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Tę stro nę zdo bią zdję cia wi tra ży, wy ko na nych przez uczniów ze
szkół w gmi nie Ra ciąż na te go rocz ny kon kurs bo żo na ro dze nio wy, zor -
ga ni zo wa ny przez Ze spół Szkół w Gra le wie. 

O kon kur sie pi sze my na str. 9

Radosnych Świąt
Bożego

Narodzenia
w blasku

betlejemskiej
gwiazdy

życzą autorzy 
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14 grud nia 2012 r. Ra da Gmi ny
Ra ciąż pod ję ła na stę pu ją ce uchwa ły:

– uchwa ła w spra wie uchwa le nia
re gu la mi nu utrzy ma nia czy sto ści
i po rząd ku na te re nie gmi ny Ra ciąż;

– uchwa ła w spra wie wy bo ru
me to dy usta le nia opła ty za go spo da -
ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi oraz
usta le nia staw ki opła ty za  go spo da ro -
wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi;

– uchwa ła w spra wie okre śle nia
ter mi nu, czę sto tli wo ści i try bu uisz -
cza nia opłat za go spo da ro wa nie od -
pa da mi ko mu nal ny mi;

– uchwa ła w spra wie okre śle nia
wzo ru de kla ra cji o wy so ko ści opłat
za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu -
nal ny mi, skła da nej przez wła ści cie la
nie ru cho mo ści;

– uchwa ła w spra wie szcze gó ło we -
go spo so bu i za kre su świad cze nia usług
w za kre sie od bie ra nia od pa dów ko mu -
nal nych od wła ści cie li nie ru cho mo ści,
na któ rych za miesz ku ją miesz kań cy
i za go spo da ro wa nia tych od pa dów,
w za mian za uisz cza ną przez wła ści cie -
la nie ru cho mo ści opła tę za go spo da ro -
wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi.

Zgod nie z pod ję tą uchwa łą
w spra wie wy bo ru me to dy usta le nia

opła ty za go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi oraz usta le nia staw ki
opła ty za  go spo da ro wa nie od pa da mi
ko mu nal ny mi miesz kań cy Gmi ny
Ra ciąż zo bo wią za ni bę dą od dnia 1
lip ca 2013 r. po no sić opła ty za go spo -
da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny mi:

opła ta w wy so ko ści 10 zł mie -
sięcz nie od każ dej oso by za miesz ku -
ją cej nie ru cho mość w przy pad ku,
gdy od pa dy nie są zbie ra ne w spo sób
nie se lek tyw ny

opła ta w wy so ko ści 9 zł mie -
sięcz nie od każ dej oso by za miesz ku -
ją cej nie ru cho mo ści w przy pad ku,
gdy od pa dy zbie ra ne ssą w spo sób
se lek tyw ny.

Se lek tyw na zbiór ka od pa dów
ozna cza – gro ma dze nie w od dziel -
nych po jem ni kach lub wor kach po -
szcze gól nych ro dza jów od pa dów
z po dzia łem co naj mniej na:

szkło
od pa dy ule ga ją ce bio de gra da cji
od pa dy zie lo ne
Do pusz cza się aby od pa dy ule ga -

ją ce bio de gra da cji oraz zie lo ne zo sta -
ły za go spo da ro wa ne we wła snym za -
kre sie w przy do mo wych kom po stow -
ni kach.

Opła ty za go spo da ro wa nie od -
pa da mi ko mu nal ny mi na le ży uisz -
czać za okres 3 mie się cy w ter mi -
nach do 15 mar ca, 15 ma ja, 15
wrze śnia i 15 li sto pa da.

Oso by, któ re do koń ca 2012 r nie
za wrą umo wy z Przed się bior stwem
Go spo dar ki Ko mu nal nej w Płoń sku
na od biór od pa dów ko mu nal nych, bę -
dą zo bo wią za ne do za ku pie nia
na wła sny koszt po jem ni ka do zbiór -
ki od pa dów.

Ze wzglę du na to iż, Ra da Gmi -
ny Ra ciąż w pod ję tych uchwa łach
przy ję ła za pi sy w spo sób moż li wie li -
be ral ny tak aby by ły one jak naj mniej
uciąż li we dla miesz kań ców gmi ny,
za cho dzi moż li wość, że zo sta ną one
uchy lo ne przez or gan nad zor czy ja -
kim jest Wo je wo da Ma zo wiec ki.

W przy pad ku za in te re so -
wa nia miesz kań ców te ma tem
wpro wa dze nia no we go sys te mu go -
spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi
w gmi nie, ist nie je moż li wość zor ga -
ni zo wa nia spo tka nia in for ma cyj ne -
go w da nym so łec twie na wnio sek
miesz kań ców.

Ry szard Gisz czak   
Wójt Gmi ny Racià˝

6 grud nia był ra do snym dniem
dla dzie ci z od dzia łów przed szkol -
nych i klas I -III w Ze spo le Szkół
w Kraj ko wie. Tra dy cji sta ło się za -
dość i te go dnia do dzie ci przy był Mi -
ko łaj. Oczy wi ście nie z pu sty mi rę ka -
mi. Ale nim wrę czył pre zen ty, wy słu -
chał i obej rzał ar ty stycz ne wy stę py
dzie ci, przy go to wa ne pod okiem pań
wy cho waw czyń.

Mi ko łaj, w asy ście po sta ci z ba -
jek, naj pierw od wie dził star sze dzie ci,
czy li te z kl. I -III, a na stęp nie udał się
na sa lę gim na stycz ną, gdzie już cze -

ka ły na nie go ma lu chy, ubra ne
w barw ne stro je. Gdy tyl ko ocze ki wa -
ny gość za siadł wy god nie w fo te lu,
i gdy do łą czy ły do nie go po sta cie
z ba jek, a tak że, gdy na sa li po ja wi li
się wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz -
czak i przy ja cie le szko ły – pań stwo
Mi klew scy (z da ra mi), dy rek tor Piotr
Ka sic ki ofi cjal nie po wi tał wszyst kich
i dał znać do roz po czę cia mi ko łaj ko -
wej za ba wy. Naj pierw w ro li głów nej
wy stą pi ły dzie ci. Śpie wa ły,
tań czy ły, re cy to wa ły wier -
sze i za pew nia ły Mi ko ła ja,
że by ły grzecz ne i po słusz -
ne, więc za słu gu ją na pre -
zen ty. Dzie ci wspie ra ły pa -
nie wy cho waw czy nie
i licz nie przy by łe na uro -
czy stość ma my. Mi ko łaj

po chwa lił dzie ci za pięk ny wy stęp
i roz dał wszyst kim świą tecz ne pacz ki.

Na ko niec szkol ny ze spół lu do wy
Kraj ko wia cy za pre zen to wał się w no -
wej po lce i jak zwy kle otrzy mał za ta -
niec grom kie okla ski.

Z pre zen tem przy je chał też
do Kraj ko wa wójt Ry szard Gisz czak.
A był nim... plac za baw uro czy ście
otwar ty wła śnie 6 grud nia.

Fo to re por taż z mi ko ła jek
w Kraj ko wie – na str. 12

I N F O R M A C J A
o go spo da ro wa niu od pa da mi w kon tek ście zno we li zo wa nej usta wy z 13 wrze śnia 1996 r. 

o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach 
(j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

W Kraj ko wie

Pacz ki
i plac za baw
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Mieszkańcom Gminy Raciąż 
zdrowych, spokojnych, radosnych 

Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku życzą w imieniu 

władz samorządowych Gminy Raciąż

Szanowni Krajanie
Miło jest mi złożyć Wam świąteczne życzenie. 

Niech czas Bożego Narodzenia będzie dla Was 
czasem radości, miłości i spokoju. 

A nowy 2013 rok nie szczędzi Wam zdrowia, 
szczęścia i dostatku.

Jan Mączewski
Starosta Powiatu Płońskiego

Przewodniczący Rady Gminy Raciąż
Jarosław Jaworski

Wójt Gminy Raciąż
Ryszard Giszczak
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No we
in we sty cje

Nie daw no w gmi nie Ra ciąż za koń czo -
no no we in we sty cje, w wy ni ku któ rych
prze bu do wa na zo sta ła dro ga Kos so bu -
dy – Dra mi nek o dłu go ści po nad 1,5 km
oraz po wsta ły pla ce za baw w Kraj ko wie
i Gra le wie. Po nad to w tej dru giej miej sco -
wo ści utwar dzo no te ren pod park daw nych
ma szyn i urzą dzeń rol ni czych.

Na prze bu do wę dro gi Kos so bu -
dy – Dra mi nek za rząd wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go przy znał gmi nie Ra ciąż do ta cję
w wy so ko ści 50 tys. zł ze środ ków zwią za -
nych z wy łą cze niem z pro duk cji grun tów
rol nych (FOGR). In we sty cja po le ga ła
na wy ko na niu ro bót przy go to waw czych
i ziem nych, od wod nie niu, pod bu do wie, wy -
ko na niu na wierzch ni dwu war stwo wej, bi tu -
micz nej, po bo czy, zjaz dów i ozna ko wa nia
dro gi. War tość in we sty cji to 525.523,04 zł.

Z ko lei w Kraj ko wie i Gra le wie utwo -
rzo no i wy po sa żo no ogól no do stęp ne pla ce za baw. W ra -
mach pro jek tu zre ali zo wa ne go w Kraj ko wie za ku pio no
urzą dze nia do za ba wy: du żą wie żę z tra pem wej ścio wym
i zej ścio wym, zjeż dżal nią, most kiem, wie żą bez da chu;
urzą dze nie spraw no ścio we ty pu kwa drat; huś taw kę, trzy
bu ja ki ogro do we po je dyn cze; dwa bu ja ki ogro do we wie -
lo oso bo we; ka ru ze lę; dwie ław ki oraz ta bli cę in for ma cyj -
ną. War tość pla cu za baw w Kraj ko wie to 31.960,00 zł.
Przed się wzię cie zo sta ło do fi nan so wa ne ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej kwo tą 17.896,50 zł.

Plac za baw w Kraj ko wie

W przy pad ku pla cu za baw w Gra le wie za ku pio no
urzą dze nia za ba wo we: huś taw kę waż kę, du żą wie żę z tra -
pem i zjeż dżal nią, huś taw kę na dwa fo te li ki, dra bi nę po -
zio mą, pia skow ni cę, trzy ław ki, ka ru ze lę oraz ta bli cę in -
for ma cyj ną.

In te gral ną czę ścią te go przed się wzię cia by ło utwar -
dze nie te re nu pod park daw nych ma szyn i urzą dzeń rol -
ni czych. War tość ca łe go pro jek tu to 44.160,00 zł. Przed -
się wzię cie zo sta ło do fi nan so wa ne ze środ ków Unii Eu ro -
pej skiej kwo tą 23.287,37 zł.

Prze bu do wa na dro ga Kos so bu dy – Dra mi nek
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Unieck

Przy chod nia
za mknię ta?

Miesz kań cy Uniec ka po wia do mi li wój ta gmi -
ny Ra ciąż o tym, że w ich miej sco wo ści nie czyn -
ny jest ośro dek zdro wia. A po wo dem ta kie go sta -
nu jest re mont w bu dyn ku.

– Re mont we wnątrz ośrod ka rze czy wi ście
trwa. Pro wa dzi my go do pie ro te raz, bo wiem prze -
dłu ży ły się w sta ro stwie pro ce du ry zwią za ne
z uzy ska niem po zwo le nia na bu do wę – mó wi Ry -
szard Gisz czak. I da lej wójt gmi ny Ra ciąż wy ja -
śnia: -Nie ma mo wy o li kwi da cji ośrod ka
w Uniec ku, bo i ta kie gło sy do mnie do tar ły. Chcę
przy po mnieć, że gmi na nie jest or ga nem pro wa -
dzą cym przy chod nię, je dy nie wy dzier ża wia
obiekt. Fir ma świad czą ca usłu gi me dycz ne by ła
po in for mo wa na o re mon cie. Na ten czas pro po no -
wa li śmy, aby sko rzy sta ła z po miesz czeń po po -
czcie, już wy re mon to wa nych, prze zna czo nych
na ap te kę. Nie ro zu miem, dla cze go te go nie uczy -
ni ła, tyl ko zwie si ła funk cjo no wa nie. Bę dzie my to
wy ja śniać, choć nie ma my wpły wu na dzia łal ność
me dycz ną, gdyż fir ma nie z gmi ną ma pod pi sa ną
umo wę na świad cze nie usług zdro wot nych,
a z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia. Co do re -
mon tu... Więk szość prac zo sta nie za koń czo -
na w grud niu. W stycz niu trze ba bę dzie jesz cze
do ko nać koń co wych prac przy po sadz kach. Jesz -
cze raz za pew niam, że o li kwi da cji ośrod ka zdro -
wia w Uniec ku nie ma mo wy.

Kaczorowy

Drog(ow)a inicjatywa
Miesz kań cy miej sco wo ści Ka czo ro wy wzię li

spra wy w swo je rę ce i po sta no wi li przy spie szyć
prze bu do wę dro gi we wsi. Ze bra li pie nią dze
na opra co wa nie do ku men ta cji, któ rą ich przed sta -
wi cie le prze ka za li na se sji, 30 li sto pa da, wła dzom
gmi ny Ra ciąż, w na dziei, że te do ce nią za rad ność
i przed się bior czość miesz kań ców Ka czo ro wów,
i dłu go ocze ki wa ny trakt wy bu du ją raz dwa. Koszt
opra co wa nia do ku men ta cji to nie ma ła kwo ta, bo
kil ka ty się cy zło tych. 

r-r

Pani
Ryszardzie Kaźmierczak 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

SIOSTRY
składają wójt, radni i pracownicy 

Urzędu Gminy w Raciążu

Jak to drze wiej by wa ło, czy li...
Od 1 paź dzier ni ka gmi na Ra ciąż roz po czę ła re ali za cję pro jek tu

„Tra dy cje i zwy cza je w na szej gmi nie”. Pro jekt re ali zo wa ny jest przez
Fun da cję Edu ka cyj ną 4 H w Pol sce przy do fi nan so wa niu ze środ ków
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Fun dusz Ini cja tyw Oby wa tel skich.

W pro jek cie bie rze udział 12 gmin z 4 wo je wództw: świę to krzy -
skie go, war miń sko - ma zur skie go, ma zo wiec kie go (gmi ny: Płońsk, Ra -
ciąż, Na ru sze wo) i lu bel skie go.

Od paź dzier ni ka do grud nia pro wa dzo ne od by wa ły się spo tka nia,
warsz ta ty z dzieć mi i do -
ro sły mi na te mat tra dy cji,
przy go to wań i ob cho dów
Świąt Bo że go Na ro dze -
nia w czte rech re gio nach
Pol ski. 

W ra mach pro jek tu
zo stał utwo rzo ny w gmi -
nie Ra ciąż Klub 4 H
„Gwiazd ki”. Li czy on
dzie się cio ro klu bo wi -
czów z Ze spo łu Szkół
w Ko zie bro dach. Są to:
We ro ni ka Ciar kow ska
z kl. VI, Do mi ni ka Ciar -
kow ska z kl. V, Aga ta
Pta sik z kl. IV, Ol ga Ja ros
z kl. IV, Mar ty na We re -
siń ska z kl. IV, Wik to ria
Wi śniew ska z kl. IV, Bar -
ba ra Pta sik z kl. IV, Ewa
Stę piń ska z kl. IV, Na ta lia
Błasz czyk z kl. IV, Ma te -
usz Ko bu szew ski. Mi le
wi dzia ni są też wo lon ta -
riu sze. Klu bo wi cze spo -
ty ka li się w szko le po za -
ję ciach, zgod nie z wcze -
śniej przy go to wa nym har -
mo no gra mem.

W klu bie gosz czo no
Pio tra Ka niew skie go, re -
dak to ra na czel ne go por -
ta lu Płońsk 24, któ ry
przy bli żył dzie ciom za -
gad nie nia zwią za ne
z pro wa dze niem wy wia -
dów i przy go to wa niem
re por ta żu o tra dy cji świąt
Bo że go Na ro dze nia w na -
szej gmi nie oraz Ali nę
Mar lę gę, któ ra opo wia da ła o tra dy cjach i zwy cza jach w jej ro dzi nie,
jak by ło daw niej na wsi przed i w trak cie świąt bo żo na ro dze nio wych.

Wie le spo tkań klu bo wi cze i wo lon ta riu sze po świę ci li warsz ta tom
twór czym wy ko nu jąc ozdo by cho in ko we zgod nie z daw ną tra dy cją, ro -
biąc pa ją ki, pie kąc ciast ka, śpie wa jąc ko lę dy i przy go to wu jąc przed sta -
wie nie wcie la jąc się w ro lę He ro da i dia bła. Człon ko wie klu bu prze pro -
wa dzi li rów nież trzy wy wia dy i przy go to wa li re por taż o zwy cza jach
i tra dy cjach w na szej gmi nie.

W przy ja znej at mos fe rze czas upły wał bar dzo szyb ko i nie sa mo -
wi cie twór czo. 

Wię cej in for ma cji o dzia łal no ści klu bu moż na zna leźć na stro nie
gmi ny Ra ciąż i Ze spo łu Szkół w Ko zie bro dach. 

Mał go rza ta Ko wal ska  Li der klu bu 4H „Gwiazd ki”

Wie le spo tkań klu bo wi cze i wo lon ta riu sze po świę ci li
warsz ta tom twór czym wy ko nu jąc ozdo by cho in ko we

zgod nie z daw ną tra dy cją, ro biąc pa ją ki, 
pie kąc ciast ka, śpie wa jąc ko lę dy
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Dru ży na Pu blicz ne go Gim na zjum w Gra le wie wy gra ła fi -
na ły re jo no wy i wo je wódz ki i bę dzie re pre zen to wać Ma zow sze
na za wo dach ogól no pol skich Tur nie ju Bez pie czeń stwa w Ru chu
Dro go wym. Opie kun dru ży ny – Ire ne usz Wierz bic ki otrzy mał
od dy rek to ra WORD w Cie cha no wie – An ny Gwoź dzik sta tu et -
kę ro we rzy sty „Z oka zji 15-le cia pra cy na rzecz Bez pie czeń stwa
Ru chu Dro go we go”. Re pre zen ta cja Szko ły Pod sta wo wej w Gra -
le wie wy gra ła „re jon”, a na szcze blu wo je wódz kim za ję ła trze cie
miej sce. W Ogól no pol skim Tur nie ju Bez pie czeń stwa w Ru chu
Dro go wym Szko łę Pod sta wo wą im. św. St. Kost ki w Sta rym Gra -
le wie re pre zen to wa li: Ju lia Dep tu ła, Kry stian No wa kow ski i Piotr
Pan kow ski, opie ku nem dru ży ny jest Mał go rza ta Ra ci niew ska.
Na to miast Pu blicz ne Gim na zjum: Na ta lia Dep tu ła, Ka mil Droz -
dow ski i Kon rad Ja siń ski, opie ku nem dru ży ny jest Ire ne usz
Wierz bic ki.

„GR” nr 5 z 2011 r.

Z du żym od ze wem spo tka ła się ini cja ty wa wój ta Ry -
szar da Gisz cza ka po le ga ją ca na za ku pie niu przez gmi nę
i roz da niu flag na ro do wych miesz kań com. Przed świę ta mi
ma jo wy mi soł ty si i urzęd ni cy prze ka za li za in te re so wa nym
oko ło 1600 flag. Gmi na za ku pi ła ich 2 ty sią ce. Do roz da -
nia po zo sta ło więc nie wie le. Wa ru nek otrzy ma nia bez płat -
nie fla gi był je den – zo bo wią za nie, że bę dzie ona wy wie -
sza na w świę ta pań stwo we.

Fla go wą ak cją w gmi nie Ra ciąż za in te re so wa ły się
me dia. Pra sa cen tral na i re gio nal na po świę ci ła tej ini cja ty -
wie spo ro uwa gi.

Re ko ne sans po gmi nie w dniach świąt ma jo wych po -
twier dził, że fla gi zo sta ły wy wie szo ne.

-Mam też na dzie ję, że miesz kań cy wy wie szą fla gi 2
czerw ca, w dniu ob cho dów 20-le cia gmi ny Ra ciąż. Go rą co
ich do te go za chę cam – po wie dział wójt Ry szard Gisz czak.

„GR” nr 5 z 2011 r.

Mar cin Ga weł z gmi ny Pa łecz ni ca w woj. ma ło pol skim zwy -
cię żył w kon kur sie Wójt Ro ku 2011. Ry szard Gisz czak, wójt gmi -
ny Ra ciąż ja ko je den z trzech w kra ju otrzy mał wy róż nie nie
za dzia ła nia eko lo gicz ne, a tak że naj wię cej gło sów spo śród wój -
tów z Ma zow sza. Ogło sze nie wy ni ków i wrę cze nie na gród na stą -
pi ło pod czas ga li, któ ra od by ła się 18 lu te go w Do mu Chło pa
w War sza wie. Or ga ni za to rem kon kur su, któ re go ce lem jest wy ło -
nie nie wój ta wy ka zu ją ce go się naj więk szy mi osią gnię cia mi
w pra cy na rzecz swo jej gmi ny, był po raz je de na sty Pro gram 1
Te le wi zji Pol skiej. Fi na ło wa dzie siąt ka pre ten den tów do mia -
na Wój ta Ro ku 2011 zo sta ła wy ło nio na przez ka pi tu łę spo śród 63
zgło szo nych przez miesz kań ców gmin, in sty tu cje i or ga ni za cje.
Te go rocz ny fi nał był dla Ry szar da Gisz cza ka dru gim w hi sto rii
ple bi scy tu. Po raz pierw szy wójt gmi ny Ra ciąż zna lazł się
w pierw szej dzie siąt ce wój tów w 2006 ro ku. 

„GR” nr 2 z 2011 r.

W ostat ni dzień stycz nia spo łecz ność uniec ka prze ży wa ła
pod nio słą uro czy stość, ja ką by ło nada nie szko le imie nia Po -
wstań ców Stycz nio wych i sztan da ru. Pod czas mszy świę tej bi -
skup płoc ki Piotr Li be ra po świę cił sztan dar, a re pre zen ta cja
uczniów zło ży ła ślu bo wa nie.

Dal sza część uro czy sto ści od by ła się w sa li gim na stycz nej
szko ły. Licz nych go ści po wi ta ła dy rek tor An na Ossow ska. Przy -
po mnia ła o po tycz ce mię dzy po wstań ca mi a woj ska mi ro syj ski -
mi, któ ra mia ła miej sce w Uniec ku 28 stycz nia 1863 r, mó wiąc,
że jest to naj waż niej sze wy da rze nie hi sto rycz ne w dzie jach
Uniec ka. Do wy da rzeń sprzed 149 la ty na wią zał pro gram ar ty -
stycz ny przy go to wa ny przez uczniów pod kie run kiem na uczy cie -
li – pro zą, po ezją i pie śnią opi su ją cy czas po wsta nia stycz nio we -
go na zie miach pol skich.

„GR” nr 2 z 2012 r.

Szko ła w Uniec ku z imie niem Po wstań ców Stycz nio wych i sztan da rem

Gim na zja li ści mi strza mi Ma zow sza

Fla gi roz da ne – tra fio ny po mysł

Ry szard Gisz czak 
naj lep szy na Ma zow szu



PRZEGLĄD WYDARZEŃ 2012 r.
„G∏os Racià˝a” nr 12/2012 7

Dwu dzie sto le cie gmi ny Ra ciąż

Pa mię ta ją o Sta ni sła wie Choj nac kim

Msza, se sja i pik nik to ele men ty uro czy stych ob cho dów 20-
le cia gmi ny Ra ciąż, któ re w so bo tę, 2 czerw ca od by ły się
w Uniec ku. Jak zwy kle przy ta kiej oka zji nie za bra kło gra tu la cji,
ży czeń, oko licz no ścio wych prze mó wień i wy stę pów ar ty stycz -
nych. Sło wem by ło i do tań ca, i do ró żań ca. Człon ko wie uniec -
kie go klu bu pił kar skie go Ju trzen ka po da ro wa li wój to wi Ry szar -
do wi Gisz cza ko wi ko szul kę klu bo wą z je go na zwi skiem i nu me -
rem 56.

Gmi na Ra ciąż ja ko sa mo dziel na jed nost ka sa mo rzą do wa
po wsta ła na sku tek dą żeń dzia ła czy wiej skich, któ rzy źle oce nia -
li ma riaż z mia stem.

-Uwie rzy li śmy w swo je si ły – mó wił pod czas uro czy stej se -
sji prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ra ciąż Ja ro sław Ja wor ski, ten
sam od 20 lat. A je go sło wa uzu peł nił sta ty sty ką wójt Ry szard
Gisz czak, któ ry spra wu je tę funk cję od po cząt ku ist nie nia gmi ny
Ra ciąż.

„GR” nr 6 z 2011 r.

W 20. rocz ni cę nada nia Szko le Pod sta wo wej w Kraj ko wie
imie nia Sta ni sła wa Choj nac kie go od by ła się uro czy stość, pod -
czas któ rej po świę co no w ko ście le, a na stęp nie wmu ro wa no
w szko le urnę z zie mią z Da chau, gdzie w obo zie kon cen tra cyj -
nym zgi nął mę czeń ską śmier cią pa tron pla ców ki. Ksiądz pro -
boszcz Zbi gniew Klu ba na pi sał na tę oka zję książ kę pt. „Sta ni -
sław i Ma rian na Choj nac cy. Po sta cie, o któ rych Kraj ko wo nie
mo że za po mnieć”. Po świę ce nie zie mi na stą pi ło w trak cie mszy
świę tej, od pra wio nej 3 czerw ca przez księ dza An drze ja Ja nic kie -
go z Płoc ka.

Po na bo żeń stwie ze bra ni uda li się do szko ły. W jej mu rach
spo czę ła urna z zie mią spro wa dzo ną z miej sca mę czeń skiej
śmier ci pa tro na pla ców ki. Od sło nię ta zo sta ła ta bli ca upa mięt nia -
ją ca rocz ni co we ob cho dy. Ufun do wa ła ją wnucz ka Sta ni sła wa
Choj nac kie go – Ur szu la Sie dlec ka.

„GR” nr 6 z 2011 r.

Druhowie OSP Kaczorowy bezkonkurencyjni
Aż 16 ze spo łów (9 do ro słych i 7 mło dzie żo wych) uczest -

ni czy ło w miej sko -gmin nych za wo dach spor to wo -po żar ni -
czych, któ re w nie dzie lę, 22 lip ca, od by ły się w Je że wie We -
sel. Tym ra zem nie spo dzian ki nie by ło. W gru pie do ro słych
zwy cię ży li dru ho wie OSP Ka czo ro wy zde cy do wa nie po ko nu -
jąc ry wa li. Bez błęd nie wy ko na li za da nie w cza sie 46,55 sek.,
szyb ciej niż dru gi ze spół – OSP Kraj ko wo – o po nad 4 se kun -
dy. Na zdję ciu ka pi ta no wie do ro słych dru żyn w ko lej no ści
(od le wej) za ję tych miejsc.

Po wo dy do ra do ści mie li też go spo da rze im pre zy. Ich
dziew czę ca dru ży na zwy cię ży ła w ka te go rii wie ko wej
do lat 16. Ale to nie je dy ny po wód. In ny to zmo der ni zo wa na
re mi za. Z ze wnątrz i we wnątrz wy glą da te raz jak no wa.

Za wo dy stra żac kie w Je że wie We sel by ły praw dzi wym
pik ni kiem lip co wym. Do pi sa ła po go da, stra ża cy i pu blicz ność.

„GR” nr 7 z 2011 r.

Wrzesień obfitował w Święto Plonów. W pierwszą niedzielę
miesiąca odbyły się dożynki parafialne Krajkowie i Uniecku. 8
września w święto Matki Boskiej Siewnej udaliśmy się do
sanktuarium maryjnego w Koziebrodach, aby z rzeszą wiernych
uczestniczyć w uroczystościach odpustowych. Przybył biskup
płocki Piotr Libera (patrz zdjęcie). Następnego dnia ordynariusz
diecezji płockiej przewodniczył nabożeństwu podczas dożynek
diecezjalnych, które tym razem odbyły się w powiecie płońskim,
konkretnie w Lisewie. I tam też byliśmy. Nie mogła nas również
zabraknąć na dożynkach parafialnych w Gralewie, które odbyły
się 16 września.

Biskup płocki Piotr Libera przewodniczył też mszy świętej,
8 września, w Koziebrodach, gdzie znajduje się słynący od
trzech stuleci łaskami obraz Matki Boskiej. Zwierzchnik
Kościoła w diecezji płockiej podarował koziebrodzkiemu
sanktuarium bursztynową różę.

„GR” nr 9 z 2011 r.

„...aby nigdy nie zabrakło chleba
naszego powszedniego...”



Mi ko ła je, mi ko łaj ki...
Ko cha ją je dzie ci i do ro śli, bo

przy no szą świą tecz ne pre zen ty. Dzie -
ci z OEP w Kra sze wie Ga czuł tach
tak że. Dla te go bar dzo chęt nie włą -
czy ły się w przy go to wa nia do po wi ta -
nia Mi ko ła ja w ra mach swo jej pla -
ców ki. Ra zem z ucznia mi klas I -
-III Szko ły Fi lial nej i wy cho waw czy -
ni, z po mo cą uczniów klas star szych
przy go to wa ły dla Mi ko ła ja wi do wi -
sko słow no -mu zycz ne pod ha słem
„Przy bądź do nas, Świę ty Mi ko ła ju”,
w któ rym wcie li ły się w ro le pa ni Zi -
my, Mi ko ła ja, ma łych el fów w czer -
wo nych cza pecz kach. Przy go to wa ły
tak że pra cę pla stycz ną – pla kat św.

Mi ko ła ja – na szkol ny kon kurs.
Mi ko łaj oczy wi ście przy był, na -

gro dził dzie ci drob ny mi upo min ka -

mi, po zo wał z ni mi do zdjęć. A w sa -
li cze ka ła na dzie ci ko lej na nie spo -
dzian ka – pacz ki świą tecz ne.

„Miś ma wszyst ko to co trze ba
że by mi siem być
że by by ło ko go ko chać 
że by o nim śnić”

Plu szo wy miś to jed na z naj bar -
dziej ulu bio nych przez dzie ci za ba -
wek. Do cze kał się na wet swo je go
świę ta w dniu 25 li sto pa da, któ re po -
wsta ło prze szło 100 lat te mu w USA.

Przed szko la ki z OEP w Kra sze -
wie Ga czuł tach świę to wa ły ten dzień
ze swo imi uko cha ny mi mi sia mi i ma -
ma mi pod czas za jęć otwar tych.
W tym dniu wszyst ko by ło pod po -

rząd ko wa ne mi siom, a szcze gól nie
te mu naj bar dziej zna ne mu dzie -
ciom – Ku bu sio wi Pu chat ko wi.

Dzie ci za pro si ły swo je ma my
do wspól nych za baw in te gra cyj nych
ze śpie wem. By ło też opo wia da nie
o swo im mi siu za rów no przez dzie ci
jak i przez ma my. By ło oglą da nie
cza so pism o Ku bu siu Pu chat ku
i ksią że czek. Ma my czy ta ły dzie -
ciom. A dzie ci spraw dza ły czy ma my
wie dzą do cze go po trzeb ne są im mi -
sie. „Bu rza mó zgów” w wy ko na niu
mam wy pa dła po myśl nie i w na gro dę
by ły pio sen ki „O ko cha niu mi sia”.
Dla mam był tak że kon kurs pla stycz -
ny „Ku buś Pu cha tek dla na szych
dzie ci”. Pod czas pra cy mam w gru -

pach, przed szko la ki ko lo ro wa ły ob -
raz ki z mi sia mi, roz wią zy wa ły za -
gad ki, ukła da ły mi sie z roz sy pa nek.
Wy ko na ne przez ma my pra ce otrzy -
ma ły bra wa i ozdo bi ły szkol ny ko ry -

tarz. Dzie ci „spró bo -
wa ły” też wy pie ków
w po sta ci mi siów
przy go to wa nych przez
jed ną z mam. Za ję cia
za koń czy ły się wspól -
ną za ba wą „Sta ry
niedź wiedź moc no
śpi” i ewa lu acją dla
mam nt. za jęć, któ re
wy pa dły „na mi sia
z plu sem”.

Wy cho waw ca OEP
Emi lia Jóê wiak -Ma ∏ec ka

W PRZEDSZKOLU
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Pro jekt „Suk ces za czy na się w przed szko lu”- pro jek ty kon kur so we
Re ali zo wa ny w ra mach Pod dzia ła nia 9.1.1 
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki

współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską
w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go

OEP KRA SZE WO GA CZUŁ TY

Dzień plu szo we go mi sia



... w Gra le wie...
6 grud nia w Punk cie Przed szkol -

nym w Sta rym Gra le wie ob cho dzo ne
by ły imie ni ny
M i  k o  ł a  j a .
Dzie ci za po -
zna ły się z tra -
dy cją mi ko ła -
jek. Otrzy ma -
ły upo min ki
w po sta ci sło -
dy czy. 

D z i e  c i
w y  k o  n a  ł y
o z d o  b y
na cho in -
kę – mi ko ła je
(na zdję ciu).
By ło rów nież

wspól ne de ko ro wa nie sa li – przy go to -

wa nie do zi my i świąt Bo że go Na ro -
dze nia.

(wych.)

... i Ko dłu to wie
6 grud nia do dzie ci uczęsz cza ją -

cych do Punk tu Przed szkol ne go
w Ko dłu to wie przy szedł bar dzo mi ły
gość. Jak tyl ko po ja wił się
w drzwiach w czer wo nym ubra niu
i z wor kiem na ple cach, dzie ci od ra -
zu wie dzia ły, kto to ta ki i zgod nym
chó rem za pro si ły go ścia do środ ka.
Mi ko łaj, bo to on był tym go ściem,
zo stał przy ję ty bar dzo ser decz nie
i z ogrom nym en tu zja zmem. Wszyst -
kie dzie ci oznaj mi ły jed no gło śnie, że
by ły bar dzo grzecz ne i za słu gu ją
na upo mi nek. Mi ko łaj był przy go to -
wa ny na tę ewen tu al ność, więc każ de
dziec ko otrzy ma ło pre zent. Po spo -
tka niu z go ściem dzie ci usia dły
do słod kie go po czę stun ku przy go to -

wa ne go przez ro dzi ców spe cjal nie
na tę oka zję. Dzie ci i ro dzi ce mi ło
spę dzi li czas w tym szcze gól nym
dniu.

Wy cho waw ca gru py
Mał go rza ta Ma zu chow ska

ZE SZKÓŁ
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6 grud nia...

Dzie ci w Gra le wie 
wy ko na ły ozdo by 

na cho in kę – mi ko ła je

Wszyst kie dzie ci w Ko dłu to wie oznaj mi ły 
jed no gło śnie, że by ły bar dzo grzecz ne 

i za słu gu ją na upo mi nek

Wi tra że
bo żo na ro dze nio wie

Tra dy cyj nie przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia Ze -
spół Szkół w Sta rym Gra le wie ogło sił kon kurs dla
uczniów szkół pod sta wo wych (klas I -VI) oraz gim na zjów
z te re nu gmi ny Ra ciąż. Tym ra zem trze ba by ło wy ko nać
wi traż bo żo na ro dze nio wy.

Wy ni ki kon kur su w ka te go rii szkół pod sta wo wych:
kla sy I- III:
I miej sce: Ko bu szew ska Alek san dra SP Kra sze wo Ga -
czuł ty
II miej sce: Lesz czyń ski Ja kub SP Sta re Gra le wo
III miej sce: Kry gier Pa weł SP Kra sze wo Ga czuł ty
Wy róż nie nia: Ko zia tek Ju lia SP Sta re Gra le wo
Żmi jew ska Na ta lia SP Kra sze wo Ga czuł ty
kla sy IV- VI:
I miej sce: Ku char ska We ro ni ka SP Sta re Gra le wo
II miej sce: Ma jew ska Syl wia SP Sta re Gra le wo
Ma jew ska Ali cja SP Sta re Gra le wo
III miej sce: Wie czor kow ska Da ria SP Sta re Gra le wo
Żmi jew ska Do mi ni ka SP Kra sze wo Ga czuł ty
Wy róż nie nia: Ja ros Ol ga SP Ko zie bro dy
Ko bu szew ski Ma te usz SP Ko zie bro dy
W ka te go rii gim na zjów:
I miej sce: Ku char ski Pa tryk PG Sta re Gra le wo
II miej sce: Ko wal ska Ewe li na PG Ko zie bro dy
III miej sce: Wie czor kow ska Wik to ria PG Sta re Gra le wo
Wy róż nie nia: Pe try kow ska Alek san dra PG Ko zie bro dy

Na gro dy dla wszyst kich uczest ni ków kon kur su ufun -
do wał wójt gmi ny Ra ciąż.

Or ga ni za to rzy dzię ku ją wszyst kim uczest ni kom i na -
uczy cie lom za udział w kon kur sie i za pra sza ją do udzia -
łu w na stęp nych kon kur sach bo żo na ro dze nio wych.

Mi ko łaj ko wy
tur niej pił kar ski

7 grud nia w ha li w Gra le wie od był się mi ko łaj ko wy
tur niej pił ki noż nej szkół pod sta wo wych chłop ców i dziew -
cząt (klas I -III), w któ rym wzię ły udział 4 dru ży ny:

Wy ni ki
SP GRA LE WO – SP KO ZIE BRO DY 4: 1
SP UNIECK – SP KO DU TO WO 1: 1
SP GRA LE WO – SP UNIECK 1: 1
SP KO ZIE BRO DY – SP KO DU TO WO 0: 2
SP GRA LE WO – SP KO DU TO WO 2: 1
SP KO ZIE BRO DY – SP UNIECK 0: 0
Ta be la koń co wa

Naj lep si za wod ni cy otrzy ma li drob ne na gro dy
rze czo we. 

– Ko wal czyk Fi lip (SP Unieck)
– Kal man Łu kasz (SP Ko du to wo)
– Ry bac ki Da wid (SP Ko zie bro dy)
– Zie liń ski Kac per (SP Gra le wo)
Wszyst kim uczest ni kom, któ rzy w ja ki kol wiek spo -

sób przy czy ni li się do or ga ni za cji ww tur nie ju skła da my
ser decz ne po dzię ko wa nia. Im pre za cie szy ła się du żym
za in te re so wa niem za wod ni ków, na uczy cie li, opie ku nów
i ro dzi ców.

Andrzej Nizielski
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Gmi na Ra ciąż ja ko je dy na w po -
wie cie płoń skim są sia du je aż z pię cio ma
po wia ta mi sta no wiąc swe go ro dza ju bu -
for prze stęp czo ści. Tu za pusz cza ją się
prze stęp cy mław scy czy cie cha now scy.
Dla te go utrzy ma nie bez pie czeń stwa
i po rząd ku pu blicz ne go na tym te re nie
jest trud nym za da niem, zwłasz cza że to
pią ta pod wzglę dem wiel ko ści gmi -
na na Ma zow szu – uwa ża pod in spek tor
Ro bert Osmań ski, od lu te go br. ko men -
dant Ko mi sa ria tu Po li cji w Ra cią żu.

Ko mi sa riat w Ra cią żu dzia ła na te -
re nie gmi ny oraz mia sta Ra -
ciąż. – Do naj częst szych prze stępstw,
no to wa nych na tym ob sza rze, na le żą
kra dzie że i kra dzie że z wła ma niem – in -
for mu je pod insp. Osmań ski. I po da je
sta ty sty kę po li cyj ną. W cią gu je de na stu
mie się cy 2012 ro ku w mie ście Ra cią żu
i gmi nie Ra ciąż po li cjan ci za no to wa -
li 231 prze stępstw, w tym 139 to prze -
stęp stwa kry mi nal ne. – Kon cen tru je my
się głów nie na sied miu ka te go riach
prze stępstw, do któ rych na le żą roz bój,
uszko dze nie cia ła, bój ka (po bi cie), kra -
dzież z wła ma niem, kra dzież mie nia,
kra dzież sa mo cho du, uszko dze nie mie -
nia – wy ja śnia ko men dant.

Ta kich prze stępstw na te re nie dzia -
ła nia ra cią skie go ko mi sa ria tu za no to wa -
no 85, o 23 wię cej niż w ana lo gicz nym
okre sie (11 mie się cy) 2011 r. Do mi nu ją
kra dzie że, któ rych za no to wa no 41. Przy -
czyn wzro stu prze stęp czo ści pod in spek -
tor upa tru je w na stę pu ją cych zja wi -
skach: struk tu rze bez ro bo cia; opusz cze -

niu za kła dów kar nych
przez ska za nych, któ rzy
od by li ka rę wię zie nia
i nie jed no krot nie znów
wcho dzą w kon flikt
z pra wem; po wro cie z za -
gra ni cy osób, któ re tam
za no to wa ły na swo im
kon cie in cy den ty prze -
stęp cze.

Wzra sta też sku tecz -
ność dzia ła nia po li cji
i wy kry wal ność spraw -
ców. W br. funk cjo na riu -
sze usta li li 53 spraw ców
prze stępstw we wspo mnia nych wcze -
śniej sied miu ka te go riach (na ko niec li -
sto pa da 2011 r. by ło ich 32). Wy kry wal -
ność w pro cen tach wy no si obec nie 53,8,
gdy w 2011 r. by ło to 52,3 proc. Na to -
miast wy kry wal ność ogó łem (pod uwa gę
bra ne są wszyst kie prze stęp stwa, nie tyl -
ko te w sied miu ka te go riach) – 75,9
proc.

Nad bez pie czeń stwem miesz kań -
ców mia sta Ra cią ża i gmi ny Ra ciąż czu -
wa 18 po li cjan tów, w tym trzech dziel ni -
co wych (ich syl wet ki i re jo ny dzia ła nia
pre zen tu je my obok) oraz ogni wo kry mi -
nal ne. Jed nak ob sa da ka dro wa Ko mi sa -
ria tu Po li cji w Ra cią żu z koń cem 2012 r.
zmie ni się na nie ko rzyść, gdyż na eme ry -
tu ry odej dzie czte rech funk cjo na riu szy.
Po li cja po szu ku je więc chęt nych do pra -
cy. Ko men dant Ro bert Osmań ski ape lu je
szcze gól nie do tych miesz kań ców, któ -
rzy ja ko po li cjan ci pra cu ją w in nych mia -

stach, do jeż dża ją cho ciaż -
by do War sza wy, aby zgło -
si li się do ra cią skie go ko -
mi sa ria tu. – Chęt nie ich
za trud ni my – za pew nia.

Na to miast do wszyst -
kich miesz kań ców mia sta
i gmi ny ape lu je o za cho -
wa nie roz sąd ku. Na dro -
dze: że by pie si, szcze gól -
nie na te re nach wiej skich,
by li wi docz ni – w tym nie -
zwy kle po moc ne są od bla -
ski (ak cję pro pa go wa nia
i roz da wa nia od bla sków
po li cja prze pro wa dzi ła ra -
zem z pro bosz cza mi),

a kie row cy nie sia da li za kół ko po spo ży -
ciu. Pi ja ni kie row cy to nie ste ty tak że
zmo ra na ra cią skich dro gach. I za cho wa -
nie roz sąd ku w co dzien nych sy tu acjach,
ot cho ciaż by pod czas za ku pów. Ko men -
dant opo wia da o zda rze niu za re je stro wa -
nym przez skle po wy mo ni to ring, ilu stru -
ją cym nie fra so bli wość ku pu ją cej. Ko bie -
ta wło ży ła port fel do wóz ko we go ko szy -
ka na za ku py. W pew nym mo men cie od -
wró ci ła się, bo ja kiś ar ty kuł przy cią gnął
jej uwa gę. To wy star czy ło, aby z ta kiej
oka zji sko rzy stał zło dziej. Na szczę ście
ca łe zda rze nie ob ser wo wa ła ka me ra mo -
ni to rin gu.

I jesz cze je den apel ko men dan ta,
aby nie być obo jęt nym na zło. I in for mo -
wać o nim po li cję. Zgło sze nia mo gą być
ano ni mo we, nie trze ba po da wać na zwi -
ska. Nu mer te le fo nu do dy żur ne go po li -
cji w ko mi sa ria cie w Ra cią żu to
(23) 662 15 70.

r -r

Bu for prze stęp czo ści

Pod in spek tor Ro bert Osmań ski jest
od lu te go br. ko men dan tem Ko mi -

sa ria tu Po li cji w Ra cią żu

sierż. szt. Ro bert Kę dzier ski 
re jon służ bo wy nr 1 – Ra ciąż

mł. asp. Mar cin Le śniak

re jon służ bo wy
nr 2: Bie la ny,
Bu dy Kra szew -
skie, Cha rzy ny,
Cie ciersk, Dru -
cho wo, Grzy -
bo wo, Je że wo
We sel, Ko cię -
cin Bro do wy,
Ko cię cin Twor -
ki, Ko dłu to wo,
Ko mu nin No -
wy, Ko mu nin

Sta ry, Ko zie bro dy, Kra sze wo Czu ba ki,
Kra sze wo Fal ki, Kra sze wo Ga czuł ty, Kra -
sze wo Pod bor ne, Kra sze wo Ro ry, Kra sze -
wo Sła wę cin, Ma le wo, Ma ła Wieś, Nie -
dróż, Pól ka Ra ciąż, Si ko ry, Szczep ko wo,
Unieck, Żu ko wo Stru sie, Żu ko wo Waw -
rzon ki, Ży cho wo.

asp. Da niel Ma tu szyń ski

re jon służ bo wy
nr 3: Bo gu cin,
C h y  c z e  w o ,
Ćwiersk, Do -
brska Ko lo nia,
Do brska Wło -
ścia ny, Dra mi -
nek, Droz do wo,
Fol wark Ra -
ciąż, Gra le wo
No we, Gra le wo
Sta re, Ka czo ro -
wy, Ki ni ki,

Kieł bo wo, Kos so bu dy, Ko zo lin, Kraj ko wo,
Kraj ko wo Bud ki, Kra śnie wo, Kru sze ni ca,
Łi pa, Łem pin, Łem pi nek, Mło do cho wo,
Pę sy, Sał ko wo, Sie ra ko wo, Stro żę cin,
Szapsk, We mpi ły, Wit ko wo, Za bo ro wo,
Zdu nó wek, Zło to po le.

Dziel ni co wi 
Ko mi sa ria tu 

Po li cji w Ra cią żu



Ko niec li sto pa da i po czą tek grud nia br. był
szczę śli wy dla je de na stu na szych klien tów. Z przy -
jem no ścią in for mu je my, że w tym cza sie zo sta ły wrę -
cze nie na gro dy pro mo cyj nej Lo ka ty SGB „Obudź
ma rze nia do speł nie nia”, w któ rej wzię ły udział lo -
ka ty za ło żo ne w okre sie od 16.01.2012 r.
do 13.04.2012 r. i utrzy ma ne przez 6 mie się cy. 

Sa mo cho dem oso bo wym mar ki Volks wa gen Po -
lo od je cha ła pa ni Ilo na Ostrow ska z Sie miąt ko wa. 

Po sia da cza mi te le fo nów ko mór ko wych No kia
C5 -03. zo sta ły pa nie: Bar ba ra Ste fań ska z Prosz ko -
wa, Ani ta Woch no wicz z Ra ciąż, Ma rze na Śli wiń ska
z Wo li Ła szew skiej, Kry sty na Pio trow ska z Kieł bo -
wa, Zo fia Wło dar ska z No we go Mło do cho wa, Do ro -
ta Kra jew ska ze Zdu nów ka, oraz pa no wie: Eu ge niusz
Pod liń ski z Gra dza no wa Ko ściel ne go, Hen ryk Ko wa -
lew ski z Je że wa We sel, Ze non Ma zu chow ski z Kra -
sze wa Czu ba ki i Jan Ra dec ki z miej sco wo ści Do -
brska Ko lo nia.

Zwy cięz com gra tu lu je my! Pa ni Ilo nie ży czy -
my sze ro kiej dro gi! 

Jed no cze śnie in for mu je my, że Bank Spół dziel -
czy w Ra cią żu w ofer cie de po zy to wej po łą czo nej
z lo te rią pro mo cyj ną ofe ru je swo im klien tom ko lej ną
edy cję ,,Lo ka ty SGB – JE SIEŃ 2012”. Okres pro -
mo cji lo kat trwa od 22.10.2012 r. do 21.12.2012 r.

Mi ni mal na kwo ta lo ka ty upraw nia ją ca do udzia -
łu w lo so wa niu na gród wy no si 500 zł. Pro mo cją ob -
ję te są de po zy ty 6 mie sięcz ne. Wa run kiem wzię cia
udzia łu w lo so wa niu jest utrzy ma nie lo ka ty przez za -
de kla ro wa ny okres 6 mie się cy. 

We wszyst kich na szych pla ców kach oraz na stro nie
in ter ne to wej www.bsra ciaz.pl znaj dzie cie Pań stwo ma te -
ria ły re kla mo we za wie ra ją ce in for ma cje o lo te rii. Wszel -
kich in for ma cji udzie lą tak że na si pra cow ni cy. 
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Najserdeczniejsze życzenia zdrowych 
i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz samych sukcesów
i owocnej współpracy w nadchodzącym 

Nowym 2013 Roku
wszystkim naszym Klientom  
i Współpracownikom życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd 

oraz Pracownicy BS Raciąż

Bank Spół dziel czy w Ra cią żu
Volks wa gen Po lo od je chał do Sie miąt ko wa 

Na gro dą, gwa ran to wa ną wy łącz nie dla klien tów
BS Ra ciąż w tej edy cji lo te rii, któ rej fi nał bę dzie w lip -
cu 2013 r. – jest sa mo chód oso bo wy mar ki Opel Cor sa.

Za pra sza my ser decz nie!

Samochodem osobowym marki Volkswagen Polo odjechała pani 
Ilona Ostrowska z Siemiątkowa. Nagrodę główną – samochód osobowy marki

Volkswagen Polo przekazują prezes Zarządu BS Raciąż Piotr Pniewski 
i przewodniczący Rady Nadzorczej Kazimierz Miklewski

Nagrodzeni telefonami komórkowymi Nokia C5-03
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