
Akt ślu bo wa nia
„Obej mu jàc urzàd Wój ta

Gmi ny uro czy Êcie Êlu bu j´,
˝e do cho wam wier no Êci
pra wu, a po wie rzo ny mi
urzàd spra wo waç b´ d´ tyl -
ko dla do bra pu blicz ne go
i po myÊl no Êci mieszkaƒców
gminy” – te s∏o wa wy po -
wie dzia∏ wójt gmi ny Ra cià˝
Ry szard Gisz czak i do da∏:
„Âlu bu j´, tak mi do po mó˝
Bóg”.

Rota ślu bo wa nia
„Wier ny Kon sty tu cji

i pra wu Rze czy po spo li tej
Pol skiej Êlu bu j´ uro czy Êcie
obo wiàz ki rad ne go spra wo -
waç god nie, rze tel nie
i uczci wie, ma jàc na wzgl´ -
dzie do bro mo jej Gmi ny
i jej miesz kaƒ ców”. Po od -
czy ta niu ro ty, ka˝ dy ra dy
gmi ny Ra cià˝ wy po wie -
dzia∏ s∏o wa: „Âlu bu je, tak
mi do po mó˝ Bóg”.

I se sja Ra dy Gmi ny Ra ciąż

„By ło cym ba li stów wie lu, ale ˝a den nie Êmia∏ sta nàç przy Jan kie lu”.
Cy ta tem z „Pa na Ta de usza” za koƒ czy∏ Woj ciech Kra jew ski re ko men da -
cj´ Ja ro s∏a wa Ja wor skie go na prze wod ni czà ce go Ra dy Gmi ny Ra cià˝.
By ∏a ona a˝ tak prze ko ny wu jà ca, ˝e nikt z rad nych nie zg∏o si∏ in ne go kan -
dy da ta. Na do da tek Ja ro s∏a wa Ja wor skie go, w taj nym g∏o so wa niu, po par -
li wszy scy rad ni. W ka˝ dym ra zie nikt go nie skre Êli∏. Wi ce prze wod ni czà -
cy mi ra dy, tak ̋ e w taj nym g∏o so wa niu, zo sta li wy bra ni Eu ge niusz Pta sik
i Ja cek Ga dom ski. Wszy scy trzej – na zdj´ ciu.

Re la cja z I se sji na str. 2

Gra le wo

Re kor do we śpie wa nie
Po nad 20 grup Êpie wa czych zja wi ∏o si´ 29 li sto pa da w Gra le wie, by wziàç

udzia∏ w 14. Kon kur sie Pio sen ki Re li gij nej, or ga ni zo wa nej wspól nie przez pa ra -
fi´ i szko ∏´. Ksiàdz pro -
boszcz Jan Pio trow ski cie -
szy∏ si´ po dwój nie. Bo
i z fak tu du ̋ ej licz by uczest -
ni ków, któ rej po zaz dro Êciç
mo gli or ga ni za to rzy po dob -
nych prze glà dów, oraz z po -
wo du wy st´ pu pa ra fial nej
scho li z Gra le wa (patrz zdj´ -
cie).

Czy taj na str. 5

ZDROWIA 
I DOSTATKU 

NA ŚWIĘTA I CAŁY
NOWY ROK ŻYCZĄ

CZYTELNIKOM 
AUTORZY 
„GŁOSU”

Ka den cja 2014 – 2018 rozpocz´ta
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Kandydaturę Jarosława Jaworskiego na przewodniczącego rady
zgłosił radny Wojciech Krajewski

Ja ro sław Ja wor ski po raz siód my zo stał prze wod ni -
czą cym Ra dy Gmi ny Ra ciąż. Ale nim do te go do szło, naj -
star szy rad ny Eu ge niusz Pta sik, otwo rzył 28 li sto pa -
da I se sję, zwo ła ną przez ko mi sa rza wy bor cze go, i pro wa -
dził ją aż do wy bo ru prze wod ni czą ce go.

W tym cza sie rad ni i wójt zło ży li ślu bo wa nie. Nie co
wcze śniej prze wod ni czą ca Gmin nej Ko mi sji Wy bor czej
Bo gu mi ła Grod kie wicz przed sta wi ła spra woz da nie w wy -
bo rów prze pro wa dzo nych w gmi nie Ra ciąż, po czym wój -
to wi i rad nym wrę czy ła za świad cze nia o wy bo rze.

Być prze wod ni czą cym to dla mnie za szczyt, przy jem -
ność, wy róż nie nie – mó wił Ja ro sław Ja wor ski, gdy po -
now nie zna lazł się na sto łem pre zy dial nym i dzię ko wał

za wy bór. Do dał, że tę funk cję za wsze trak to wał ja ko wiel -
ki obo wią zek. I tak bę dzie tym ra zem. Obie cał też, iż do -
ło ży wszel kich sta rań, aby wy ga sić po li tycz ne emo cje, by
ra da nie po li ty ko wa ła, lecz zaj mo wa ła się roz wią zy wa -
niem pro ble mów spo łecz nych i go spo dar czych gmi ny.

Po je go wy stą pie niu nad szedł czas na wy bór wi ce -
prze wod ni czą cych ra dy. Sta tus gmi ny Ra ciąż prze wi du je
dwóch wiceprze wod ni czą cych. Na tę funk cję Ro bert Kle -
niew ski za pro po no wał Eu ge niu sza Le wan dow skie go, Ja -
cek Szczy pa – Eu ge niu sza Pta si ka, Woj ciech Kra jew -
ski – Jac ka Ga dom skie go, a Krzysz tof Brdak – Ja nu sza
Kę dzier skie go. W taj nym gło so wa niu naj wię cej gło sów
otrzy ma li Eu ge niusz Pta sik i Ja cek Ga dom ski – po 11,
i zo sta li wi ce prze wod ni czą cy mi ra dy. Eu ge niusz Le wan -
dow ski otrzy mał 5 gło sów, a Ja nusz Kę dzier ski – 1.

I na tym w za sa dzie po rzą dek pierw szej se sji zo stał
wy czer pa ny. W za sa dzie, bo jak po wie dział prze wod ni -
czą cy, tra dy cją każ dych ob rad ra dy jest punkt – wol ne
wnio ski i za py ta nia. Ale tym ra zem ta kich nie by ło.
O głos po pro si ła je dy nie pa ni soł tys Eu ge nia Szlak, któ ra
w imie niu wszyst kich soł ty sów po gra tu lo wa ła wy bra nym
wy bo ru.

r -r
Re la cja zdję cio wa z I se sji – na str. 6-7
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Rada
Gminy
Raciąż

Krzysztof Brdak, lat 43,
Pólka Raciąż, PiS

Jerzy Cichowski, lat 56,
Kaczorowy, PSL

Jacek Gadomski, lat 49,
Unieck, własny komitet

Jarosław Jaworski, 
lat 51, Stare Gralewo, PSL

Janusz Kędzierski, lat 51,
Kraszewo Gaczułty, PiS

Robert Kleniewski, 
lat 45, Szapsk, 
własny komitet

Wojciech Krajewski, 
lat 47, Zdunówek, PSL

Eugeniusz Lewandowski,
lat 67, Kodłutowo, 

własny komitet

Janusz Marcinkowski, 
lat 58, Dobrska Kolonia,

PSL

Teresa Muchyńska, 
lat 50, Cieciersk, 
własny komitet

Eugeniusz Ptasik, lat 71,
Koziebrody, PSL

Grażyna Rogowska, 
lat 36, Sierakowo, 

własny komitet

Krzysztof Sikorski, lat 44,
Krajkowo, własny komitet

Grażyna Szczepańska, 
lat 54, Kocięcin Brodowy,

własny komitet

Jacek Szczypa, lat 35,
Malewo, PSL
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Ko mi sje sta łe
Ra dy Gmi ny Ra cià˝

Ko mi sja Re wi zyj na: Woj ciech Kra jew ski (prze -
wod ni czą cy), Je rzy Ci chow ski (za stęp ca), Ja nusz Mar -
cin kow ski, Gra ży na Ro gow ska, Eu ge niusz Le wan dow ski.

Ko mi sja do spraw Roz wo ju Spo łecz ne go: Ja cek
Szczy pa (prze wod ni czą cy), Ro bert Kle niew ski (za stęp -
ca), Eu ge niusz Pta sik, Je rzy Ci chow ski, Ja cek Ga dom ski.

Ko mi sja do spraw Za gro żeń Spo łecz nych: Ja nusz
Mar cin kow ski (prze wod ni czą cy), Gra ży na Ro gow ska
(za stęp ca), Ja cek Ga dom ski, Eu ge niusz Pta sik, Te re sa
Mu chyń ska, Ro bert Kle niew ski.

Ko mi sja Bu dże to wa i Fi nan sów: Te re sa Mu chyń -
ska (prze wod ni czą ca), Ja nusz Kę dzier ski (za stęp ca), Ja -
cek Szczy pa, Gra ży na Szcze pań ska, Krzysz tof Brdak,
Krzysz tof Si kor ski.

Ko mi sja Rol nic twa i Roz wo ju Go spo dar cze go:
Eu ge niusz Le wan dow ski (prze wod ni czą cy), Gra ży na
Szcze pań ska (za stęp ca), Krzysz tof Si kor ski, Woj ciech
Kra jew ski, Krzysz tof Brdak, Ja nusz Kę dzier ski.

W po wie cie zmia na
Po wy bo rach sa mo rzą do wych w po wie cie płoń skim za -

szły zmia ny per so nal ne. Sta ro stą zo stał do tych cza so wy wi ce -
sta ro sta – An drzej Stol pa. A wi ce sta ro stą – An na Du miń ska -
-Kier ska. Na to miast
Jan Mą czew ski, do -
tych cza so wy sta ro sta,
bę dzie peł nił funk cję
prze wod ni czą ce go
Ra dy Po wia tu. Elż -
bie ta Grod kie wi cza
z Gra le wa awan so wa -
ła. Zo sta ła wy bra na
do Za rzą du Po wia tu
Płoń skie go.

r -r

W sejmiku
Ukon sty tu owa ły się też

wła dze sa mo rzą do we wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go. Mar -
szał kiem Ma zow sza zo stał po -
now nie Adam Stru zik. 

Starosta 
powiatu płońskiego 

Andrzej Stolpa

Wicestarosta  
Anna 

Dumińska-Kierska
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Kon kurs Pio sen ki Re li gij nej w Gra le wie
Ta kie go kon kur su jesz cze nie by ło. Do Gra le wa z róż nych stron Ma zow -

sza zje cha ło aż 600 wy ko naw ców, co do kład nie po li czył i z nieukry wa ną ra do -
ścią nas o tym po in for mo wał ksiądz pro boszcz Jan Pio trow ski, współ or ga ni za -
tor prze glą du. Dru gi – dy rek tor miej sco wej szko ły Krzysz tof Bor kow ski, tak że
był ura do wa ny. A na na szą su ge stię, że ze wzglę du na tak du żą fre kwen cję trze -
ba chy ba bę dzie po -
my śleć o prze nie sie niu
w przy szło ści kon kur -
su do więk szej sa li,
np. w Ra cią żu, od -
rzekł, że to nie moż li -
we cho ciaż by dla te go,
że ni gdzie in dziej nie
ma ta kiej at mos fe ry
jak w Gra le wie.

A ta by ła rze czy -
wi ście fan ta stycz na.
Wy peł nio na nie mal
po brze gi sa la gim na -
stycz na gra lew skiej
szko ły ema no wa ła ra -
do ścią ze wspól ne go
śpie wa nia. I tak jest co
ro ku. Bo ci, któ rzy tu
przy je cha li nie rzad ko
z od le głych od Gra le -
wa miej sco wo ści Ma -
zow sza, ba wi li się do -
sko na le. Kon kurs to
jed no, a wspól na za ba -
wa, to dru gie. I to dru -
gie jest chy ba waż niej -
sze niż pierw sze. Sko -
ro jed nak kon kurs,
mu sia ło być ju ry
pod nie za wod nym
prze wod nic twem Jo -
lan ty Tysz kie wicz –
Sie nie wicz). I oczy wi ście na gro dy. Go spo da rze mie li po wo dy do ra do ści, bo
ich re pre zen tant – żeń ska scho la pa ra fial na – otrzy mał wy róż nie nie. Cie szy li
się też in ni re pre zen tan ci gmi ny Ra ciąż – ze spół ze szko ły w Ko zie bro dach.
A zwłasz cza je go so list ka, któ ra wy śpie wa ła na gro dę in dy wi du al ną.

r -r

Wy ni ki Kon kur su Pio sen ki Re li gij nej w Gra le wie - 29 li sto pa da 2014 r.

ZE SPO ŁY
I miej sce – ze spół TO TUS TU US z pa ra fii p. w. św. Ja na Chrzci cie la w Biel sku;
do dat ko wo spe cjal ne wy róż nie nie za aran ża cję pio sen ki au tor skiej
II miej sce – ze spół PA SJA z Miej skie go Dom Kul tu ry w Prza sny szu
II miej sce – ze spół MI RIAM z pa ra fii p. w. Mat ki Bo skiej Fa tim skiej w Płoc ku
III miej sce – nie przy zna no
Wy róż nie nie – ze spół SHA LOM z pa ra fii p. w. św. Mar ci na w Go sty ni nie

SCHO LE
I miej sce – „Scho la Świę tej An ny” z pa ra fii p. w. św. Ja na Ewan ge li sty w Bo ga tem
II miej sce – scho la „Gwiaz decz ki Mi cha ła” z pa ra fii p. w. św. Mi cha ła Ar cha nio -
ła w Płoń sku
III miej sce – scho la pa ra fial na z pa ra fii p. w. św. Sta ni sła wa w Dro bi nie
III miej sce – scho la „Dzie ci Fa tim skie” z pa ra fii p. w. Mat ki Bo skiej Fa tim skiej
w Płoc ku
III miej sce – Scho la „No ster Deus” z pa ra fii p. w. św. Mar ci na w Go sty ni nie
Wy róż nie nie – scho la pa ra fial na z pa ra fii p. w. św. Mał go rza ty w Gra le wie
Wy róż nie nie – dla wo ka list ki ze spo łu RE FREN ze Szko ły Pod sta wo wej w Ko zie -
bro dach

Na sce nie scho la z pa ra fii w Gra le wie

Za rów no wójt Ry szard Gisz czak, jak i ksiądz 
Jan Pio trow ski moc no prze ży wa li wy stęp 

gra lew skie go ze spo łu

Wśród pu blicz no ści nie za bra kło gro na pe da go gicz ne go
i nie oce nio ne go przy ja cie la szko ły Je rze go Ja wor skie go

Ko zie brodz ki „Re fren”

Ju ro rzy mie li trud ne za da nie

Sa la gim na stycz na w Gra le wie by ła wy peł nio na 
nie mal po brze gi
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Do czasu wyboru przewodniczącego rady sesję
prowadził radny senior Eugeniusz Ptasik

Sprawozdanie z wyborów w gminie Raciąż
przedstawiła przewodnicząca Gminnej

Komisji Wyborczej Bogumiła Grodkiewicz
Tekst ślubowania radnych odczytał
najmłodszy radny Jacek Szczypa

Ślubowanie radnych, nazwiska radnych wyczytywała najmłodsza radna 
Grażyna Rogowska (z prawej)

Ślubuje wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak

Pierwsza sesja Rady Gminy Raciąż 
kadencji 2014 – 2018
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Bogumiła Grodkiewicz wręczyła wójtowi i radnym zaświadczenia o wyborze

Głosowanie

Nad listą obecności czuwała sekretarz gminy Gabriela Kowalska

Sołtysi komentowali „na gorąco” przebieg obradPanie sołtyski jak zwykle były obecne za sesji

Wójt Ryszard Giszczak gratuluje 
Jarosławowi Jaworskiemu wyboru 

na przewodniczącego rady
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Gra le wo

Pa trio tycz ne
pio sen ki

11 li sto pa da ob cho dzi li śmy ko -
lej ną rocz ni cę od zy ska nia przez Pol -
skę nie pod le gło ści. W Ze spo le
Szkół w Gra le wie tym ra zem uczci -
li śmy ten świą tecz ny czas, 7 li sto pa -
da, pa trio tycz ną pio sen ką.

Każ da kla sa – po czy na jąc od grup
przed szko la ków, a na gim na zja li stach
koń cząc, przy go to wa ła je den, wcze śniej
wy lo so wa ny utwór, przy oka zji po zna -
jąc hi sto rię je go po wsta nia. 

Wszy scy mo gli włą czyć się
do wspól ne go śpie wa nia, po nie waż sło -
wa pio se nek wy świe tla ne by ły na slaj -
dach.

Był to na praw dę nie za po mnia ny
czas – w ob cho dy te go dnia za an ga żo -
wa ni by li wszy scy ucznio wie na szej
szko ły. Oka za ło się, że w wie lu drze -
mią ol brzy mie po kła dy mu zycz nych ta -
len tów. Świet na za ba wa, cie ka wa lek cja
hi sto rii, chwi la do wzru szeń i faj ne go
by cia ra zem. Mo ment, by po czuć się
dum nym z te go, że jest się Po la kiem.

Po le ca my! 
Tak nam się spodo ba ło, że szkol ny

prze gląd pio sen ki pa trio tycz nej wpi sze
się na pew no w tra dy cję na szej szko ły.

zsg

12 li sto pa da ucznio wie Fi lii Szko -
ły Pod sta wo wej im. Ada ma Bo ja -
now skie go w Ko dłu to wie przy szli
do szko ły od święt nie ubra ni, a na sa -
li gim na stycz nej po ja wi ła się bia ło -
-czer wo na de ko ra cja.
To wszyst ko dla
uczcze nia Na ro do we -
go Świę ta Nie pod le -
gło ści, któ re w na szej
szko le ob cho dzo ne
jest bar dzo uro czy ście.

Aka de mia z tej
oka zji roz po czę ła się
od wpro wa dze nia
sztan da ru szko ły oraz
od śpie wa nia „Ma zur ka
Dą brow skie go”. Póź -
niej ca ła spo łecz ność
szkol na uczest ni czy ła
w wi do wi sku ar ty -
stycz no -hi sto rycz nym mó wią cym
o utra cie przez Pol skę nie pod le gło -
ści, o wal kach Po la ków w ce lu od zy -
ska nia oj czy zny i wresz cie o szczę -
śli wym dniu 11 li sto pa da 1918 ro ku,
kie dy to po 123 la tach nie wo li Po la -
cy znów cie szy li się wol no ścią.
Wier sze pa trio tycz ne prze pla ta ne by -

Ko zie bro dy

Rocz ni co wy apel
10 li sto pa da w Ze spo le Szkół w Ko zie bro dach od był się uro czy sty apel upa -

mięt nia ją cy waż ną rocz ni -
cę w dzie jach Pol ski – od -
zy ska nie nie pod le gło ści.

Po przez wy re cy to wa ne
wier sze, tre ści po etyc kie
oraz wy śpie wa ne pie śni
pa trio tycz ne ucznio wie
przy po mnie li wszyst kim
ze bra nym hi sto rię na sze -
go kra ju – cza sów, gdy
Pol ska stra ci ła nie pod le -
głość i znik nę ła na 123 la -
ta z ma py świa ta.

Ucznio wie na szej
szko ły uważ nie uczest ni -
czy li w lek cji hi sto rii do -
ty czą cej dro gi, ja ką mu -
sia ła prze być Pol ska, aby
od zy skać wol ność. Po -
przez god ne uczest nic two
w aka de mii od da li hołd
wszyst kim Po la kom, któ -
rzy wal czy li i gi nę li za na -
szą oj czy znę. 

zsk

ły pie śnia mi opie wa ją cy mi bo ha ter -
stwo Po la ków pa trio tów, któ rzy ni gdy
nie po go dzi li się z utra tą wol no ści
i nie rzad ko pła ci li za tę wol ność naj -
wyż szą ce nę – wła sne ży cie.

Pod czas Świę ta Nie pod le gło ści za -
pre zen to wa li się rów nież na si ucznio -
wie z od dzia łu przed szkol ne go. Po dzi -
wia li śmy wła sno ręcz nie zro bio ne
przez nich sym bo le na ro do we i z przy -
jem no ścią słu cha li śmy pa trio tycz nych
wier szy i pio se nek w ich wy ko na niu

M. Ziół kow ska

Ko dłu to wo

Wi do wi sko ar ty stycz no-hi sto rycz ne 
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Dzien życz li wo ści
Za ra ża li uśmie chem

i życz li wo ścią
21 li sto pa da to Świa to wy Dzień

Życz li wo ści i Po zdro wień, wy my ślo ny
w USA 41 lat te mu.

W Ze spo le Szkół w Uniec ku po raz
pierw szy roz pro pa go wa li śmy go
w 2013 ro ku. W tym ro ku ucznio wie
ko ła bi blio tecz ne go przy go to wa li pla -
ka ty in for mu ją ce o ob cho dach świę ta.
Na szym ce lem by ło zwró ce nie uwa gi
na życz li wość i na ob da ro wy wa nie się
choć by w ten je den dzień a mo że
i w in ne dni - uśmie chem.

Wszy scy w szko le się do sie bie
uśmie cha li, wie lu przy pię ło do ubra nia
em ble mat ko ja rzą cy się z życz li wo -
ścią. Na drzwiach klas lek cyj nych na -
kle jo ne zo sta ły sen ten cje, na uczy cie le
roz ma wia li z ucznia mi pod czas lek cji
na te mat życz li wo ści.

Po szcze gól ne kla sy przy go to wa ły
pla ka ty, któ re za wie szo ne zo sta ły
w „Ga le rii Życz li wo ści”. W bi blio te ce
szkol nej Pu blicz ne go Gim na zjum wy -
sta wio no „Księ gę życz li wo ści”,
do któ rej każ dy chęt ny mógł się wpi -
sać.

Na za koń cze nie świę ta wszy scy
spo tka li śmy się przy wy sta wie prac,
aby zro bić wspól ną fo to gra fię i wy brać
naj cie kaw sze pra ce. Naj bar dziej
spodo ba ły się pra ce: 3 i 4- lat -
ków, II, III i VI kla sy szko ły pod sta wo -
wej oraz kl. III gim na zjum.

Cel zo stał osią gnię ty - za ra zi li śmy
wszyst kich uśmie chem i życz li wo ścią.

zsu

Kraj ko wo

Ucznio wie
w pro gra mie

„Ma li świa tow cy”
6 li sto pa da dzie ci z klas

II – VI Szko ły Pod sta wo wej im.
St. Choj nac kie go w Kraj ko wie
bra ły udział w na gry wa niu pro -
gra mu dla ka na łu TVP ABC pt.
„Ma li świa tow cy”.

To dzie wię cio od cin ko wy pro -
gram dla dzie ci i z udzia łem
dzie ci. W pro gra mie uczest ni czą
rów nież dzie ci z za gra ni cy, np.
dzie ci dy plo ma tów akre dy to wa -
nych w War sza wie. W każ dym
od cin ku bie rze udział sze ścio ro
dzie ci, któ re roz ma wia ją na dwa
te ma ty. Jed ne do ty czy rze czy wi -
sto ści na sze go kra ju i je go spe -
cy fi ki oraz wi ze run ku w oczach
dzie ci – ob co kra jow ców (za ba -
wy, sport, roz ryw ka, kuch nia,
geo gra fia, mo da, za byt ki). Dru gi
to te mat „mię dzy na ro do wy”,
czy li po rów ny wa nie tych sa -
mych za gad nień, sy tu acji w róż -
nych kra jach, np. re la cji dzie -
ci – ro dzi cie, co do zwo lo ne lub
za ka za ne, co łą czy lub dzie li itp.

Czwo ro dzie ci ze szko ły
w Kraj ko wie: Zu zia Jac kow ska,
Wik to ria Pod lec ka, Bar tek Ryb -
ka i Bar tek Mrocz kow ski bra ło
udział w pro gra mie. Po zo sta li
ucznio wie (43) sie dzie li na wi -
dow ni wraz z pa nia mi na uczy -
ciel ka mi – Ma rią Kop czyń ską
i Mał go rza ta Szym bor ską oraz
pa nią Aga tą Bloch – ma mą Mar -
tyn ki i Bart ka. Pro gram pro wa -
dzi ła pa ni Be ata Chmie low ska -
-Olech (Te le express), a Ra fał
Brzo zow ski śpie wał i roz da wał
au to gra fy. Oprócz wspa nia łej za -
ba wy ucznio wie od kuch ni po -
zna li pra cę re ży se ra, ope ra to rów
ka mer i świa tła, dźwię kow ców,
cha rak te ry za to rek. Na pla nie
pro gra mu pa no wa ła mi ła at mos -
fe ra. W gma chu te le wi zji na ul.
Wo ro ni cza 17 ucznio wie spo tka -
li pa na Bo gu sła wa Wo ło szań -
skie go („Sen sa cje XX wie ku”)
i pa nią Mar tę Li piń ską (Mi cha -
ło wą z „Ran cza”).

Od cin ki pro gra mu „Ma li
świa tow cy” emi to wa ne są w so -
bo ty na ka na le TVP ABC
o godz. 15.20.

Elż bie ta Grze lak

Unieck
Uro czy stość 

po świę co na Oj czyź nie
Aka de mia z oka zji 96 rocz ni cy od zy ska -

nia przez Pol skę nie pod le gło ści w Ze spo le
Szkół w Uniec ku roz po czę ła się od wy stą -
pie nia pa ni Ma rian ny Krze miń skiej, któ ra
przy po mnia ła naj waż niej sze fak ty z ży cia
na ro du pol skie go wal czą ce go o wol ność.

Mot tem jej wy stą pie nia by ły sło wa: „Pol -
ska to mat ka, któ ra nas ży wi, ko cha i opie -
ku je się na mi”. Po tych sło wach chór szkol -
ny od śpie wał „Bo że coś Pol skę”. Na sa li wi -
dać by ło wzru sze nie i za du ma nie. Na stęp nie
głos za bra li ucznio wie kla sy I gim na zjum
i za pre zen to wa li pro gram ar ty stycz ny. By ła
to opo wieść o dzie jach Pol ski, po cząw szy
od za bo rów, po przez wznie ca ne po wsta nia
na ro do we, wal kę Po la ków w sze re gach ob -
cych ar mii w cza sie I woj ny świa to wej aż
do dnia 11 li sto pa da 1918 ro ku - tak dla nas
waż ne go i sym bo licz ne go. Kil ko ro uczniów
re flek sję nad hi sto rią i współ cze sno ścią Oj -
czy zny od da ło w re cy ta cjach ta kich utwo rów
jak: „Mo ja piosn ka II” C. K. Nor wi da, „Mo -
dli twa za Pol skę” H. Bo cheń skiej czy „My -
śląc Oj czy zna” K. Woj ty ły.

Po ja wi ły się też frag men ty prze mó wie nia
J. Pił sud skie go i J. Ken ne dy'ego, a tak że
prze sła nie Ja na Paw ła II: „Obo wiąz ki wo bec
oj czy zny do ty czą każ de go Po la ka. Każ dy
po wi nien swo ją pra cą, mi ło ścią i tro ską
ogar nąć ca ły na ród”.

Na sa li roz brzmie wał nie tyl ko Cho pin
i „Pol skie dro gi”, ale rów nież po pu lar ne pie -
śni pa trio tycz ne: „Ro ta”, „Pie cho ta”,
„Pierw sza Bry ga da”. Chó ro wi akom pa nio -
wał pan Prze my sław Kor pal ski. Wy ko nał
tak że utwór na trąb ce „Na wo jen ce ład nie”.

Na za koń cze nie ca ła szko ła od śpie wa ła
„Ma zur ka Dą brow skie go”. Na si pra dziad ko -
wie no si li Oj czy znę w ser cu, a my uczy my
na sze dzie ci, jak być Po la ka mi. zsu
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Uprzejmie informuję, że Gmina Raciąż uruchomiła punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) i w związku z tym Urząd Gminy będzie odbierał nieodpłatnie z posesji:

•  odpady wielkogabarytowe (stare meble)
•  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD itp.)
•  zużyte opony (tylko od samochodów osobowych)
Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszone są o kontakt z Urzędem Gminy (pokój nr 1) lub

telefonicznie pod nr (23) 679-12-80 wew. 127.

Dzień Pra cow ni ka So cjal ne go

An na Wal czew ska 
wśród wy róż nio nych

Z oka zji Dnia Pra cow ni ka So cjal ne go wo je wo da Ja cek Ko -
złow ski wrę czył Krzy że Za słu gi i Me da le za Dłu go let nią Służ bę.
Pod czas uro czy sto ści współ or ga ni zo wa nej przez Ma zo wiec ki Urząd
Wo je wódz ki prze ka za ne zo sta ły rów nież li sty gra tu la cyj ne.

Z poważaniem
Ryszard Giszczak – Wójt Gminy Raciąż

Wo je wo da ma zo wiec ki Ja cek Ko złow ski de ko ru je An nę Wal czew ską 
Zło tym Me da lem za Dłu go let nią Służ bę.

W związ ku z ob cho da mi Dnia Pra cow ni ka So cjal ne go
w mu rach Pa ła cu Kul tu ry i Na uki w War sza wie wrę czo no 16
od zna czeń. Pra cow ni cy ośrod ków po mo cy spo łecz nej z Ma -
zow sza zo sta li do ce nie ni za efek tyw ną i sku tecz ną pra cę so -
cjal ną, szcze gól nie za współ dzia ła nie z asy sten ta mi ro dzi ny.
Wy si łek pra cow ni ków wło żo ny w po moc oraz wspar cie osób
znaj du ją cych się w trud nych sy tu acjach ży cio wych zo stał
uho no ro wa ny 2 Srebr ny mi i 3 Brą zo wy mi Krzy ża mi Za słu gi.
Wrę czo no rów nież Me da le za Dłu go let nią Służ bę: 6 zło -
tych, 4 srebr ne i 1 brą zo wy, a tak że li sty gra tu la cyj ne za naj -
bar dziej war to ścio we ini cja ty wy po dej mo wa ne w ra mach pra -
cy so cjal nej.

Wśród wy róż nio nych Zło tym Me da lem za Dłu go let nią
Służ bę zna la zła się An na Wal czew ska, kie row nik Gmin ne go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Ra cią żu.

Me dal za Dłu go let nią Służ bę przy zna je Pre zy dent Rze -
czy po spo li tej Pol skiej ja ko na gro dę za wzo ro we, wy jąt ko wo
su mien ne wy ko ny wa nie obo wiąz ków wy ni ka ją cych z pra cy
za wo do wej w służ bie Pań stwa.

Dzień Pra cow ni ka So cjal ne go ob cho dzo ny jest 21 li sto -
pa da. Świę to wpro wa dzo ne w 1996 r. jest oka zją do spo tkań
z przed sta wi cie la mi władz lo kal nych, wy róż nie nia pra cow ni -
ków so cjal nych czy wrę cze nia spe cjal nych na gród za wy bit ne
i no wa tor skie dzia ła nia w ob sza rze pra cy so cjal nej oraz po -
mo cy spo łecz nej.

R -r
Fot. ze zbio rów pry wat nych

Ser decz nie dzię ku ję wszyst kim
Wy bor com z Gmi ny Ra ciąż za udział
w wy bo rach sa mo rzą do wych i od da nie
gło su na mo ją oso bę.

Jan Mą czew ski

Ser decz nie dzię ku ję mo im Wy bor -
com za każ dy głos od da ny ma mo ją
oso bę. Ja ko Wa sza soł tys i rad na obie -
cu ję nie za wieść Wa sze go za ufa nia.

Te re sa Mu chyń ska



PODZIĘKOWANIA
„G∏os Racià˝a” nr 12/201412

Sza now ni Pań stwo, Dro dzy Wy bor cy
Ser decz nie dzię ku ję za po par cie udzie lo -

ne mi z Pań stwa stro ny w wy bo rach sa mo -
rzą do wych 2014 ro ku.

Skła dam go rą ce po dzię ko wa nia Wszyst -
kim, któ rzy od da li głos oraz Wszyst kim bio -
rą cym udział w gło so wa niu.

Pań stwa udział w wy bo rach jest po twier -
dze niem mo jej wia ry, że w na szej Gmi nie
moż li we są zmia ny na lep sze.

Da li ście mi Pań stwo si łę i wiel ki man -
dat za ufa nia – za co raz jesz cze bar dzo
dzię ku ję.

Z wy ra za mi sza cun ku
Mał go rza ta Ziół kow ska wraz z ro dzi ną

Serdeczne podziękowania za oddane
głosy na moją kandydaturę dla
mieszkańców Koziebród

składa radny Eugeniusz Ptasik 

Wszystkim, którzy oddali swój głos 
na mnie w wyborach samorządowych
składam serdeczne podziękowania.

Jacek Szczypa 

Serdecznie dziękuję wszystkim Moim
Wyborcom za zaufanie 
i każdy głos oddany 
na moją osobę 
w wyborach 
do Rady Gminy.

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Jaworski

Serdecznie dziękuję wszystkim 
za zaufanie i każdy głos oddany 
na moją osobę w wyborach 
do Rady Powiatu 
Płońskiego 

Serdeczne podziękowania dla wyborców
ze wsi Kaczorowy, Strożęcin i Ćwiersk,
którzy oddali na mnie głos 

składa Jerzy Cichowski 

Wszystkim wyborcom, którzy
16.11.2014 r. w wyborach do Rady
Gminy Raciąż oddali na mnie swój 
głos serdeczne podziękowania

składa
Elżbieta Małgorzata Grzelak

Serdecznie dziękuję wszystkim
wyborcom, którzy oddali głos 
w wyborach samorządowych 
na moją osobę.

Wojciech Krajewski 

Wszystkim wyborcom, którzy 
w wyborach do Rady Gminy Raciąż
oddali na mnie głos serdecznie dziękuję.

Eugeniusz Lewandowski

Z wyrazami 
szacunku 
Elżbieta Grodkiewicz 
Radna Powiatu 
Płońskiego


