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Ostatnia sesja w kadencji

Z „Marszem Polonii”
i „Ch∏opami”

Od patriotycznego akcentu rozpocz´∏a si´, 12 listopada,
41., ostatnia w minionej kadencji, sesja Rady Gminy Racià˝.
Przyby∏a do sali obrad szkolna orkiestra d´ta z Krajkowa pod
wodzà Artura WiÊniewskiego wykona∏a „Marsz Polonia”. A
potem zebranym zaprezentowa∏a si´ para w strojach ludo-
wych. Po tych nietypowych akcentach, przyszed∏ czas na ob-

Aby g∏os by∏ wa˝ny
21 listopada w gminie Racià˝ wybieraç b´dziemy

wójta, 15 radnych gminnych oraz radnych powiatowych
i wojewódzkich. Wyborca otrzyma cztery karty do g∏o-
sowania

Aby oddaç wa˝ny g∏os w wyborach wójta, na karcie
do g∏osowania nale˝y postawiç znak x w kratce obok na-
zwiska jednego z kandydatów. G∏os jest niewa˝ny, gdy
na karcie do g∏osowania postawimy znak x obok nazwi-
ska wi´cej ni˝ jednego kandydata lub jeÊli nie postawi-
my tego znaku w ˝adnej z kratek znajdujàcych si´ obok
nazwisk kandydatów.

Dokoƒczenie na str. 2

21 listopada – wybory samorzàdowe

rady. Z racji na ich charakter, obfitowa∏y one w
s∏owa podzi´kowaƒ i ˝yczeƒ, choç nie zabrak∏o
tzw. roboczych wàtków.

Czytaj na str. 2
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Od patriotycznego akcentu rozpocz´∏a si´, 12 listopada, 41.,
ostatnia w minionej kadencji, sesja Rady Gminy Racià˝. Przy-
by∏a do sali obrad szkolna orkiestra d´ta pod wodzà Artura Wi-
Êniewskiego wykona∏a „Marsz Polonia”, której wszyscy obecni
wys∏uchali stojàc. By∏o to nawiàzanie do przypadajàcego dzieƒ
wczeÊniej Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci.

Potem m∏odzi orkiestranci zagrali jeszcze kilka mniej pod-
nios∏ych, a równie˝ znanych melodii. Póêniej zebranym zapre-
zentowa∏a si´ para w strojach ludowych, zakupionych dla m∏o-

dzie˝y krajkowskiej ze Êrodków bud˝etu gminy Racià˝.
Po tych nietypowych akcentach, przyszed∏ czas na obrady. Z

racji na ich charakter, obfitowa∏y one w s∏owa podzi´kowaƒ i
˝yczeƒ, choç nie zabrak∏o tzw. roboczych wàtków. Radni przy-
j´li kilka uchwa∏, m.in. o zmianach w bud˝ecie (wÊród nich te
pozwalajàce wybudowaç most w Kraszewie Gaczu∏tach), w
sprawie gminnego programu przeciwdzia∏ania przemocy w ro-
dzinie oraz ochrony ofiar przemocy, w kwestii zatwierdzenia
planu odnowy wsi Dobrska Kolonia. Wys∏uchali te˝ informacji
kierownika BOSS W∏adys∏awa Kwiatkowskiego na temat stanu
oÊwiaty w gminie Racià˝ w 2010 r.

Wójt gminy Ryszard Giszczak i przewodniczàcy Rady Gmi-
ny Jaros∏aw Jaworski, dzi´kujàc radnym za czteroletnià aktyw-
nà prac´ wr´czyli im stosowne adresy oraz „Ch∏opów”, ksià˝k´
napisanà przez pochodzàcego z gminy Racià˝ Jana Panaka, któ-
ry opisuje w niej fabularyzowane zdarzenia ze swoich stron ro-
dzinnych – Krajkowa i okolic. red.

Ostatnia sesja w kadencji

Z „Marszem Polonii”
i „Ch∏opami”

Radni gminy Racià˝ kadencji 2006-2010 z wójtem gminy. Od lewej: Jaros∏aw Jaworski (przewodniczàcy Rady Gminy), Ma-
riusz Cichocki, Zbigniew Komorowski, Jerzy Maçkiewicz, Eugeniusz Lewandowski, Ryszard Giszczak (wójt), Wojciech Kra-
jewski, Andrzej Ciarczyƒski, Jacek Gadomski, Barbara Kleniewska, Zbigniew Gralewicz, Agnieszka ¸ada, Lucjan Kuchar-
ski, Janusz Marcinkowski, Eugeniusz Ptasik. Na zdj´ciu brak Krzysztofa Konieckiewicza

21 listopada – wybory samorzàdowe

Aby g∏os by∏ wa˝ny
Dokoƒczenie ze str. 1

Wybory do Rady Gminy Racià˝ sà wi´kszoÊciowe. Oznacza
to, ˝e radnymi zostanà ci kandydaci, którzy otrzymajà najwi´k-
szà iloÊç g∏osów w poszczególnych okr´gach. W gminie Racià˝
jest pi´ç okr´gów wyborczych o zró˝nicowanej liczbie manda-
tów, konkretnie dwu-, trzy- i czteromandatowe. JeÊli okr´g jest
dwumandatowy oznacza to, ˝e wybierzemy w nim dwóch rad-
nych. A zostanà nimi kandydaci, którzy otrzymali najwi´kszà
iloÊç g∏osów. Mo˝emy g∏osowaç na kandydatów w obr´bie
jednej listy lub w obr´bie ró˝nych list. W okr´gu dwumandato-
wym g∏os jest wa˝ny, jeÊli na karcie do g∏osowania postawimy
znak x w kratce przy co najmniej jednym nazwisku, a maksy-
malnie – przy dwóch. JeÊli w okr´gu dwumandatowym postawi-
my znak x w kratce przy nazwiskach wi´cej ni˝ dwóch kandy-
datów, wówczas g∏os jest niewa˝ny, podobnie jak w przypadku,
gdy nie postawimy znaku x w kratce przy nazwisku ˝adnego z

kandydatów. Analogicznie zasady te obowiàzujà w pozosta∏ych
okr´gach. W trzymandatowym wskazujemy maksymalnie
trzech kandydatów. Mo˝emy mniej, ale nie mo˝emy wi´cej. W
czteromandatowym – czterech.

Wybory radnych powiatowych i wojewódzkich sà propor-
cjonalne. Oznacza to, ˝e najpierw obliczane sà g∏osy oddane na
danà list´ i jeÊli iloÊç g∏osów na list´ przekroczy 5-procentowy
próg wyborczy, jest ona uwzgl´dniana w podziale mandatów.
W tych wyborach, inaczej ni˝ w wyborach do Rady Gminy Ra-
cià˝, g∏osujemy tylko w obr´bie jednej listy. Wybieramy zatem
list´, a na niej kandydata lub kandydatów, których popieramy, i
w kratce przy nazwisku stawiamy znak x. G∏os jest niewa˝ny,
jeÊli znak x postawimy w kratce przy nazwiskach kandydatów z
ró˝nych list. G∏os jest równie˝ niewa˝ny wtedy, gdy nie posta-
wimy znaku x w kratce przy ˝adnym nazwisku.

Przypominamy, ˝e idàc do lokalu wyborczego nale˝y ko-
niecznie zabraç ze sobà dowód osobisty.

Na str. 6-7 drukujemy listy kandydatów na wójta, 
radnych gminnych i obwieszczenie o granicach okr´gów

wyborczych w gminie Racià˝
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Mijajàca kadencja by∏a w gminie
Racià˝ kolejnym okresem modernizo-
wania gminy i poprawy warunków ˝y-
cia mieszkaƒców. WÊród priorytetów
inwestycyjnych znalaz∏y si´ w tym cza-
sie: ochrona zdrowia i Êrodowiska oraz
budowa dróg.

Decyzja o budowie nowego oÊrodka
w Gralewie podyktowana by∏a koniecz-
noÊcià zapewnienia mieszkaƒcom wa-
runków do opieki zdrowotnej.

-W ustawie o samorzàdzie gmin-
nym nie mowy o tym, aby zadaniem
w∏asnym gminy by∏o zapewnienie opie-
ki zdrowotnej mieszkaƒcom. Jest nato-
miast zapis, ˝e „zaspokajanie zbioro-
wych potrzeb wspólnoty nale˝y do za-
daƒ w∏asnych gminy”. I na tej podsta-
wie rada podj´∏a uchwa∏´ o budowie
w Gralewie nowego oÊrodka zdrowia.
Prace rozpocz´∏y si´ jesienià 2008 ro-
ku. Obiekt oddany zosta∏ do u˝ytku na
poczàtku 2010 roku – mówi wójt Ry-
szard Giszczak.

Budowa oÊrodka zdrowia w Grale-
wie nie jest incydentalnà inwestycjà
gminy Racià˝ zwiàzanà z opiekà zdro-
wotnà. WczeÊniej w∏adze gminy Racià˝
przej´∏y od starostwa w P∏oƒsku na za-
sadzie dzier˝awy budynek z oÊrodkiem
zdrowia w Koziebrodach, który w mija-
jàcej kadencji zosta∏ wyremontowany
i zmodernizowany za pieniàdze gmin-
ne. W 2009 r. roku z kolei gmina prze-
j´∏a od starostwa oÊrodek zdrowia
w Uniecku i przystàpi∏a w∏aÊnie do mo-
dernizacji obiektu na miar´ standardów
europejskich.

- W 2007 roku na inwestycje prze-
znaczyliÊmy ponad 4,2 mln z∏, co sta-
nowi oko∏o 24 procent wydatków ogó-
∏em. Uda∏o nam si´ uzyskaç blisko 1
mln z∏ dotacji – mówi∏ wójt gminy Ra-
cià˝ Ryszard Giszczak na sesji Rady

Gminy podsumowujàcej dokonania sa-
morzàdu w 2007 r. I tak by∏o co roku, to
znaczy w∏adze stara∏y si´, aby, zabezpie-
czajàc potrzeby bie˝àce, jak najwi´cej
z∏otówek przeznaczaç na inwestycje, po-
zyskujàc te˝ na nie Êrodki z zewnàtrz.

- Zadania inwestycyjne wykonane
w naszej gminie w 2007 roku to: budowa
oczyszczalni Êcieków w Starym Gralewie
i sieci kanalizacyjnej Gralewo – Szapsk;
przebudowa drogi gminnej Unieck – Bre-
ginie (do granicy gminy); przebudowa
drogi gminnej Koziebrody – Malewo,
przebudowa drogi gminnej Z∏otopole –
KraÊniewo; wykonanie wewn´trznych in-
stalacji elektrycznych, wodno-kanaliza-
cyjnych, ciep∏ej wody i technologii w ko-
t∏owni oraz prace ogólnobudowalne,
a tak˝e wymiana stolarki okiennej w bu-
dynku oÊrodka zdrowia w Koziebrodach;
termomodernizacja Êcian budynku Szko-
∏y Podstawowej w Kraszewie Gaczu∏tach,
modernizacja Stacji Uj´cia Wody w Sta-
rym Gralewie; ocieplenie Êcian budynku
administracyjnego Urz´du Gminy w Ra-
cià˝u; karosacja samochodu OSP Unieck,
zakup motopompy dla OSP Szapsk. Do te-
go dodaç trzeba zakup przez gmin´ kolej-
nych hektarów pod zalew na Racià˝nicy,
obecnie gmina ma ponad 35 hektarów.
Wykonana zosta∏a dokumentacja na zbior-
nik oraz plan zagospodarowania prze-
strzennego dla ok. 400 hektarów – brzmia∏
„inwestycyjny” meldunek z∏o˝ony radzie
przez wójta Ryszarda Giszczaka.

W nast´pnym roku co czwarta z∏o-
tówka z bud˝etu gminy Racià˝ przezna-
czona by∏a na inwestycje. Oddano do
u˝ytku oczyszczalni´ Êcieków w Starym
Gralewie i sieç kanalizacyjnà wraz
z przy∏àczami w miejscowoÊci Kraszewo
Falki. Przebudowano drogi w Krajkowie,
Koziebrodach, drog´ Z∏otopole – Kra-
Êniewo. Zakoƒczono modernizacj´ bu-

oÊrodki zdrowia, oczyszczalnie, drogi
dynku oÊrodka zdrowia w Koziebro-
dach oraz pierwszy etap budowy boiska
sportowego z parkingiem równie˝
w Koziebrodach.

WÊród inwestycji wykonanych
w 2009 roku przewa˝ajà drogi. Nowe
nawierzchnie bitumiczne otrzyma∏y
m.in. trakty w Druchowie, M∏odocho-
wie, Belanach, oraz odcinki ∏àczàce wsie
Unieck – MaryÊka (do granicy gminy),
Koziebrody – Ma∏a WieÊ. Nietuzinkowà
inwestycjà wykonanà w 2009 r. by∏
szkolny kompleks sportowy w Krajko-
wie.

Rok 2010 rozpoczà∏ si´, jak wspo-
mnieliÊmy, oddaniem do u˝ytku nowe-
go oÊrodka zdrowia w Gralewie. A po-
tem kolejnych inwestycji, wÊród któ-
rych na pierwszy plan wysuwa si´ bu-
dowa szlaku drogowego ∏àczàcego wie-
le wiosek w gminie Racià˝ z krajowà
drogà numer 60 i powiatowym traktem
Racià˝ – P∏oƒsk. Inwestycja kosztowa∏a
ponad 2,8 mln z∏. Blisko 2,4 mln z∏ gmi-
na Racià˝ pozyska∏a z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

wd

Artyku∏ ukaza∏ si´ w miesi´czniku
„Gospodarz. Poradnik Samorzàdo-
wy”, nr 11 z 2010 roku

Wójt gminy Racià˝ Ryszard Giszczak

Oczyszczalnia Êcieków w Gralewie Zmodernizowany budynek oÊrodka zdrowia w Koziebrodach

W gminie Racià˝ budujà 
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Zespo∏y z parafii w Babosze-

wie triumfowa∏y w 10. Konkursie

Piosenki Religijnej, który 13 listo-

pada odby∏ si´ w Gralewie. W ka-

tegorii schola pierwsze miejsce

wyÊpiewa∏ chór „Pere∏ki”,

a wÊród zespo∏ów na g∏ówny laur

(ex aeque z reprezentantem Ma-

kowa Mazowieckiego) zas∏u˝y∏

w oczach, a raczej uszach jury ze-

spó∏ „Âpiewaj i idê” z parafii Êw.

Urbana. Trzecià nagrod´ w tej ka-

tegorii otrzyma∏ jedyny reprezen-

tant gminy Racià˝ – zespó∏ Pu-

blicznego Gimnazjum w Starym

Gralewie.

Na jubileuszowy konkurs zjecha∏o do Gralewa 10
scholi i 8 zespo∏ów reprezentujàcych parafie i szko∏y
z kilku mazowieckich powiatów: ciechanowskiego, ma-
kowskiego, m∏awskiego, p∏ockiego, p∏oƒskiego, ˝uro-
miƒskiego. Organizatorami przeglàdu sà niezmiennie od
dziesi´ciu lat Publiczne Gimnazjum im. Êw. Stanis∏awa
Kostki i Parafia Rzymsko-Katolicka Êw. Ma∏gorzaty
w Gralewie. By∏a dyrektorka szko∏y Anna Wierzbicka
wspomina chwile, kiedy narodzi∏ si´ konkurs. - To mia-
∏o miejsce podczas posiedzenia rady pedagogicznej.
Wraz z ówczesnym proboszczem gralewskiej parafii,
ksi´dzem kanonikiem Stanis∏awem Gutowskim wspól-

nie wpadliÊmy na pomys∏, aby razem organizowaç
w naszej szkole konkurs muzyczny o charakterze re-
ligijnym. I tak narodzi∏a si´ ta impreza – mówi.

Uczestnicy tegorocznego konkursu w kategorii
schola: Anio∏ki Onufrego z parafii w Staroêrebach,
schola parafialna z Glinojecka, „Iskierki” z parafii
Êw. Stanis∏awa Biskupa w M∏awie, „Pere∏ki” z para-
fii Êw. Urbana w Baboszewie, „Magnificat” z para-
fii Êw. Maksymiliana Kolbe we P∏oƒsku, „Farna
Barka” z parafii Êw. Bart∏omieja w P∏ocku,
„UÊmiech” z parafii Êw. Katarzyny w Gradzanowie,
„Lipowianki” ze Szko∏y Podstawowej w Lipowcu
KoÊcielnym, „Bo˝y uÊmiech” z parafii Êw. Antonie-
go w ˚urominie.

Uczestnicy w kategorii zespó∏: „Arcus” z parafii
Êw. Maksymiliana Kolbe w P∏oƒsku, „Deo gratias”
z parafii Êw. Józefa w Makowie Mazowieckim,
„Cantate Deo” z parafii w Staroêrebach, „Effatha”

Jubileuszowe Êpiewanie w Gralewie

Wyst´py ocenia∏o jury pod przewodnictwem sopranistki

z P∏ocka Jolanty Tyszkiewicz-Sieniewicz. W jego sk∏ad wcho-

dzili nauczyciel muzyki Stanis∏aw Ciesielski oraz dziekan ra-

ciàski ksiàdz Roman Stanis∏aw Tomaszewski, proboszcz para-

fii w Gradzanowie

Sala gimnastyczna w szkole w Gralewie wype∏niona by∏a niemal po brzegi

Konkurs piosenki mia∏ tak˝e tak ma∏ych s∏uchaczy, 

z czego radoÊci nie kry∏ ksiàdz Jan Piotrowski
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z parafii Êw. Maksymiliana Kolbe
w P∏oƒsku, „Âpiewaj i idê” z parafii
w Baboszewie, zespó∏ Publicznego
Gimnazjum w Starym Gralewie,
H7 z parafii Êw. Miko∏aja w Gàbi-
nie, „Cantate Deo” z parafii w Li-
powcu.

W kategorii schola pierwsze
miejsce jury przyzna∏o „Pere∏kom”
z Baboszewa, drugie – ex aequo –
scholom z Gradzanowa i ˚uromina,
a trzecie „Iskierkom” z M∏awy.

Wyró˝nienie otrzyma∏a
„Farna Barka” z P∏ocka.
W kategorii zespó∏ naj-
wy˝sze noty zebra∏y ze-
spo∏y „Deo gratias”
z Makowa Mazowiec-
kiego i „Âpiewaj i idê”
z Baboszewa. Druga lo-
kata dla p∏oƒskiego „Ef-
fatha”, trzecia – dla re-
prezentantów gospoda-
rzy. I dwa wyró˝nienia

– dla zespo∏ów o tej samej na-
zwie „Cantate Deo” z Lipowca
i Staroêreb. Nagrody dla naj-
lepszych ufundowa∏ samorzàd
gminy Racià˝. Nagrody przy-
zna∏ te˝ ksiàdz proboszcz Jan
Piotrowski.

Laureat w kategorii schola – chór

z parafii w Baboszewie

Damian Koz∏owski tym razem zasiad∏

przy perkusji

Zespó∏ z gimnazjum w Gralewie wyÊpiewa∏ 3 nagrod´. A Êpiewa∏y:

Monika Lewandowska, Natalia Konczewska, Justyna Kwasiborska,

Anna Biernacka, Beata Topolewska, Katarzyna Jaczewska, Joanna

Skierkowska, Joanna Art. Grali: nauczyciel muzyki i prowadzàcy

zespó∏ Damian Koz∏owski oraz jego koledzy Micha∏ Krzywda

i Tomasz Walczak

Âwi´ty Stanis∏aw – patron tej szko∏y

Podziwia nastrój gwarny, weso∏y

Jaki panuje tu na tej sali

Przepi´kne Êpiewy s∏ychaç z oddali

Bo do tradycji wesz∏y te zjazdy

Zadaniem jury – wy∏oniç gwiazdy

Konkurs zacz´to dziesi´ç lat temu

Duszpasterzowi dzi´ki by∏emu.

Pami´ci dalszej i wiele troski

Dzie∏u poÊwi´ca proboszcz Piotrowski

Âpiew i muzyk´ wiatr górà niesie

I k∏adzie u stóp boskich w niebiesiech

Bowiem poezja w dêwi´ki ubrana

Jako modlitwa jest przyjmowana

Przez Wszystkich Âwi´tych i Króla Âwiata

Gdy kierowana z sercem do brata

Albo mi∏oÊcià darzy bliêniego

W tym ca∏e pi´kno, w∏aÊnie dlatego

Na okolicznoÊç jubileuszowego konkursu
Jerzy Jaworski z Gralewa napisa∏ wiersz,
który zosta∏ odczytany podczas przeglàdu.
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Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, 
burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza 

w Racià˝u podaje informacj´ o zarejestrowanych kandydatach.

1. BIE¡KOWSKI Krzysztof, lat 37, wykszta∏cenie wy˝sze, zam. Ilino
    zg∏oszony przez KWW PRZYMIERZE ROZWOJU POW. P¸O¡SKIEGO
    nie nale˝y do partii politycznej

2. GISZCZAK Ryszard, lat 54, wykszta∏cenie wy˝sze, zam. Stare Gralewo
    zg∏oszony przez KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
    cz∏onek Polskiego Stronnictwa Ludowego

3. MAZUREK Ewa Izabela, lat 59, wykszta∏cenie wy˝sze, zam. Kraszewo-S∏aw´cin, 
    zg∏oszona przez KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå
    nie nale˝y do partii politycznej
 
 
 

 
 

        Przewodniczàcy
Gminnej Komisji Wyborczej
 /-/ Iwona Ambrochowicz

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Racià˝
w wyborach zarzàdzonych na dzieƒ 21 listopada 2010 r.
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Zespó∏ Szkó∏ w Koziebrodach
by∏ organizatorem gminnych bie-
gów prze∏ajowych o puchar wójta
gminy Racià˝. MyÊlà przewodnià
biegów by∏a popularyzacja lekkiej
atletyki wÊród dzieci i m∏odzie˝y
oraz nabycie umiej´tnoÊci wspó∏za-
wodnictwa zgodnego z zasadami
ducha sportowego. 

W kategorii szkó∏ podstawo-
wych wystartowa∏o 6 szkó∏: SP
Gralewo, SP Unieck, SP Krajkowo,
SP Kraszewo-Gaczu∏ty, SP Kod∏u-
towo, SP Koziebrody. W kategorii
szkó∏ gimnazjalnych wystartowa∏y
4 szko∏y: PG Unieck, PG Krajko-

wo, PG Gralewo, PG Koziebrody. 
Zwyci´zcy otrzymali medale i ty-

tu∏ mistrza gminy Racià˝ w biegach
prze∏ajowych na rok szkolny 2010/11

Zwyci´zcy poszczególnych biegów
SZKO¸A PODSTAWOWA
Klasa IV dziewcz´ta
Alicja Màczewska – Unieck 
Klasa IV ch∏opcy
¸ukasz Nowakowski – Krajkowo
Klasa V dziewcz´ta
Weronika Berent – Krajkowo
Klasa V ch∏opcy
Sebastian Przybyszewski – Kod∏uto-
wo

Klasa VI dziewcz´ta
Klaudia Pietrzak – Koziebrody
Klasa VI ch∏opcy
Piotr Nowakowski – Unieck

GIMNAZJUM
Klasa I PG dziewcz´ta
Agnieszka Koci´cka – Unieck
Klasa I PG ch∏opcy 
Adam Osowski – Krajkowo
Klasa II PG dziewcz´ta
Klaudia Morawska – Krajkowo
Klasa II PG ch∏opcy
Pawe∏ Petrykowski – Koziebrody 
Klasa III PG dziewcz´ta
Izabela Wujtewicz – Krajkowo 
Klasa III PG ch∏opcy
Mateusz Idryjan – Krajkowo

red.

SKUP Z¸OMU
(odbiór od klienta)

SPRZEDA˚ W¢GLA,
BRYKIETU OPA¸OWEGO

(konkurencyjne ceny)

F.H.U GRALEWO
Tel. (23) 679 - 32 - 06

604 - 268 - 846

Mistrzowie w biegach

Zwyci´zcy wszystkich kategorii wraz 

z opiekunami i organizatorami


