo
wniesienia odwo∏ania do Samorzàdo-
wego Kolegium Odwo∏awczego
w Ciechanowie.

*    *     *

21 wrzeÊnia wójt gminy Racià˝ wy-
da∏ decyzj´ w sprawie inwestycji celu
publicznego - budowy wolnostojàcej
elektrowni wiatrowej wraz z urzàdze-
niami towarzyszàcymi we wsiach Pól-
ka Racià˝, Cieciersk, Kraszewo Ga-
czu∏ty.

WIEÂCI SAMORZÑDOWE

Panu
Kazimierzowi Karpiƒskiemu

so∏tysowi wsi Kiniki
wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia z powodu Êmierci

SSYYNNAA
sk∏adajà

Wójt, Rada Gminy 
i pracownicy Urz´du Gminy w Racià˝u

Nowy oÊrodek zdrowia w Gralewie
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Zerówkowicze i uczniowie klas I-III

szkó∏ podstawowych z gminy Racià˝ zje-
chali 26 wrzeÊnia do szko∏y w Kraszewie
Gaczu∏tach na imprez´ integracyjnà pod
nazwà Êwi´to pieczonego ziemniaka. Zo-
sta∏a ona zorganizowana w ramach Poak-
cesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich. Gmina Racià˝ w ramach tego
programu realizuje kilka projektów. Jed-
nym z nich jest prowadzenie zaj´ç z za-
kresu kultury i tradycji dla uczniów szkó∏
podstawowych i gimnazjów.

Impreza odby∏a si´ na przyszkolnym
placu przy pi´knej s∏onecznej pogodzie.
Uczestnicy spotkania obejrzeli widowi-
sko artystyczne przygotowane przez
uczniów i nauczycieli szko∏y w Krasze-
wie Gaczu∏tach. PoÊwi´cone one by∏o
oczywiÊcie ziemniakom. Dzieci wyst´-
powa∏y na scenie w barwnych kostiu-
mach. Szczególnie kolorowo prezento-
wa∏a si´ pani jesieƒ.

Po prezentacjach artystycznej przy-
szed∏ czas na zmagania sportowe. I tu
w roli g∏ównej te˝ wystàpi∏ ziemniak, bo-
hater tego dnia. Dzieci biega∏y trzymajàc
w r´ce ∏y˝k´ z ziemniakiem, przeÊciga∏y
si´ w zbieraniu bulw tej popularnej roÊli-
ny, rzuca∏y ziemniakiem do celu. Ucie-

chy by∏o co niemiara, bo maluchy w za-
bawny sposób radzi∏y sobie z tymi wy-
myÊlnymi konkurencjami.

Potem przyszed∏ czas na nagrody.
Rozstrzygni´ty zosta∏ konkurs plastycz-
ny na ziemniaczanego króla. WÊród ze-
rówkowiczów komisja konkursowa naj-
wy˝ej oceni∏a prac´ Dominiki Ostrow-
skiej z Krajkowa. Drugà nagrod´ przy-
znano Maciejowi Ciskiemu z Racià˝a,
a trzecià Jakubowi Parowskiemu z Ko-
ziebród. Przyznano te˝ dwa wyró˝nienia
– Julii Miklaszewskiej z Koziebród i Ad-
rianowi Bogdaƒskiemu z Kraszewa. W
kategorii klas I-III pierwszà nagrod´
otrzyma∏a Wiktoria WiÊniewska z Ko-
ziebród. Drugie miejsce zaj´∏a Dominika
˚mijewska z Kraszewa, a trzecie Mate-
usz Markiewicz z Uniecka. Ponadto wy-
ró˝niono troje uczniów: Paulin´ Matu-
szewskà z Kod∏utowa, Kamila Bartcza-
kowskiego  z Gralewa i Weronik´ Mi-
lewskà z Krajkowa.

Po tak wyczerpujàcych zaj´ciach
przysz∏a pora na posi∏ek. I có˝ znajdowa-
∏o si´ w menu – oczywiÊcie ziemniaki,
ale w ró˝nej postaci. By∏y wi´c kopytka,
pierogi ruskie, kluski Êlàskie, no i natu-
ralnie kartoflak, tu zwany pagajem. T´
ostatnià potraw´ przygotowali w∏asno-
r´cznie rodzice uczniów kraszewskiej
szko∏y.

A gdy dzieci podjad∏y, posz∏y w tany.
Plàsa∏y na scenie i na przyszkolnym pla-
cu. W mi´dzyczasie pozowa∏y do zdj´ç
w „kostiumie” obywatela krainy pyrlan-
dii. Zabawom nie by∏oby koƒca, ale pa-
nie wychowawczynie musia∏y zarzàdziç
koniec imprezy, zebra∏y swoje grupy,
które odjecha∏y autobusami do swoich
miejscowoÊci. Tam na swe pociechy cze-
kali ju˝ rodzice.

R-r
Na nast´pnej stronie fotoreporta˝

z imprezy.

10 wrzeÊnia mia∏ miejsce III Ogól-
nopolski Dzieƒ Odpowiedzialnej Sprze-
da˝y wyrobów tytoniowych, kulminacja
XII edycji Programu STOP18! Celem
akcji, w której uczestniczy blisko 300
samorzàdów z ca∏ej Polski, wÊród nich
gmina Racià˝, jest zapobieganie dost´-
powi niepe∏noletnich do wyrobów tyto-
niowych. Jak wynika z ba-
dania Programu STOP18!
Jedynie 36 proc. sprzedaw-
ców przestrzega zakazu
sprzeda˝y papierosów oso-
bom do lat osiemnastu.

Podczas III Ogólnopol-
skiego Dnia Odpowiedzial-
nej Sprzeda˝y w gminie Ra-
cià˝ sprzedawcy otrzymali
ulotki edukacyjne oraz
oznakowania na punkty
sprzeda˝y. W szko∏ach zosta∏y rozdane
ulotki dla rodziców, z których dowiedzà
si´ jak uchroniç swoje dzieci przed pale-
niem.

Sprzedawcy za z∏amanie zakazu
sprzeda˝y wyrobów tytoniowych nie-
pe∏noletnim grozi 500 z∏ mandat lub
grzywna nawet do 5000 z∏otych. Do-
tychczas mandaty za to wykroczenie na-
k∏ada∏a policja, a stra˝ miejska mog∏a

skierowaç do sàdu wniosek o ukaranie
sprzedawcy. Sytuacja zmieni∏a si´ 3
wrzeÊnia, kiedy to równie˝ stra˝nicy

miejscy otrzymali prawo do bezpoÊred-
niego nak∏adania mandatów.

Historia Programu STOP18! poka-
zuje, ˝e edukacja sprzedawców jest
wa˝nym elementem akcji. Jednak sama
edukacja mo˝e okazaç si´ niewystarcza-
jàca w osiàgni´-
ciu celu jakim
jest zdecydowana
poprawa prze-
strzegania prawa

przez sprzedawców. WÊród propozycji
zmian przepisów jest wprowadzenie
gminnych rejestrów punktów sprzeda˝y,

sankcje czasowego odebra-
nia pozwolenia na handel
wyrobami tytoniowymi,
wprowadzenie obowiàzku
legitymowania m∏odo wy-
glàdajàcych klientów, czy
te˝ obowiàzkowe szkolenia
dla sprzedawców z zasad
handlu wyrobami tytonio-
wymi i technik asertywnej
odmowy.

Informacje na temat Programu
Odpowiedzialnej Sprzeda˝y, w∏àcznie
z materia∏ami edukacyjnymi, mo˝na
znaleêç na stronie internetowej
www.stop18.pl

Ziemniaczane Êwi´to
w Kraszewie Gaczu∏tach

Gmina Racià˝ mówi STOP! 
sprzeda˝y papierosów niepe∏noletnim
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Korepetycje z chemii. 
Przygotowanie do matury 

z biologii i chemii. 
Tel. 0 697 145 945 po godz. 16.




