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Bronis∏aw
Komorowski
prezydentem
RP
W gminie Racià˝ wygra∏ 
Jaros∏aw Kaczyƒski

Zarówno w I turze wyborów
prezydenckich, która odby∏a si´ 20
czerwca, jak i w II turze – 4 lipca –
najwi´cej g∏osów w gminie Racià˝
uzyska∏ Jaros∏aw Kaczyƒski. 4 lip-
ca g∏osowa∏o na niego 81,96%
tych mieszkaƒców gminy, którzy
zdecydowali si´ wziàç udzia∏
w wyborach. Bronis∏aw Komo-
rowski otrzyma∏ 18,04% g∏osów.
Frekwencja w II turze wynios∏a
w gminie Racià˝ 47,35%.

W I turze frekwencja w gminie
Racià˝ wynios∏a 46,51%. Poszcze-
gólni kandydaci otrzymali tu na-
st´pujàcy procent g∏osów:

Marek Jurek 0,68%

Jaros∏aw Kaczyƒski 63,61%

Bronis∏aw Komorowski 13,64%

Janusz Korwin-Mikke 0,52%

Andrzej Lepper 2,92%

Kornel Morawiecki 0,12%

Grzegorz Napieralski 11,33%

Andrzej Olechowski 0,28%

Waldemar Pawlak 6,87%

Bogus∏aw Zi´tek 0,03%

20 czerwca w naszym okr´gu
wyborczym odby∏y si´ te˝ wybory
uzupe∏niajàce do Senatu. SpoÊród
trzech kandydatów najwi´cej g∏o-
sów i mandat senatora uzyska∏ Mi-
cha∏ Boszko z PSL.

Wyniki w poszczególnych obwodach
g∏osowania – na str. 3

600-lecie bitwy pod Grunwaldem

Orszak królewski szed∏
przez naszà gmin´

Niecodzienny widok mieli mo˝liwoÊç oglàdaç mieszkaƒcy niektórych wsi
w gminie Racià˝. Przez ˚ychowo, Kod∏utowo, Unieck, Je˝ewo w Êrod´, 7
lipca, zmierza∏ na pola pod Grunwaldem, na obchody 600-lecia zwyci´skiej
bitwy z Krzy˝akami, orszak królewski z∏o˝ony z cz∏onków Inow∏odzkiego
Bractwa Rycerskiego. Czytaj na str. 6-7

Pomogli powodzianom
Mieszkaƒcy gminy Racià˝ pospieszyli z pomocà powodzianom z gminy

S∏ubice ko∏o P∏ocka. Akcja zbiórki darów, koordynowana przez w∏adze gmi-
ny Racià˝, przynios∏a pozytywne rezultaty. Zgodnie z oczekiwaniami powo-
dzian, mieszkaƒcy gminy Racià˝ podarowali im g∏ównie pasz´ dla zwierzàt.
Uzbiera∏o si´ tego sporo. Do S∏ubic zawieziono 72 tony zbo˝a, 220 sztuk ko-
stek siana, sianokiszonk´, ziemniaki, wys∏odki. Mieszkaƒcy uzbierali te˝ po-
nad 5 tys. z∏, podarowali równie˝ Êrodki czystoÊci, ubrania, artyku∏y spo˝yw-
cze. Na odbiór czeka jeszcze sporo siana w kostkach i sianokiszonka. W∏a-
dze gminy S∏ubice zaproponowa∏y, ˝e te dary odbiorà w∏asnym transportem.

-Chcia∏bym serdecznie podzi´kowaç wszystkim mieszkaƒcom, którzy tak
szczodrze zareagowali na apel o pomoc oraz tym w∏aÊcicielom Êrodków
transportu, którzy zawieêli dary do S∏ubic – mówi wójt gminy Racià˝ Ry-
szard Giszczak.

R-r
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Szlak drogowy
prawie gotowy

Ku koƒcowi zbli˝a si´ najwi´k-

sza w ostatnim czasie inwestycja

drogowa w gminie Racià˝. Mowa

o kilkunastokilometrowym szlaku

∏àczàcym „szeÊçdziesiàtk´” z trak-

tem Racià˝ – P∏oƒsk. Asfaltowa na-

wierzchnia dotar∏a ju˝ do ¸empin-

ka, ¸empina, Kie∏bowa, Stro˝´cina,

a do koƒca lipca dotrze przez Sa∏ko-

wo do drogi ∏àczàcej Racià˝ z P∏oƒ-

skiem.

Koszt tej inwestycji to ponad 3

mln z∏. Na ten cel gmina Racià˝

otrzyma∏a dotacj´ w wysokoÊci 2,8

mln z∏ ze Êrodków unijnych oraz bu-

d˝etu paƒstwa.

Budowania dróg
ciàg dalszy

Skoro o drogach... Warto dodaç,

˝e rozstrzygni´te zosta∏y przetargi

na budow´ czterech kolejnych trak-

tów. Dwa z z nich dotyczà zobowià-

zaƒ referendalnych. Przypomnijmy,

˝e za wysokà frekwencj´ w ubieg∏o-

rocznym referendum w sprawie po-

∏àczenia miasta Racià˝a i gminy Ra-

cià˝ w jednà jednostk´ administra-

cyjnà w∏adze gminy Racià˝ obieca-

∏y nagrod´ w postaci inwestycji. Te-

raz si´ z tej obietnicy wywiàzujà.

Dotyczy to dwóch so∏ectw – Kru-

szenicy i Malewa, w obu b´dà jesz-

cze w tym roku budowane drogi as-

faltowe. Natomiast dwa inne trakty,

na wykonanie których rozstrzygni´-

to przetarg, to drogi w Witkowie (od

obwodnicy Racià˝a do koƒca wsi)

i Kaczorowach (przy szkole). W tej

drugiej miejscowoÊci plany drogo-

we dotyczy∏y d∏u˝szego odcinka,

jednak ze wzgl´du na brak zgody

niektórych w∏aÊcicieli gruntów na

poszerzenie drogi, ograniczono za-

kres inwestycji.

Oczyszczalnie
przydomowe

Nagrod´ za stuprocentowà fre-

kwencj´ w referendum otrzymajà

te˝ mieszkaƒcy wsi P´sy oraz Kini-

ki. B´dzie to bezp∏atna instalacja

przydomowych oczyszczalni Êcie-

ków. Gdy sk∏adaliÊmy ten numer

„G∏osu”, gmina sposobi∏a si´ do

rozstrzygni´cia przetargu na wyko-

nanie 132 takich urzàdzeƒ. Inwesty-

cja jest dofinansowana kwotà ok.

2,8 mln z∏, o czym zaÊwiadcza umo-

wa mi´dzy gminà Racià˝ a marsza∏-

kiem województwa mazowieckiego.

-Mieszkaƒcy partycypujà w kosz-

tach budowy oczyszczalni przydo-

mowych w kwocie 3 tys. z∏. Zgod-

nie z obietnicà nie dotyczy to miesz-

kaƒców wsi P´sy i Kiniki, którzy

oczyszczalnie otrzymujà w nagrod´

za wysokà frekwencj´ w referen-

dum. Nie muszà oni wp∏acaç 3 ty-

si´cy z∏otych. Muszà jednak pokryç

koszty przy∏àczy. Niestety, nie ma

mo˝liwoÊci sfinansowania przy∏à-

czy z bud˝etu gminy, bo przy∏àcza

sà w∏asnoÊcià prywatnà. Dlatego

mieszkaƒcy tak˝e wsi P´sy i Kiniki

b´dà musieli za nie zap∏aciç. To nie

b´dzie kwota 3 tysi´cy, ale mo˝e

oko∏o 1 tysiàca z∏otych – wyjaÊnia

wójt Ryszard Giszczak.

Remont
oÊrodka

Ju˝ wiadomo, ˝e I etap moderni-

zacji oÊrodka zdrowia w Uniecku

wykona firma z Koziebród. Koszt

przedsi´wzi´cia obliczono na blisko

300 tys. z∏. W tym roku ma byç wy-

konane wszystko to, co jest do zro-

bienia na zewnàtrz, a wi´c dach, ele-

wacja. A ponadto przystosowanie

pomieszczeƒ po by∏ej poczcie dla

potrzeb apteki oraz wymiana cen-

tralnego ogrzewania. Po moderniza-

cji budynku oÊrodka zdrowia w Ko-

ziebrodach, budowie nowego oÊrod-

ka w Gralewie, modernizacja przy-

chodni w Uniecku jest trzecià inwe-

stycjà gminy Racià˝ na rzecz ochro-

ny zdrowia.
R-r

Kto podrzuci∏
beczki

z odpadami

Nagroda za pomoc
w odnalezieniu

sprawcy

Rada Gminy Racià˝, na wniosek

wójta, ustanowi∏a nagrod´ pieni´˝nà

w wysokoÊci 5 tysi´cy z∏otych za

pomoc w ustaleniu sprawcy wyrzu-

cenia kilkudziesi´ciu beczek z odpa-

dami do lasów w okolicach Kozie-

bród i Bielan.

Beczki znaleziono 10 i 12 czerw-

ca. Zawierajà odpady ropopochod-

ne. Post´powanie w tej sprawie pro-

wadzi policja w Racià˝u. Informacje

mogàce pomóc w ustaleniu sprawcy

wyrzucenia beczek mo˝na przeka-

zywaç wójtowi lub policjantom

z Komisariatu Policji w Racià˝u.

Nagroda czeka. -Gwarantujemy

anonimowoÊç – zapewnia wójt Ry-

szard Giszczak.
R-r

Rodzinie zmar∏ego
Eugeniusza Radzia∏owskiego

so∏tysa wsi åwiersk

wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia

sk∏adajà

Wójt, Rada Gminy

i pracownicy Urz´du Gminy w Racià˝u

Panu Andrzejowi Pokorskiemu
wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia

z powodu Êmierci

Ojca
sk∏adajà

Wójt i pracownicy Urz´du Gminy 

w Racià˝u
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W tabelach podaje-

my wyniki wyborów

prezydenckich w I i II

turze w gminie Racià˝

oraz wyniki wyborów

uzupe∏niajàcych do Se-

natu. Numery obwodo-

wych komisji wybor-

czych to:

1 Stare Gralewo

2 Unieck

3 Koziebrody

4 Racià˝

5 Krajkowo

6 Kraszewo Czubaki

– Zak∏ad Opiekuƒczo-

-Leczniczy.

Wyniki
wyborów
prezy-
denckich
w gminie
Racià˝

Fot. archiwum gminy
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Szkole Podstawowej w Kod∏utowie
sztandaru rozpocz´∏a si´ mszà Êwi´tà
w koÊciele parafialnym w Uniecku.
W trakcie nabo˝eƒstwa ks. prefekt
Waldemar Marciniak poÊwi´ci∏
sztandar, który w imieniu rodziców
pan Andrzej Szerszeniewski przeka-
za∏ go wójtowi gminy Ryszardowi
Giszczakowi, ten z kolei pani dyrek-
tor Annie Marciniak, zaÊ dyrektor –
uczniom.

Po mszy uczniowie, ju˝ pod
sztandarem, wraz z innymi uczestni-
kami uroczystoÊci przemieÊcili si´ do

szko∏y, gdzie
w pierwszej ko-
lejnoÊci zgroma-
dzili si´ pod ta-
blicà upami´tnia-
jàcà nadanie
Szkole Podsta-
wowej w Kod∏u-
towie imienia
Adama Boja-
nowskiego. Do-
k∏adnie 6 czerw-
ca 2000 roku
wmurowana zo-
sta∏a tablica upa-
mi´tniajàca to
wa˝ne w dzie-

jach szko∏y wydarzenie, pod którà
w trakcie uroczystoÊci zapalono
znicz i z∏o˝ono kwiaty b´dàce wyra-
zem wdzi´cznoÊci i niezanikajàcej
pami´ci o patronie oraz przypomnia-
no biografi´ patrona szko∏y.

Nast´pnie wszyscy uczestnicy
uroczystoÊci przemaszerowali na
szkolnà sal´ gimnastycznà, gdzie
uczniowie z∏o˝yli Êlubowanie na
sztandar i zaprezentowali patriotycz-
ny program artystyczny. Szkolne ko-
∏o teatralne pod przewodnictwem pa-
ni Marzanny Zió∏kowskiej zabawi∏o

W niedziel´ 6 czerwca br. min´∏a
dziesiàta rocznica nadania szkole
imienia Adama Bojanowskiego. Aby
uczciç ten dzieƒ Rada Pedagogiczna
w porozumieniu z Radà Rodziców
ju˝ w marcu 2009 roku podj´∏a decy-
zj´ o ufundowaniu szkole sztandaru -
- symbolu wartoÊci, które sà i b´dà
fundamentem pracy wychowawczej

w Szkole Podsta-
wowej im. Ada-
ma Bojanow-
skiego w Kod∏u-
towie. Sztandar
jest symbolem
wa˝nym i po-
trzebnym dla
kultywowania
tradycji i zacho-
wania to˝samo-
Êci szko∏y.

Tote˝ od 7 czerwca 2010 roku
Szko∏a Podstawowa w Kod∏utowie
ma swój sztandar. Tego dnia odby∏a
si´ uroczystoÊç poÊwi´cenia i nada-
nia szkole sztandaru – symbolu ho-
noru, godnoÊci i najg∏´bszej wi´zi
z Ojczyznà.

Sztandar szko∏y wykonany jest
z aksamitnego materia∏u w kolorze
granatu, który wed∏ug ogólnych po-
glàdów uznawany jest za najmà-
drzejszy kolor. W Êrodkowej cz´Êci
rewersu znajduje si´ orze∏ bia∏y, któ-
rego rozpostarte skrzyd∏a symbolizu-
jà dà˝enie do najwy˝szego lotu, go-
towoÊç do pokonywania przeszkód
i trudnoÊci. Wokó∏ god∏a paƒstwo-
wego umieszczono napis BÓG –

HONOR – OJCZYZNA, który
wskazuje kierunek tego lotu.

W Êrodkowej cz´Êci awersu znaj-
duje si´ podobizna patrona naszej
szko∏y. W górnej cz´Êci widoczna
jest na-
zwa  11
szko∏y:
S z k o ∏ a

Podstawowa w Kod∏uto-
wie. W dolnej cz´Êci napis:
im. Adama Bojanowskie-
go.

Sztandar wspó∏tworzyli
sympatycy szko∏y: pan Zbigniew
Majewski, który wykona∏ drzewiec
oraz pani Iwona Sitkowska, która
ozdobi∏a brzegi materia∏u srebrnymi
fr´dzlami, a tak˝e wspó∏pracowa∏a
z firmà Celtex-haft w procesie hafto-
wania awersu i rewersu sztandaru.

Sztandar dla spo∏ecznoÊci szkol-
nej to symbol Ma∏ej Ojczyzny jakà
jest szko∏a i jej najbli˝sze otoczenie.
Pami´tajàc o jego wymowie, nale˝y
okazywaç mu czeÊç.

Dlatego te˝ zgodnie ze staropol-
skà tradycjà uroczystoÊç nadania

SZKO¸A W KOD¸UTOWIE
ZE SZTANDAREM
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go Êrodowiska
l o k a l n e g o ,
a uczniowie ob-
darowali goÊci
multimedialny-
mi upominkami
zawierajàcymi
kronik´ szko∏y
w wersji elek-
tronicznej.

Pani dyrek-
tor w swoim przemówieniu przypomnia∏a pokrótce
wszystkim zebranym histori´ szko∏y w Kod∏utowie,
z której dowia-
dujemy si´ mi´-
dzy innymi, ˝e
wed∏ug przeka-
zu osób star-
szych szko∏a
istnia∏a ju˝ na
poczàtku ubie-
g∏ego stulecia.
Oko∏o 1933 ro-
ku zosta∏ wybu-
dowany drew-
niany budynek
szkolny o dwóch izbach, w których uczy∏y dwie nauczy-
cielki. Po ich odejÊciu prac´ w szkole podj´li Marianna
i Adam Bojanowscy. Drewniany budynek okaza∏ si´ nie-
wystarczajàcy, wi´c przystàpiono do budowy nowego. W
1938 roku oddano do u˝ytku obecnie istniejàcà pi´trowà
szko∏´. Na parterze znajdowa∏y si´ trzy izby lekcyjne,
kancelaria i korytarz, a na pi´trze mieszkania dla nauczy-
cieli. Kierownikiem szko∏y by∏ Adam Bojanowski, który
1 lipca 1944 roku zosta∏ zamordowany przez okupanta. W
1946 roku w szkole zosta∏a ods∏oni´ta tablica pamiàtko-
wa poÊwi´cona Jego pami´ci. W czasie okupacji hitle-
rowskiej budynek szkolny przeznaczono na spichrz. Po
wyzwoleniu spod okupacji organizacjà nauczania w szko-
le zaj´∏a si´ Ewa Leszczyƒska, która zosta∏a jej kierowni-
kiem i funkcj´ t´ pe∏ni∏a przez szeÊç lat. Kolejnym kie-
rownikiem szko∏y by∏ Stanis∏aw Kleniewski, który funk-
cj´ t´ pe∏ni∏ do 1964 roku. Dzi´ki jego staraniom od 1
paêdziernika 1959 roku w naszej szkole zosta∏a zorgani-
zowana Szko∏a Przysposobienia Rolniczego, którà póê-
niej przekszta∏cono w Zasadnicza Szko∏´ Rolniczà. Ist-
nia∏a ona do 24 czerwca 1976 roku, a jej kierownikiem od
1 sierpnia 1964 roku by∏ Jerzy Oleksiak.

W listopadzie 1970 roku zosta∏ oddany do u˝ytku
Dom Nauczyciela dla czterech rodzin. W zwiàzku z tym
pi´tro szko∏y przeznaczono na klasy lekcyjne. Szko∏a
uzyska∏a pi´ç nowych izb.

W 1991 roku, po odejÊciu na emerytur´ d∏ugoletniego
kierownika i dyrektora, nominacj´ na dyrektora Szko∏y
Podstawowej w Kod∏utowie otrzyma∏a pani Teresa Ko-
szela, która przez szesnaÊcie lat kierowa∏a tà placówkà. W
czerwcu 1992 roku przystàpiono do rozbudowy budynku
szkolnego. Prace, w wyniku których budynek szko∏y
przyjà∏ obecny wyglàd, trwa∏y a˝ do listopada 1995 roku.

Na zakoƒczenie uroczystoÊci wszyscy goÊcie wpisali
si´ do ksi´gi pamiàtkowej.

SP Kod∏utowo
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wszystkich zebranych przedstawieniem pt. „Kopciuch”
b´dàcym parodià znanej bajki o Kopciuszku.

Na r´ce dyrektora placówki goÊcie skierowali wiele
ciep∏ych s∏ów pod adresem spo∏ecznoÊci szkolnej i ca∏e-

Na uroczystoÊç przybyli równie˝ potomkowie patrona: od
prawej – Kajetan Bojanowski – syn patrona z ˝onà Teresà,
w tle córka patrona – Barbara Goêdzik z córkà Katarzynà,
od lewej wnuk patrona – Adam Bojanowski

Pierwsza ∏awka od prawej - wójt Ryszar Giszczak, Jaros∏aw
Jaworski – przewodniczàcy Rady Gminy Racià˝, oraz radny
– Eugeniusz Lewandowski; druga ∏awka od lewej Andrzej
Nizielski - dyrektor Spo∏ecznego Liceum w Racià˝u, Stefan
Modrzejewski - by∏y nauczyciel SP w Kod∏utowie oraz 
Jerzy Oleksiak – by∏y dyrektor SP w Kodlutowie

Od lewej Jan Màczewski – starosta p∏oƒski, Jaros∏aw 
Jaworski – przewodniczàcy Rady Gminy Racià˝, Ryszard
Giszczak - wójt gminy Racià˝, Adam Bojanowski – wnuk 
patrona, Barbara Goêdzik – córka patrona, Katarzyna 
Goêdzik – wnuczka patrona, Kajetan Bojanowski – syn 
patrona wraz z ˝onà Teresà
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sam przekroczy∏ tras´ i podà˝y∏ dalej
– mówi∏ nam wójt Ryszard Giszczak,
który wraz z grupà mieszkaƒców wsi
oczekiwa∏ konnych na skraju Kod∏u-
towa. Pojawili si´ tam po po∏udniu
w zwartym szyku pilotowani przez
samochód osobowy. Krótka wymia-
na zdaƒ, pytania, jak daleko do Grun-
waldu i któr´dy do Je˝ewa. Pierwot-
nie mieli podà˝yç drogà prze Sikory,
ale wybrali trakt przez Unieck. Jesz-
cze tylko w poÊpiechu troch´ pro-
wiantu zdà˝y∏ za∏adowaç im na wóz
wójt i tyle ich widzieliÊmy. Ale i to
dobre. Nast´pna taka okazja pewnie
dopiero za sto lat.

O bitwie pod Grunwaldem g∏oÊno
jest od stuleci. Nie omieszka∏ opisaç
jej Jan D∏ugosz, najwybitniejszy
dziejopis naszego Êredniowiecza.
Oto fragment:

Dziwne zjawiska widziane na
niebie

W poniedzia∏ek nazajutrz po Êw.
Ma∏gorzacie, 14 lipca, chocia˝ król
polski postanowi∏ przesunàç obóz

wojska, pozosta∏ jednak przez ten
dzieƒ na tym samym postoju z tego
jedynie wzgl´du, ˝eby zebraç resztki
rzeczy i ˝ywnoÊci ukryte w piwni-
cach i podziemnych schowkach mia-
sta Dàbrówna i wydaç decyzje co do
jeƒców wzi´tych do niewoli w Dà-
brównie. Zatrzymawszy zatem mni-
chów krzy˝ackich oraz miejscowà
szlacht´ i ludnoÊç, wypuÊci∏ z niewo-
li wszystkich mieszkaƒców miasta,
lud i ch∏opów, równie˝ wszystkie ko-
biety i dziewcz´ta, i wszystkie nie-
wiasty wszelkiego stanu. Zapewnia
im nadto starannie bezpieczeƒstwo,
aby ktoÊ z jego wojska nie wyrzàdzi∏
krzywdy uwolnionym m´˝czyznom
i kobietom, by ich nie zbezczeÊci∏ lub
na nich nie napad∏. Gdy dzieƒ si´
mia∏ ju˝ ku zachodowi, rozkaza∏ za-
powiedzieç pochód w dniu nast´p-
nym, udaç si´ do namiotów i wzmoc-

Niecodzienny widok mieli
mo˝liwoÊç oglàdaç mieszkaƒ-
cy niektórych wsi w gminie
Racià˝. Przez ˚ychowo, Ko-
d∏utowo, Unieck, Je˝ewo
w Êrod´, 7 lipca, zmierza∏ na
pola pod Grunwaldem, na ob-
chody 600-lecia zwyci´skiej
bitwy z Krzy˝akami, orszak
królewski z∏o˝ony z cz∏on-
ków Inow∏odzkiego Bractwa
Rycerskiego.

Na barwnie przystrojonych ruma-
kach jechali równie barwnie ubrani
rycerze, a tak˝e bia∏og∏owy. A za ni-
mi tabory. Orszak królewski wyru-
szy∏ z Sulejowa do Wolborza, jak
przed 600-laty uczyni∏ król W∏ady-
s∏aw Jagie∏∏o, kiedy w∏aÊnie z Sulejo-
wa podà˝y∏ do swoich wojsk w Wol-
borzu, by dalej udaç na si´ „bitw´

Êmiertelnà” (jak pisa∏ Henryk Sien-
kiewicz) z Zakonem Krzy˝ackim.

Inow∏odzkie Bractwo Rycerskie
wraz z innymi rycerzami z Polski
bra∏o udzia∏ w realizacji projektu pod
nazwà „Historyczny przemarsz
wojsk W∏adys∏awa Jagie∏∏y z Sulejo-
wa pod Grunwald”. Przemarsz roz-
poczà∏ si´ 23 czerwca, trasa orszaku
sk∏adajàcego si´ z 30 koni, wiod∏a
m.in. przez gmin´ Racià˝. W Je˝e-
wie orszak nocowa∏, by dalej ruszyç
w kierunku M∏awy i stanàç na polach
pod Grunwaldem na czas. W dniach

14-17 lipca zapla-
nowano tu szereg

imprez sk∏adajà-
cych si´ na Dni
Grunwaldu. Ich kulminacjà jest in-
scenizacja bitwy grunwaldzkiej
w wykonaniu ok. dwóch tysi´cy od-
twórców historycznych, zaplanowa-
na na sobot´, 17 lipca.

-MieliÊmy pomóc orszakowi
przedostaç si´ przez drog´ numer 60

na skrzy˝owaniu
z drogà z Krajko-
wa do ˚ychowa.
Wszystko by∏o
umówione. Ryce-
rze mieli czekaç
o godz. 11. Wtedy
te˝ mia∏a przyje-
chaç policja, ˝eby
pokierowaç ru-
chem na t∏ocznej
przecie˝ szeÊç-
dziesiàtce. Ale or-
szak si´ pospie-
szy∏. WczeÊniej

Orszak królewski szed∏
przez naszà gmin´

600-lecie bitwy pod Grunwaldem



WYDARZENIA„G∏os Racià˝a” nr 6/2010 7

opowiadanie pewnych ˝o∏nierzy
z wojska krzy˝ackiego powtarzane
z namys∏em i nie zaczerpni´te z plo-
tek, ale ca∏kowicie pewne, ˝e naza-
jutrz przez ca∏y czas trwania bitwy
widzieli nad wojskiem polskim czci-
godnà postaç ubranà w szaty bisku-
pie, która udziela∏a walczàcym Po-
lakom b∏ogos∏awieƒstwa, ustawicz-
nie dodawa∏a im si∏ i obiecywa∏a im
pewne zwyci´stwo. Og∏oszono to za
wró˝b´, która zapowiada∏a niewàt-
pliwe przysz∏e zwyci´stwo króla.

Wró˝ba si´ spe∏ni∏a, dajàc
asumpt do chwa∏y or´˝a polskiego

przez stulecia. Nie omieszka∏ po-
Êwi´ciç temu swego dzie∏a sam Hen-
ry Sienkiewicz, ten, co pisa∏ „ku po-
krzepieniu serc”. 

Dzie∏o Henryka Sienkiewicza
sfilmowa∏ pó∏
wieku temu Alek-
sander Ford. Uda-
ny obraz do dziÊ
stanowi niedoÊci-
gnione dzie∏o fil-
mowe przedsta-
wiajàce tamten
g r u n w a l d z k i
triumf.

I tak oto sz∏a
przez pokolenia
wiedza i legenda
o wydarzeniach
pod Grunwaldem
600 lat temu.

I wcià˝ idzie za sprawà m.in. tego
orszaku królewskiego, który mo-
gliÊmy oglàdaç, jak podà˝a∏ tak˝e
przez gmin´ Racià˝ na grunwaldz-
kie obchody, by zaÊwiadczaç
o dzielnoÊci polskiego rycerza
i podtrzymywaç w narodzie wie-
dz´ czy mit o jego niezwyk∏ej wa-
lecznoÊci, m´stwie, odwadze
i triumfie.

R-r

niç cia∏a, aby jutro przed Êwitem by-
∏y zr´czniejsze do wykonania tego,
co król poleci∏ og∏osiç. A nast´pna
noc up∏yn´∏a w obozie królewskim
spokojnie. Zupe∏nie inaczej wyglà-
da∏a ona w wojsku krzy˝ackim. Silny
bowiem wiatr bijàc we wszystkie na-
mioty powywraca∏ je i Krzy˝acy sp´-
dzili noc cz´Êciowo bezsennie.

Opowiadano zaÊ, ˝e tej nocy
ksi´˝yc, który wówczas by∏ w pe∏ni,
przedstawia∏ niezwyk∏y widok
i przepowiada∏ królowi zwyci´stwo,
co potwierdzi∏y w pe∏ni wydarzenia
dnia nast´pnego. Pewni ludzie bo-
wiem, którzy czuwali w nocy, wi-
dzieli na tarczy ksi´˝ycowej ostrà

niekiedy walk´
mi´dzy królem
z jednej strony
a mnichem z dru-
giej. W koƒcu jed-
nak mnich, poko-
nany przez króla
i zrzucony z tar-
czy ksi´˝ycowej,
spad∏ szybko
w dó∏. To dziwne
zjawisko, o któ-
rym raz po raz
mówiono nast´p-
nego dnia, po-

twierdzi∏o Êwiadectwo kapelana
królewskiego Bart∏omieja z K∏obuc-
ka, który twierdzi∏, ˝e w∏asnymi
oczyma oglàda∏ to widzenie. Nie
mamy pewnoÊci, czy ten obraz by∏

wytworem umy-
s∏u przepowiada-
jàcego zwyci´-
stwo, czy wyobra-
˝eniem jakichÊ
nadziemskich zja-
wisk, czy te˝ ja-
kimÊ innym po-
c h o d z à c y m
z ukrytych przy-
czyn widzeniem.
Nadto krà˝y∏o
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Nasze zaproszenie przyj´li: wójt
gminy Racià˝ pan Ryszard Gisz-
czak, wizytator Kuratorium OÊwiaty
w Warszawie, Delegatura w Ciecha-
nowie pani Daniela Szczepkowska-
Bluj, ks. proboszcz W∏adys∏aw Ma-
jewski, przewodniczàcy Rady Gmi-
ny w Racià˝u pan Jaros∏aw Jawor-
ski, kierownik Biura Obs∏ugi Samo-
rzàdowych Szkó∏ w Racià˝u pan
W∏adys∏aw Kwiatkowski, dyrektor
z zaprzyjaênionej szko∏y reymon-
towskiej w Szczutowie pani Hanna
Nagórek z delegacjà, nauczyciele
emerytowani z Zespo∏u Szkó∏ w Ko-
ziebrodach, reprezentanci Klubu Se-
niora w Koziebrodach, so∏tys wsi
Koziebrody z m´˝em, radny gminy
Racià˝ pan Zbigniew Komorowski,
przedstawiciele Rady Rodziców,
darczyƒcy, nauczyciele, uczniowie,
rodzice oraz pracownicy obs∏ugi.

Dyrektor Zespo∏u Szkó∏ w Ko-

ziebrodach pani Ma∏go-
rzata Ârodkowska
w swoim wystàpieniu
podkreÊli∏a, ˝e patron
szko∏y W. S. Reymont
jest dla naszych
uczniów dobrym wzo-
rem do naÊladowania,
gdy˝ swój talent pod-
piera∏ wielkim nak∏a-
dem pracy. Dzi´ki wy-
trwa∏oÊci, uporowi, pra-
cowitoÊci rozwija∏ swo-

je uzdolnienia. Z
okazji Dnia Dziecka ˝yczy∏a
wszystkim uczniom zapa∏u w zdo-
bywaniu wiedzy, màdroÊci, rozwagi
i wielu sukcesów.

Uczniowie Zespo∏u Szkó∏ w Ko-
ziebrodach przygotowali krótkà
cz´Êç artystyczna pod kierunkiem
nauczycielki j´zyka polskiego pani
Mileny Dolnej, która pozwoli∏a si´
przenieÊç wszystkim w czasy pol-
skiej wsi przepe∏nionej folklorem
i tradycjà, opisanej przez Reymonta
w powieÊci „Ch∏opi”. Wyst´p m∏o-
dych aktorów uÊwietni∏ wyst´p
chórku szkolnego pod przewodnic-
twem nauczyciela muzyki pana Ar-
tura Jankowskiego.

Szko∏a Podstawowa w Kozie-
brodach w bie˝àcym roku szkolnym
uczestniczy∏a równie˝ w XIII Ogól-
nopolskim Zlocie Szkó∏ Reymon-
towskich oraz w V Ogólnopolskim

Âwi´to szko∏y
Konkursie Recytatorskim pt. „Mó-
wimy Reymontem”, w którym
uczeƒ VI kl. Szko∏y Podstawowej
Jakub Zió∏kowski zdoby∏ I miejsce
oraz tygodniowy wyjazd do Kanady
na XL Konkurs Recytatorski orga-
nizowany przez fundacj´ im. Rey-
monta w Toronto.

Bilet lotniczy dla Kuby ufundo-
wa∏ wójt gminy Racià˝.

Podczas uroczystoÊci wr´czono
nagrody laureatom, którzy wzi´li
udzia∏ w 3 gminnych konkursach
zwiàzanych z ˝yciem i twórczoÊcià
Reymonta. Konkursy odby∏y si´
w maju.

Konkurs piosenki ludowej
„MUZYCZKA”. Jego zwyci´zcami
zostali: I miejsce Zespó∏ Szkó∏
w Koziebrodach oraz ex aequo Ze-
spó∏ ze Szko∏y Podstawowej w Sta-
rym Gralewie, II miejsce zespó∏ ze

szko∏y z Uniecka i III miejsce ze-
spó∏ ze Szko∏y Filialnej w Krasze-
wie Gaczu∏tach.

Reymont patronem koziebrodzkiej podstawówki od 9 lat

1 czerwca w Zespole Szkó∏ w Koziebrodach odby∏y si´ uro-
czyste obchody 9. rocznicy nadania Szkole Podstawowej imie-
nia W∏adys∏awa Stanis∏awa Reymonta.
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Konkurs recytatorski: „MÓWI-

-MY REYMONTEM”. Jego laure-
aci to: I miejsce Patryk Kowalski
z Zespo∏u Szkó∏ w Koziebrodach, II
miejsce Przemys∏aw Winnikow
z Szko∏y Podstawowej w Starym
Gralewie, ex aequo Paulina Modliƒ-
ska z Zespo∏u Szkó∏ w Uniecku,
oraz III miejsce Micha∏ Przyby-
szewski z Zespo∏u Szkó∏ w Kozie-
brodach i Magdalena Wielgolaska
z Zespo∏u Szkó∏ w Uniecku.

Konkurs multimedialny: „Âlada-

mi patrona szko∏y”,
oraz „Âladami pisarza -
poety”. Jego zwyci´z-
cami zostali: I miejsce
zaj´∏a praca pt. „Âlada-
mi patrona szko∏y W∏a-
dys∏awa Stanis∏awa
Reymonta”, autorstwa
Mateusza Wernika i Ja-
kuba Zió∏kowskiego
z Zespo∏u Szkó∏ w Ko-
ziebrodach, II miejsce
praca pt. „Âladami po-

ety ks. Jana
Twardowskiego”,
a u t o r s t w a
Agnieszki Ko-
ci´ckiej i Emilii
K u s k o w s k i e j
z Zespo∏u Szkó∏
w Uniecku, III
miejsce zaj´∏a
prezentacja pt:

„Juliusz S∏owacki - poeta doby ro-
mantyzmu”, autorstwa Marcina
Króla i Kamila Gontraskiego ze
Szko∏y Podstawowej w Starym Gra-
lewie.

Obchody 9. rocznicy nadania
Szkole Podstawowej w Koziebro-
dach im. W∏adys∏awa Stanis∏awa
Reymonta poprowadzi∏y uczennice
III klasy gimnazjum Agata Woênic-
ka i Justyna Kowalewska.

23 czerwca w Szkole Podstawowej w Kod∏utowie
zosta∏y wr´czone nagrody laureatom I Mazowieckiego
Konkursu Plastycznego dla dzieci ze szkó∏ podstawo-
wych, zorganizowanego przez Kas´ Rolniczego Ubez-
pieczenia Spo∏ecznego w Warszawie, Placówk´ Tereno-
wà w P∏oƒsku. Temat prac: „Jak bezpiecznie pomagam
rodzicom w gospodarstwie rolnym”

Konkurs obejmowa∏ wszystkie szko∏y podstawowe
z terenu gminy Racià˝. Komisja konkursowa na etapie
gminy wy∏oni∏a troje laureatów najlepszych prac pla-
stycznych.
I miejsce - Paulina Kalman, V-klasa Szko∏y Podstawo-
wej w Kod∏utowie.
II miejsce - Natalia Falkowska, VI-klasa Szko∏y Podsta-
wowej w Kod∏utowie.

Konkurs o bezpieczeƒstwie
rozstrzygni´ty

III miejsce - Ewelina ˚akowska, VI-klasa Szko∏y Pod-
stawowej w Kod∏utowie.
Wyró˝nienie - Wiktor Ryziƒski I-klasa Szko∏y Podsta-
wowej w Kod∏utowie.

Laureatom zosta∏y wr´czone nagrody rzeczowe
przez PT KRUS w P∏oƒsku oraz Urzàd Gminy Racià˝.



zawodów wyznacza organizator.
Zg∏oszenia zespo∏ów nale˝y do-

starczyç do organizatora rozgrywek
- Zespó∏ Szkó∏ Spo∏ecznego Towa-
rzystwa OÊwiatowego w Racià˝u
ulica P∏ocka 28, telefon (23)
6791071. Organizator

Andrzej Nizielski

Udzia∏ biorà m∏odzie˝ i do-
roÊli zamieszkali na terenie
miasta i gminy Racià˝ od 16
roku ˝ycia.

Zespó∏ liczy 7 zawodników. Za-
wodnicy rozpoczynajàcy gr´ winni
byç wpisani do sprawozdania z za-
wodów na pierwszych 7-u miej-
scach, pozostali wpisani sà zawod-
nikami rezerwowymi.

Celem rozgrywek jest wy∏onie-
nie najlepszych zespo∏ów, popula-
ryzacja pi∏ki no˝nej na terenie mia-
sta i gminy Racià˝, podnoszenie po-
ziomu wyszkolenia, sprawnoÊci

ogólnej, rozwój t´˝yzny fizycznej
oraz odciàgni´cie m∏odzie˝y od za-
gro˝eƒ takich jak narkotyki, alko-
hol, wandalizm i inne patologie.

Rozgrywki prowadzone b´dà na
podstawie regulaminu i terminarza
rozgrywek gminy Racià˝ w oparciu
o przepisy gry w pi∏k´ no˝nà.

Rozgrywki prowadzone sà syste-
mem dwurundowym je-
sieƒ i wiosna, w ka˝dej
rundzie mecz i rewan˝,
sezon 2010/2011

Termin rozpocz´cia
rozgrywek oraz daty
i godziny rozgrywania

REGULAMIN ROZGRYWEK SEZONU 2010/2011
RACIÑSKIEJ GMINNEJ LIGI PI¸KI NO˚NEJ (dru˝yn so∏eckich) ORLIKI - 16

SPORT „G∏os Racià˝a” nr 6/201010

˚acy z Gralewa
Wyniki ˝aków LUKS Gralewo (re-
prezentacja gminy Racià˝) w roz-
grywkach ligi ˝aków - zawodnicy
ur. w 1998, rozgrywki prowadzi
OZPN Ciechanów w sezonie
2009/2010.
I turniej,
gospodarz Troszyn (bez LUKS
Gralewo).
II turniej, 
gospodarz Maków Mazowiecki
Pokrzywnica - LUKS Gralewo 3:2
Makowianka Maków Mazowiecki -
LUKS Gralewo 3:2
Kurpik Kadzid∏o - LUKS Gralewo
4:1

III turniej, 
gospodarz Kurpik Kadzid∏o
LUKS Gralewo - Pokrzyw-
nica 3:0 (walkower)
LUKS Gralewo – KS CK
Troszyn 3:0
LUKS Gralewo - Kurpik
Kadzid∏o 1:3
IV turniej, 
gospodarz GKS Pokrzywni-
ca
LUKS Gralewo - Troszyn
2:1
LUKS Gralewo – Pokrzyw-
nica 5:1
LUKS Gralewo - Maków
2:1
V turniej 
gospodarz LUKS Gralewo

˚acy LUKS Gralewo z opiekunami

Pi∏ka no˝na
Klasa B, grupa ciechanowska

Tabela koƒcowa

1. Wkra Andzin 18 52 71-17
2. Gryf Kownaty ˚´dowe 18 40 67-30
3. GKS Pokrzywnica 18 39 61-27
4. Wkra Sochocin 18 32 38-28
5. Jutrzenka Unieck 18 29 50-39
6. Borovia Czernice Borowe 18 18 28-67
7. Iskra II Krasne 18 18 37-51
8. GKS Gumino 18 13 19-56

MKS II Ciechanów i WiÊlanie Czerwiƒsk
nad Wis∏à wycofa∏y si´ po rundzie jesiennej.

Zawody sportowo-po˝arnicze
Dru˝yny OSP Kaczorowy i Krajkowo triumfowa∏y w gmin-

nych zawodach sportowo-po˝arniczych,, które 27 czerwca zosta-
∏y rozegrane w Krajkowie. Druhowie wystartowali w jednej kon-
kurencji – çwiczeniu bojowym. W zawodach uczestniczy∏o 7
dru˝yn doros∏ych i 5 m∏odzie˝owych dru˝yn po˝arniczych. Oto
wyniki:

Grupa A
1. OSP Kaczorowy 55,10

2. OSP Unieck 59,28

3. OSP Bogucin 63,20

4. OSP Racià˝ 67,19

5. OSP Dobrska 67,65

6. OSP Krajkowo 68,27

7. OSP Szapsk 113,15

MDP, gr. I do lat 15
1. Kaczorowy 41,78
2. Racià˝ nie ukoƒczy∏

MDP, gr „C” do lat 18
1. Krajkowo 54,00
2. Racià˝                 163,58

MDP, gr II do lat 18
1. Krajkowo 43,00

LUKS Gralewo - Maków Mazowiecki 10:3
LUKS Gralewo - Troszyn 3:0 (walkower)
LUKS Gralewo - Kurpik 3:0 (walkower)
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HARMONOGRAM OPRÓ˚NIANIA POJEMNIKÓW
sm-120l i 240l z terenu Gminy Racià˝

w II pó∏roczu 2010 roku

VII VIII IX X XI XIIMiejscowoÊci

Stare Gralewo
Nowe Gralewo
Dobrska – W∏oÊciany
Dobrska – Kolonia

W´pi∏y
Z∏otopole
KraÊniewo
Szapsk

Kozolin
Kaczorowy
Stro˝´cin
Stro˝´cin – Sa∏kowo

Witkowo
Kiniki
Folwark - Racià˝

M∏odochowo
Chyczewo
Kie∏bowo
Bogucin
¸empinek

¸empino
˚ukowo – Wawrzonki
˚ukowo – Strusie

Cieciersk
Kraszewo – Falki
M∏ody Niedró˝
Stary Niedró˝

Druchowo
Malewo
Koziebrody

Kraszewo – Gaczu∏ty
Kraszewo – Rory
Kraszewo – Czubaki
Bielany

Ma∏a WieÊ
Kraszewo – Podborne
Kraszewo – S∏aw´cin

åwiersk
Drozdowo
P´sy
Draminek
Sierakowo

Zdunówek
Kruszenica
Kossobudy

Budy Kraszewskie
Pólka – Racià˝
˚ychowo

Lipa
Kod∏utowo

Szczepkowo
Grzybowo
Nowy Komunin
Stary Komunin
Koci´cin Brodowy

Koci´cin Tworki
Krajkowo
Krajkowo – Budki

Unieck
Je˝ewo – Wesel
Charzyny

Charzyny Rogale
Sikory

19 16 20 18 15 20

20 17 21 19 16 21

21 18 22 20 17 22

22 19 23 21 18 23

23 20 24 22 19 27

26 23 27 25 22 28

27 24 28 26 23 29

28 25 29 27 24 30

29 26 30 28 25 31
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Oddzia∏ przedszkolny przy Szkole Podstawowej
im. A. Bojanowskiego w Kod∏utowie

Oddzia∏ przedszkolny przy Zespole Szkó∏
w Uniecku

Rzàd od góry, 
od lewej: 
Dawid Szczepaƒski, 
Kamil Âmielak, 
Piotr ˚akowski, 
Kacper Chabora, 
Igor Charzyƒski.

Dolny rzàd od lewej:
Aleksandra Kowalska,
Kinga Szerszeniewska,
Joanna Rychliƒska, 
Magdalena Zió∏kowska,
Julia Bojanowska, 
¸ukasz Kalman

Na zdj´ciu brakuje 
Kingi Zió∏kowskiej,
Wiktorii Buchltz, 
Oliwii Zalewskiej.

Pierwszy rzàd 
od lewej: 

Gabriela Kowalewska, 
Julia Weso∏owska, 

Weronika Wielgolaska,
Julia Tomporowska, 
Julia Kwiatkowska,
Aniela Buçkowska, 
Mateusz Dominiak.

Drugi rzàd od lewej:
wychowawczyni 

Ewelina 
Tomporowska, 

Krystian Stawiski, 
Olga, Struszkowska,

Aleksandra Kurek, 
Bartosz Lewandowski,

Jakub Szymaƒski, 
Kamili Cichocki, 

Fabian Buçkowski.

Na zdj´ciu brakuje 
Kacpra Rybickiego 

i Rados∏awa 
Piaseckiego.


