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W 95. rocznicę osadnictwa łowickiego 
w Krajkowie i okolicy, potomkowie osadni-
ków postanowili wrócić do korzeni. 22 maja 
zorganizowali festyn łączący pokolenia ło-
wiczaków i krajkowiaków.

Czytaj na str. 5, patrz na str. 6-7

Jan Mączewski został ponownie prezesem Zarządu Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku OSP RP w Raciążu. Jednym z wiceprezesów został po 
raz kolejny wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak. Podczas strażackiego zjaz-
du, który odbył się 24 maja w Raciążu, delegaci podsumowali minione pięć 
lat i wybrali władze na następną kadencję.                            Czytaj na str. 8-9

Strażacy wybrali władze

Pierwsza
Komunia Święta

W KRAJKOWIE PO ŁOWICKU

NIETYPOWY ROK
Tak wójt Ryszard Giszczak określił 

2015 rok dla budżetu gminy podczas majo-
wej sesji Rady Gminy Raciąż, zanim radni 
przystąpili do rozliczenia minionego roku 
i głosowania nad absolutorium dla włoda-
rza. Wójt otrzymał je jednogłośnie. Wszyscy 
obecni rajcy (13) głosowali „za”.

Czytaj na str. 2

Gimnazjaliści z Gralewa w fi nale wojewódzkim
Drużyna Publicznego Gimnazjum w Starym Gralewie zakwalifi kowała 

się do fi nału wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
W fi nale rejonowym, który 23 maja odbył się w Obrytem, zajęła drugie miej-
sce minimalnie ustępując gospodarzom zawodów. 

Czytaj na str. 5

MOTOCYKLIŚCI
ROZPOCZĘLI  SEZON
8 maja motocykliści z Grupy Motocy-

klowej Raciąż uczestnictwem w mszy świę-
tej w Raciążu (przed rokiem w Krajkowie) 
ofi cjalnie rozpoczęli sezon.

Czytaj i patrz na str. 3

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję druhom z OSP 

w Dobrskiej Kolonii i Koziebrodach za 
zaangażowanie w zabezpieczenie wyści-
gu kolarskiego.

Wójt Gminy Raciąż
 Ryszard Giszczak

Patrz na str. 12
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Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
zmarłego JERZEGO CICHOWSKIEGO 

Radnego Rady
Gminy Raciąż

składają Wójt, Rada Gminy
i pracownicy Urzędu Gminy w Raciążu 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
zmarłej Pani KRYSTYNY ART

wieloletniej sołtys
wsi Dobrska – Kolonia
składają Wójt, Rada Gminy

i pracownicy Urzędu Gminy w Raciążu 

Dlaczego nietypowy? Ze względu na solidny 
zastrzyk gotówki, nieprzewidywany w pierwot-
nej wersji budżetu. Początkowo radni zakładali, że 
w minionym roku do kasy gminnej wpłynie ok. 
25,5 mln zł, gdy tymczasem na koniec roku okazało 
się, że dochód przekroczył 33 mln zł. Skąd wzięły się 
te niespodziewane dochody, wyjaśnił wójt. Przede 
wszystkim ze środków unijnych. Prawie 2 mln zł 
to zwrot z funduszy unijnych części kosztów budo-
wy przydomowych oczyszczalni ścieków, przeszło 
4 mln zł – zwrot unijny za wykonanie oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji w Uniecku. Ryszard Giszczak 
chwalił skarbnika gminy Barbarę Rumianowską i jej 
poprzedniczkę Barbarę Gładką za to, że z determi-
nacją i skutecznie zabiegały o zwrot podatku VAT, 
naliczony od przydomowych oczyszczalni ścieków. 
A to niemała kwota, bo 950 tys. zł. 

Ryszard Giszczak przyznał, że odkąd jest wój-
tem, a jest nim od początku istnienia gminy Raciąż, 
czyli od 24 lat, takiej sytuacji fi nansowej jeszcze nie 
było. Budżetowe pieniądze wydane zostały m.in. 
na studnię głębinową w Koziebrodach, moderniza-
cję remiz w Uniecku i Jeżewie Wesel. Ale działania 
inwestycyjne w 2015 r. w gminie Raciąż dotyczyły 
głównie budowy dróg. Powstało ponad 18 kilome-
trów asfaltowych traktów, w tym 7 km od podstaw. 
A i tak nie udało się wykonać wszystkich zamie-
rzonych. Na przykład dwóch w Kaczorowach, bo 
niektórzy mieszkańcy się na to nie godzą. Nie uda-
ło się więc wydać wszystkich pieniędzy. Powstała 
nadwyżka budżetowa w kwocie 3,7 mln zł. Ryszard 
Giszczak tak to skomentował: – Lepiej jest nie wy-
dać, niż zmarnować. Firma, którą mam zaszczyt do-
wodzić, nie marnuje pieniędzy. Ten pogląd podzie-
lili radni jednogłośnie udzielając wójtowi absoluto-
rium za ubiegły rok.

Ryszard Giszczak mówił też o budowie zalewu. 
Informował, że gmina inwestuje w to przedsięwzię-
cie od 10 lat i zbliża się do fi niszu. Obecnie oczekuje 
na pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, która otworzy drogę do ubiegania się 
o zezwolenie na budowę, co z kolei pozwoli rozpo-
cząć procedurę starania się o środki unijne na tę in-
westycję. Zdaniem włodarza gm. Raciąż powinno to 
nastąpić w 2017 r.

Wójt odniósł się też do funduszu sołeckiego, 
który od wielu lat jest wyodrębniany w kolejnych 
budżetach gminy Raciąż. Przyznał, że jest zwolen-
nikiem tego funduszu, bo uczy on współodpowie-
dzialności za podejmowanie decyzji. Zgłosił też pro-
pozycję, aby fundusz sołecki w 2017 r. przeznaczyć 
w połowie na zakup równiarki, bo obecna jest już 
zużyta i ciągle trzeba ją naprawiać. A to bardzo po-
trzebna maszyna.

Wcześniej szczegóły na temat ubiegłorocznych 
fi nansów gminy przedstawiła skarbnik Barbara Ru-
manowska. Mówiła m.in.: – Podsumowując wyko-
nanie budżetu za rok 2015 łączne dochody wyniosły 
33 081 611,83 zł, natomiast wydatki zostały zreali-
zowane w wysokości 27 269 937,30. To oznacza, że 
rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową 
w kwocie 5 811 674,53 zł, natomiast narastająco 
z uwzględnieniem lat poprzednich nadwyżka wyno-
si 3 743 049,27 zł.

Podczas sesji radni podzieli nadwyżkę budże-
tową. Większość przeznaczyli na budowę i moder-
nizację kolejnych dróg. W planach jest też budowa 
przepompowni wody w Niedrożu i Gralewie.

r-r

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2015 r. – str. 4.

NIETYPOWY ROK
Tak wójt Ryszard Giszczak określił 2015 rok dla budżetu gminy podczas majowej sesji 

Rady Gminy Raciąż, zanim radni przystąpili do rozliczenia minionego roku i głosowania nad 
absolutorium dla włodarza. Wójt otrzymał je jednogłośnie. Wszyscy obecni rajcy (13) głoso-
wali „za”.
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Z głębokim żalem żegnamy

JERZEGO CICHOWSKIEGO
– wieloletniego działacza Polskiego Stronnictwa Ludowego 

Żonie oraz całej Rodzinie Zmarłego 
wyrazy szczerego współczucia składa 

Zarząd Miejsko-Gminny 

Polskiego Stronnictwa Ludowego w Raciążu

8 maja motocykliści z Grupy Motocyklowej 
Raciąż uczestnictwem w mszy świętej w Raciążu 
(przed rokiem w Krajkowie) ofi cjalnie rozpoczęli se-
zon. Po nabożeństwie odbyło się święcenie maszyn.

Na raciąski zlot stawiło się ok. 300 motocykli-
stów z różnych, niekiedy odległych stron kraju.

Motocykliści zaprezentowali się w paradzie 
przez miasto.

Podczas pikniku integracyjnego był czas nie 
tylko na zabawę. Prowadzona była bowiem reje-
stracja dawców szpiku kostnego. Zarejestrowały się 
24 osoby.

Na mocy decyzji Komisji Europejskiej termin 
składania wniosków o przyznanie płatności na rok 
2016 został wydłużony do dnia 15 czerwca 2016 r.

Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, bę-
dzie mógł jeszcze to zrobić do 11 lipca 2016 roku, 

ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia na-
leżne płatności będą pomniejszane o 1 proc.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Biura Po-
wiatowego w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11 (budynek 
hotelu „Poświętne”). 

W Y B O R Y  R A D N E G O
24 lipca w okręgu nr 3, obejmującym so-

łectwa: Ćwiersk, Kaczorowy, Strożęcin, odbędą 
się wybory uzupełniające do Rady Gminy Ra-
ciąż. Termin zgłaszania kandydatów na radnego 
upływa 14 czerwca. Zgłoszenia należy składać 
w Gminnej Komisji Wyborczej, która mieści się 
w Urzędzie Gminy Raciąż, ul Kilińskiego 2.

MOTOCYKLIŚCI ROZPOCZĘLI SEZON

Parada przez miasto Rejestracja dawców szpiku kostnego

Uwaga, rolnicy

...Nie mogło zabraknąć pamiątkowej fotografi i
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Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 186 120,03 101 679,89 54,63

Obsługa długu publicznego 57 000,00 41 859,74 73,44

Różne rozliczenia 80 000,00 0,00 0,00

Oświata i wychowanie 9 479 904,60 8 738 595,76 92,18

Ochrona zdrowia 88 000,00 35 115,07 39,90

Pomoc społeczna 2 281 081,09 2 052 711,59 89,99

Edukacyjna opieka wychowawcza 139 870,00 132 180,44 94,50

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 1 335 082,81 1 098 293,06 82,26

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 59 579,54 41 596,25 69,82

Kultura fi zyczna 142 099,43 94 313,75 66,37

RAZEM 18 915 844,73 16 652 253,79 88,00

SAMORZĄD

Wyszczególnienie Plan 
na 2015 rok

Wykonanie
Kwota %

DOCHODY BIEŻĄCE 25 843 551,92 26 162 683,72 101,23
Dochody z podatków i opłat 6 536 094,00 6 861 597,51 104,98
Udziały w podatkach stano-
wiących dochód budżetu państwa 2 073 513,00 2 166 027,71 104,46

Dochody z najmu, dzierżawy 
wieczystego użytkowania 60 400,00 59 784,90 98,98

Dotacje celowe z tego: 6 054 649,92 5 862 897,21 96,83
 – na zadania własne 1 318 862,67 1 307 845,82 99,16
 – na zadania zlecone 4 297 124,46 4 294 459,80 99,94
 – na programy fi nansowane 
 z udz. środków europejskich 438 662,79 260 591,59 59,40

Subwencje 9 749 103,00 9 749 103,00 100,00
Pozostałe dochody 1 369 792,00 1 463 273,39 106,82
DOCHODY MAJĄTKOWE 6 919 047,41 6 918 928,11 100,00
Dochody ze sprzedaży mienia 20 100,00 19 981,70 99,41
Dotacje celowe na zadania 
własne 424 965,21 424 965,21 100,00

Dotacje na programy fi nansowane 
z udziałem środków europejskich 6 173 982,20 6 173 981,20 100,00

Pomoc fi nansowa między jedno-
stkami samorządu terytorialnego 300 000,00 300 000,00 100,00

O G Ó Ł E M 32 762 599,33 33 081 611,83 100,97

B U D Ż E T  G M I N Y  R A C I Ą Ż  W  2 0 1 5  R .
W trakcie realizacji budżetu gminy w 2015 r. dokonano szereg zmian 

w planie dochodów i wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu kwot 
dotacji na zadania zlecone, zadania własne, kwot subwencji oraz zmian 
w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków i dochodów między 
działami klasyfi kacji budżetowej. Na skutek dokonywanych zmian plano-
wane dochody zostały zwiększone do kwoty 32.762.599,33 zł, natomiast 
planowane wydatki zwiększono do kwoty 31.155.079,84 zł. Budżet gmi-
ny w 2015 r. został wykonany w następujących wysokościach: dochody 
– 33.081.611,83; wydatki – 27.269.937,30 zł.

DOCHODY

Planowane zadania inwestycyjne na 2015 rok w kwocie 7 599 763,80 zł 
zostały zrealizowane w wysokości 5 980 920,28 zł,. tj. 78,70%. Źródłem sfi -
nansowania inwestycji były dochody własne, dotacje.

Niskie wykonanie jest w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa. W dziale tym mieszczą się wydatki związane z zakupem 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Koziebrody. W związku z niedo-
trzymanie terminu dostawy przez producenta pługa hydraulicznego do od-
śnieżania i związanym z tym brakiem możliwości wykonania na samochodzie 
uchwytów mocujących pług, dostawa i płatność nastąpiły w 2016 roku. 

W 2015 roku planowana była przebudowa drogi gminnej w Kaczoro-
wach, ale szerokość pasa drogowego jest niewystarczająca do realizacji tego 
zadania, więc konieczne jest pozyskanie pasa gruntu od właścicieli działek. 
Jedna osoba nie wyraziła zgody na przekazanie gruntu, więc zadanie nie zo-
stało zrealizowane.

W budżecie gminy zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz so-
łecki w kwocie 540 714,24 zł 

Na dzień 31.12.2015 roku gmina posiadała zadłużenie w kwocie 
430 000,00 zł, w tym:

– pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków II etap – 150 000,00 zł

– pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie na budowę punktu selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych w miejscowości Koziebrody – 280 000,00 zł

Zadłużenie stanowiło 1,3% uzyskanych dochodów w 2015 r. i spłacone 
będzie w latach 2016-2017.

(Z rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raciąż za 2015 r.)

Wydatki majątkowe

Przy uchwalaniu budżetu gminy na wydatki majątkowe zaplanowano kwo-
tę 4 112 712,71 zł, co stanowiło 17,17% wydatków ogółem. W trakcie realizacji 
budżetu kwota ta uległa zwiększeniu do 7 942 110,65 zł. co stanowi 25,5% 
planu wydatków budżetu po zmianach.

Na planowane wydatki majątkowe w kwocie 7 942 110,65 zł wykonanie 
wynosi 6 323 223,71 zł, co stanowi 79,62%. Są to: własne wydatki inwestycyjne 
– 5 980 920,28 zł; pomoc fi nansowa i udzielone dotacje na zadania inwestycyjne 
– 342 303,43 zł.

Wykonanie inwestycji w 2015 roku w poszczególnych działach przedsta-
wia tabela

Dział Nazwa działu 
klasyfi kacji budżetowej

Plan 
na 2015 rok

Wykonanie
Kwota %

010 Rolnictwo i łowiectwo 344 494,23 192 504,22 55,88
600 Transport i łączność 6 207 205,40 5 123 695,15 82,54
700 Gospodarka mieszkaniowa 13 700,00 11 155,30 81,42
750 Administracja publiczna 21 500,00 19 663,70 91,46

754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 700 022,76 337 176,83 48,17

801 Oświata i wychowanie 112 872,31 103 264,51 91,49

900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 166 423,94 160 206,50 96,26

926 Kultura fi zyczna 33 545,16 33 254,07 99,13
RAZEM 7 599 763,80 5 980 920,28 78,70

Nazwa Plan 
na 2015 rok

Wykonanie
Kwota %

Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 54 149,55 72,20

Leśnictwo 1.000,00 0,00 0,00

Transport i łączność 1 155 905,91 829 031,64 71,72

Gospodarka mieszkaniowa 159 223,09 94 249,16 59,19

Działalność usługowa 57 064,35 32 435,94 56,84

Informatyka 309 128,79 299 631,83 96,93

Administracja publiczna 3 309 785,09 3 006 410,12 90,83

WYDATKI
Na planowane wydatki w kwocie 31.155.079,84 zł wykonanie wynosi 

27 269 937,30 zł. co stanowi 87,53%, w tym wydatki bieżące wykonano 
w kwocie 20 946 713,59 zł, wydatki majątkowe – w kwocie 6 323 223,71 zł. 

Wydatki bieżące na zadania własne za 2015 rok zostały wykonane
w 88,00%. W wydatkach bieżących największą pozycję bo aż 52,48% 
stanowią wydatki związane z utrzymaniem oświaty. Wydatki bieżące
w oświacie wynoszą 8 473 924,66 zł (wydatki ogółem 8 738 595,76 zł minus 
przyznana dotacja na wychowanie przedszkolne w kwocie 243 637,05 zł,
fundusze sołeckie – 12 226,26, zwrot kosztów uczęszczania dziecka do 
przedszkola w innej gminie – 8 807,79 zł). Natomiast otrzymana subwencja 
oświatowa – 6 429 618,00 zł,. stanowi 75,88%. Pozostałą kwotę w wysokości 
2 044 306,66 zł gmina pokrywa ze środków własnych budżetu gminy. 
W następnej kolejności to wydatki na administrację publiczną, pomoc społeczną, 
transport i łączność oraz gospodarkę odpadami komunalnymi. 

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na zadania własne związane z działalnością gminy i jej 
podległych jednostek w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:
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Drużyna Publicznego Gimnazjum w Starym Gralewie za-
kwalifi kowała się do fi nału wojewódzkiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym. W fi nale rejonowym, który 
23 maja odbył się w Obrytem, zajęła drugie miejsce minimalnie 
ustępując gospodarzom zawodów. Zespół, którego opiekunem 
jest Ireneusz Wierzbicki, tworzą Julia Deptuła, Sylwia Majew-
ska i Piotr Pankowski. Ten ostatni był najlepszym zawodnikiem 
turnieju wśród gimnazjalistów.

Nie udało się natomiast awansować drużynie z podsta-
wówki. Ekipa w składzie Julia Koziatek, Julia Pankowska, 
Szymon Borkowski i Hubert Michalski (opiekunka Małgorza-
ta Raciniewska) zajęła czwarte miejsce. Wśród uczniów szkół 
podstawowych indywidualnie triumfowała Julia Koziatek.

Dziesięć dni wcześniej w Gralewie odbył się fi nał powia-
towy turnieju. Na tym etapie, zarówno w kategorii gimnazjów 
jak i szkół podstawowych, triumfowały gralewskie zespoły. In-
dywidualnie także najlepsi okazali się uczniowie ZS w Starym 
Gralewie: Szymon Borkowski (SP) i Piotr Pankowski (PG).

Zawody składały się z dwóch etapów. I etap to część teo-
retyczna, która składała się z testów zawierających zagadnienia 
dotyczące zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, 
znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym. II etap to 
cześć praktyczna, gdzie uczniowie prezentowali swoje umiejęt-
ności jazdy po rowerowym torze przeszkód.

Zwycięzcy zmagań wojewódzkich awansują do fi nału kra-
jowego. Czy ta sztuka uda się gimnazjalistom z Gralewa? War-
to przypomnieć, że w ostatnich dwóch latach reprezentacji PG 
w Starym Gralewie, która wcześniej wielokrotnie rywalizowała 
w gronie najlepszych w Polsce, zabrakło w fi nale ogólnopol-
skim. Mówi się, że do trzech razy sztuka...

r-r

Fot. archiwum szkoły
Zespół Publicznego Gimnazjum w Starym Gralewie

INFORMACJE
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W 95. rocznicę osadnictwa łowickiego w Krajkowie i oko-
licy, potomkowie osadników postanowili wrócić do korzeni. 
22 maja zorganizowali festyn łączący pokolenia łowiczaków 
i krajkowiaków. Zaprosili nań m.in. mieszkańców spod łowic-
kich wsi. W kilkudziesięcioosobowej grupie na czele z prze-
wodniczącym Rady Powiatu Łowickiego Dariuszem Kosmatką 
przybyli członkowie zespołów ludowych z Bełchowa.

Nim na scenie na boisku sportowym doszło do prezenta-
cji artystycznych, w krajkowskiej świątyni odbyła się uroczysta 
suma odpustowa. Tego dnia bowiem parafi a pod wezwaniem 
św. Trójcy obchodziła doroczne święto.

W maju Szkoła Podstawowa w Krajkowie czci pamięć swo-
jego patrona, założyciela placówki Stanisława Chojnackiego. 
Toteż artystyczna prezentacja uczniów tej szkoły połączona była 
z przypomnieniem sylwetki patrona i założyciela, który zginął 
męczeńska śmiercią w obozie zagłady w Dachau. Do łowickiej 
tradycji nawiązywały zaś tańce w wykonaniu zespołu ludowego 
Krajkowiacy oraz prezentacja wigilii po łowicku. Warto wie-
dzieć, że występujący w łowickich strojach Szkolny Zespół Ta-
neczny Krajkowiacy istnieje już 5 lat. Przed dwoma laty został 
zarejestrowany przez kuratora oświaty jako innowacja pedago-
giczna. Zespół, który jest nie tylko wizytówką szkoły, ale też 
Krajkowa i całej gminy Raciąż, ma w swoim repertuarze tańce 
łowickie oraz te charakterystyczne dla północnego Mazowsza.

Podczas festynu nie mogło zabraknąć występów gości 
z Bełchowa – zespołów Bełchowskie Nutki i Słoneczko, które 
tworzą seniorzy. Pierwszy z nich był wielokrotnie wyróżniany 
i nagradzany. Zaprezentował się też zespół Progress.

Miłym akcentem było wystąpienie przewodniczącego 
Dariusza Kosmatki, który chwalił krajkowską młodzież szkol-

ną i nauczycieli za łowickie klimaty. Przyznał, że gdy przy-
glądał się występom uczniów w łowickich strojach, łza mu się 
w oku zakręciła. Powiedział też, że kontakty łowicko-krajkow-
skie mogą nabrać nowego wymiaru. Jest pomysł, aby między 
sołectwami z gminy Raciąż a sołectwami łowickimi zawiązać 
trwałe porozumienie o współpracy. Wójt gminy Raciąż Ryszard 
Giszczak bez namysłu przyklasnął tej inicjatywie.

„Wracamy do korzeni” – takie hasło towarzyszyło krajkow-
sko-łowickiemu spotkaniu pokoleń. A że miało charakter festy-
nu, nie mogło zabraknąć „baloników na druciku, motyli drew-
nianych, koników bujanych, cukrowej waty i z piernika chaty”. 
No, może nie wszystkie te elementy dało się zauważyć. Baloniki 
i wata były na pewno. A także dmuchane zjeżdżalnie i łódki – raj 
dla najmłodszych.

My zaś nie omieszkaliśmy obejść straganów. Szczególnie 
zainteresował nas jeden z nich. A to dlatego, że można tam było 
nabyć album o ziemi krajkowskiej autorstwa księdza probosz-
cza Zbigniewa Kluby. Jego współautorami są mieszkańcy pa-
rafi i. Ci, którzy udostępnili zdjęcia ze swoich archiwów domo-
wych. Album zawiera dziesiątki fotografi i obrazujących życie 
obecnych i dawniejszych mieszkańców ziemi krajkowskiej. Do-
prawdy ksiądz Kluba wykonał iście benedyktyńską pracę. Ale 
warto było, bo efekt zadziwia. I, co mogliśmy zaobserwować, 
album cieszył się naprawdę dużym zainteresowaniem.

W czasie festynu zbierane były datki na rozbudowę szkoły, 
konkretnie na świetlicę i stołówkę.

r-r
Relacja zdjęciowa na str. 6-7

Gimnazjaliści z Gralewa w finale wojewódzkim

W Krajkowie po łowicku
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1. Taka uroczystość nie mogła się odbyć bez strażackiej orkiestry 
dętej

2. Obecna była wnuczka patrona szkoły Urszula Siedlecka z mężem i 
synem

3. Podniosły moment – wprowadzenie sztandaru szkoły
4. Gospodarze spotkania: wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak, 

proboszcz parafi i w Krajkowie ksiądz Zbigniew Kluba i dyrektor 
krajkowskiej szkoły Piotr Kasicki

5. „Album Ziemi Krajkowskiej” cieszył się dużym zainteresowaniem
6. Festyn zgromadził tłumy miejscowych i przyjezdnych
7.8. Występy Krajkowiaków spodobały się zebranym
9.13.14. Stroje łowickie nie należały tego dnia do rzadkości

10. Scenka z wigilii po łowicku
11. Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Dariusz Kosmatka
 przyznał, że gdy przyglądał się występom krajkowskich uczniów
 w łowickich strojach, łza mu się w oku zakręciła
12. Takiego pięknego pająka wykonali dla szkoły w Krajkowie
 goście z Bełchowa
15. Kapela ludowa z Bełchowa
16. Występy gości
17. Zabawa połączyła pokolenia

Fot. red. i Sławomir Trojanowski

12

17

10
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Jan Mączewski został ponownie prezesem Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Raciążu. Jednym z wicepreze-
sów został po raz kolejny wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak. Pod-
czas strażackiego zjazdu, który odbył się 24 maja w Raciążu, delegaci 
podsumowali minione pięć lat i wybrali władze na następną kadencję.

Nim doszło do wyborów, delegaci zapoznali się ze sprawozdaniem 
z działalności w minionej kadencji.

Na terenie gminy i miasta Raciąż działa 11 jednostek OSP, 
10 w gminie Raciąż i jedna w mieście. Trzy jednostki – OSP Raciąż, 
Kaczorowy i Unieck – funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym.

Wszystkie jednostki zrzeszają 327 członków zwyczajnych (301 
mężczyzn i 26 kobiet), 24 członków honorowych i 109 wspierających. 
W sumie miejsko-gminna brać strażacka liczy 460 członków. W struk-
turach OSP działa jedna kobieca drużyna pożarnicza i 5 młodzieżo-
wych.

Przy OSP W Krajkowie i Raciążu istnieją orkiestry dęte, które 
uświetniają ważniejsze spotkania i imprezy organizowane przez Ochot-
nicze Straże Pożarne, jak również uczestniczą w uroczystościach pań-
stwowych i kościelnych.

Jednostki OSP z terenu miasta i gminy Raciąż dysponują 13 sa-
mochodami pożarniczymi. Samochody strażackie mają aktualne ubez-
pieczenia, kierowcy posiadają aktualne zaświadczenia uprawniające do 
kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Dwie jednostki – w Kraj-
kowie i Kraszewie Gaczułtach – nie posiadają kierowców samochodów 
strażackich. W jednostkach znajdują się motopompy i sprzęt strażacki 
do ratowania ludzi, mienia, środowiska.

Druhowie w roku bieżącym zostali poddani okresowym badaniom 
lekarskim – otrzymali zaświadczenia lekarskie uprawniające do udziału 
w akcjach ratowniczych; aktualne są również ubezpieczenia od następstw 
nieszczęśliwych wypadków. Druhowie z jednostki OSP w Uniecku nie 
skorzystali z możliwości poddania się badaniom lekarskim.

Każdego roku organizowane są zawody sportowo-pożarnicze, 
w których biorą udział drużyny przeważnie ze wszystkich jednostek 
OSP. Są to drużyny dorosłych strażaków, jak również młodzieżowe 
drużyny pożarnicze dziewcząt i chłopców. W 2011 roku zawody od-
były się w Uniecku. Udział w zawodach wzięło 16 drużyn. W 2012 
roku zawody sportowo-pożarnicze odbyły się w Jeżewie Wesel, udział 
wzięło 16 drużyn. W roku 2013 – w Szapsku; udział wzięło 11 drużyn, 
w 2014 roku – w Jeżewie-Wesel (15 drużyn), a w 2015 roku – w Ko-
ziebrodach (15 drużyn).

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody 
w postaci sfi nansowania przez wójta gminy Raciąż zakupu sprzętu czy 
umundurowania dla swojej jednostki

Pomocą przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu zawodów słu-
żyła każdego roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Płońsku.

W ostatnich pięciu latach niektóre jednostki OSP obchodziły 
uroczyście jubileusze. 2 czerwca 2012 roku odbyły się uroczystości 

związane z jubileuszem 90-lecia istnienia OSP w Uniecku, połączone 
z rocznicą 20-lecia powstania gminy Raciąż. Uroczystości rozpoczęły 
się mszą św. w kościele pod wezwaniem św. Jakuba w Uniecku, na-
stępnie odbyła się uroczysta sesja w Zespole Szkół w Uniecku. Za trud 
i poświęcenie druhowie zostali odznaczeni złotymi, srebrnymi i brą-
zowymi medalami, przyznano również odznaczenia Strażak Wzorowy. 
Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza za szczególne zasługi 
dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP odznaczony został prezes 
Zarządu Miejsko -Gminnego w Raciążu druh Jan Mączewski.

1 czerwca 2013 roku odbyły się uroczystości związane z obchoda-
mi 110- rocznicy powstania OSP w Raciążu, połączone z Powiatowym 
Dniem Strażaka. Na uroczystość przybyli strażacy z całego powiatu 
płońskiego oraz zaproszeni goście, m.in. marszałek województwa mazo-
wieckiego Adam Struzik. Honorowy obywatel miasta Raciąża Stanisław 
Mączewski przedstawił historię OSP w Raciążu. Podczas uroczystości 
jubilatka została odznaczona medalem „Pro Masovia”, przyznawanym 
osobom lub instytucjom, które przyczyniły się do rozwoju województwa 
mazowieckiego. Ponadto medale, odznaczenia i mianowania na wyższe 
stanowiska otrzymali strażacy zasłużeni dla pożarnictwa.

5 lipca 2015 roku OSP w Dobrskiej Kolonii świętowała 50-lecie 
powstania jednostki. W uroczystościach udział wzięli przedstawicie-
le władz powiatowych i gminnych oraz wszystkich jednostek OSP 
z terenu gminy i miasta Raciąż. Polową mszę świętą odprawił kape-
lan powiatowy strażaków ksiądz Jan Piotrowski. Druhowie odznaczeni 
zostali złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami „Za zasługi dla po-
żarnictwa”. Prezydium Oddziału Powiatowego w Płońsku odznaczyło 
również kilku druhów odznaką Strażak Wzorowy. Natomiast uchwałą 
Prezydium Zarządu Głównego Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrskiej 
Kolonii uhonorowana została srebrnym medalem „Za zasługi dla po-
żarnictwa”. Związek OSP Rzeczypospolitej Polskiej, uchwałą Prezy-
dium Zarządu Głównego, odznaczył Medalem Honorowym im. Bole-
sława Chomicza księdza Jana Piotrowskiego.

12 lipca 2015 roku odbyły się obchody 90-lecia powstania jednost-
ki OSP w Krajkowie. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, któ-
rą odprawił miejscowy proboszcz ksiądz Zbigniew Kluba. Druhowie 
z jednostki OSP w Krajkowie odznaczeni zostali medalami strażacki-
mi. Gratulacje i podziękowania od władz gminnych otrzymał również 
kapelmistrz druh Rafał Grabowski, który od 25 lat prowadzi orkiestrę 
dętą.

Jak każdego roku we wszystkich jednostkach OSP odbyły się wal-
ne zebrania, w tym roku na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych 
w niektórych jednostkach wybrano nowych członków zarządu. Pod-
czas zebrań sprawozdawczo-wyborczych omawiano problemy i po-
trzeby w jednostkach dotyczące szkoleń, zakupów sprzętu i umunduro-
wania ochronnego i wyjściowego. W jednostce OSP w Koziebrodach 
wymagana jest budowa garażu, w OSP w Raciążu remont części garażu 
oraz cyklinowanie podłogi. Remontu wymaga też strażnica w Krasze-
wie Gaczułtach. Jednostce OSP w Krajkowie konieczny jest samochód 
pożarniczy i zakup instrumentów dla orkiestry. OSP w Dobrskiej Kolo-

Strażacy wybrali władze

Weterani strażackiej braci: honorowy komendant Kazimierz Adamski 
i Stanisław Mączewski

Prezes miejsko-gminnej organizacji OSP w Raciążu Jan Mączewski
i przewodniczący zjazdu Antoni Czapski
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Powiatowy kapelan strażaków ks. Jan Piotrowski, prezes powiato-
wej struktury OSP Aleksander Jarosławski, starosta płoński Andrzej 
Stolpa, komendant powiatowy PSP Paweł Jakubowski

 Wójt Ryszard Giszczak pośród unieckich druhów: Zbigniewa Grale-
wicza i Jacka Gadomskiego

nii – średni samochód pożarniczy. Strażnice w Szapsku i Kaczorowach 
wymagają malowania. 

W ostatnich 5 latach rozbudowane i zmodernizowane zostały straż-
nice w Krajkowie, Jeżewie-Wesel, Dobrskiej Kolonii, Koziebrodach, 
Szapsku i Uniecku. Wykonano również dokumentację na moderniza-
cję budynku strażnicy w Kodłutowie. Na uwagę zasługuje zakup ze 
środków własnych gminy Raciąż samochodu strażackiego dla jednost-
ki OSP w Koziebrodach.

Jednostka OSP w Raciążu korzysta ze środków pochodzących 
z budżetu miasta, dotacji oraz darowizn. Na uwagę zasługuje fakt, iż 
w 2011 roku jednostka otrzymała darowiznę od fi rmy CEDROB S.A.

Dotacje dla jednostek z terenu gminy jak i miasta pochodzą z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Urzędu Marszałkowskiego oraz Oddziału Wojewódzkiego Związki 
OSP RP. 

Delegaci wybrali Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Raciążu, który ze swego składu wyłonił prezydium. Pre-
zesem został ponownie Jan Mączewski, wiceprezesami wójt gminy 
Raciąż Ryszard Giszczak i burmistrz Raciąża Mariusz Godlewski, 
komendantem gminnym – Jan Smoliński, sekretarzem – Małgorzata 
Więckowska, skarbnikiem – Grzegorz Domański, członkami prezy-
dium – ksiądz Jan Piotrowski z Gralewa, Janusz Marcinkowski, Dawid 
Smoleński.

Wybrano też czterech przedstawicieli do Zarządu Oddziału Po-
wiatowego, którymi zostali: Jan Mączewski, Janusz Marcinkowski, 
ks. Jan Piotrowski, Jarosław Krupiński.                                             

r-r 

Przewodniczący Rady Gminy Raciąż Jarosław Jaworski wita się 
z druhami

Radna powiatowa Elżbieta Grodkiewicz i prezes OSP w Dobrskiej 
Kolonii Janusz Marcinkowski

Prezesi jednostek z Koziebród i Jeżewa Wesel – Eugeniusz Ptasik 
i Zbigniew Piasecki

Delegaci z OSP Kaczorowy i Bogucin
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koników polnych, bocianów, kosów, wróbli, srok, żab, zajęcy 
i wiosny. W klasie przygotowały dekoracje. Gdy wszystko było 
gotowe, 6 maja zaprosiły pana dyrektora, nauczycieli i uczniów 
innych klas, aby popisać się swoimi umiejętnościami. Występ 
był udany. Pierwszaki zostały nagrodzone oklaskami, a pan dy-
rektor i nauczyciele nie szczędzili pochwał.

 Anita Wochnowicz (wychowawczyni kl. I)

4 maja wprowadzeniem sztandaru 
i odśpiewaniem hymnu narodowe-
go w Zespole Szkół w Koziebrodach 
rozpoczęła się  uroczysta akademia 
z okazji 225 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.  

W odświętnie udekorowanej sali 
uczniowie klas I-III gimnazjum dali 
społeczności szkolnej możliwość przy-
pomnienia sobie sytuacji politycz-
nej Polski pod koniec XVIII wieku,
a także historii dotyczącej powstania
i uchwalenia konstytucji. Dobór mu-

zyki w przygotowanym przez uczniów 
montażu słowno – muzycznym, recy-
tacja wierszy oraz prozy sprawiły, że 
uczniowie  szkoły obecni  podczas 
apelu, słuchali  z powagą i zacieka-
wieniem przygotowanych utworów. 

Motto jakie przyświecało tej aka-
demii – „Tym, co dawno przeminęli, 
hołd składają ci, co przyszli” – było 
wyrazem dumy i świadomości zna-
czenia tego historycznego wydarzenia 
dla narodu polskiego.

zsk

W Roku Miłosierdzia gimnazjaliści i szósto-
klasiści Zespołu Szkół w Gralewie udali się wraz 
księdzem proboszczem i opiekunami B. Kacprzak 
i E. Grzelak do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
w Płocku. Pielgrzymkę rozpoczęto od odmówie-
nia Koronki do Miłosierdzia Bożego. Poprowadził 
ją ks. Z. Kluba w kaplicy sanktuarium. Był czas na 
osobistą modlitwę, ucałowanie relikwii św. s. Fau-
styny, wysłuchano prelekcji o św. Faustynie. Sio-
stra Weronika oprowadziła gości po sanktuarium. 
Następnym punktem naszego pobytu w Płocku 
była bazylika katedralna i Muzeum Diecezjalne
W katedrze na wzgórzu Tumskim uczniowie zobaczyli miejsca 
spoczynku władców Polski – Władysława Hermana i Bolesła-
wa Krzywoustego – poznali także historię Drzwi Płockich. W 
Muzeum Diecezjalnym podziwiano zabytki sztuki sakralnej, rę-
kopisy, kolekcje pasów kontuszowych, szat liturgicznych oraz

zbiory malarstwa. Pielgrzymowanie zakończono w punkcie wi-
dokowym, z którego rozciąga się piękna panorama doliny Wisły.

Dziękujemy księdzu proboszczowi Zbigniewowi Klubie za 
sfi nansowanie wyjazdu, opiekę i wspólną modlitwę.

B. Kacprzak

WITAMINY W NOWALIJKACH

Pielgrzymka do 
sanktuarium w Płocku

W  ROCZNICĘ  KONSTYTUCJI  3  MAJA

Część artystyczna

Pamiątkowa fotografi a uczestników pielgrzymki

Wykonawcy przedstawienia „Wiosna, wiosna”

Przygotowywanie śniadania było dużą frajda dla dzieci

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Krajkowie 
uczyli się o zawartości witamin w warzywach i owocach 
i o znaczeniu ich dla organizmu człowieka. W związku z tym 
5 maja zrobili wspólnie zdrowe śniadanie: kanapki z pomidorami, 
ogórkami , rzodkiewką, sałatą i wędliną. Przygotowali się bar-
dzo starannie, założyli fartuszki, nakryli głowy i dopiero wzięli 
się do pracy. Bułeczki były kolorowe, ładne i szybko zniknęły 

z talerzy dzieci.
Uczniowie kl. I ze 

Szkoły Podstawowej w 
Krajkowie zapatrzeni 
w uroki przyrody przy-
gotowali przedsta wie-
nie „Wiosna, wiosna”. 
Dzieci nauczyły się 
piosenki i przydzielo-
nych ról. Z rodzicami 
przygotowały kostiumy 
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Dzieci z punktu przedszkolnego w Starym Gralewie miały 
okazję uczestniczyć w zajęciach z rękodzieła, które 12 kwiet-
nia odbyły się w Miejskim Centrum Kultury w Raciążu. Zajęcia 
prowadzone były przez Monikę Wasiak. Przedszkolaki wykona-
ły pszczółki oraz motylki. Po zajęciach dzieci oglądały bajkę w 
„Kinie za rogiem”.

22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Dzieci uczyły się 
między innymi jak dbać o naszą planetę, dlaczego należy se-
gregować odpady? Wspólnie wykonaliśmy plakat „Nie mieszaj 
odpadów – pomóż ziemi”.

Wychowawczyni
Marlena Wrońska

Uczniowie z pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Kraj-
kowie zostali uroczyście pasowani na czytelników biblioteki 
szkolnej. Przed samym momentem pasowania ich starsi kole-
dzy z kl. III przedstawili część artystyczną pt. „Lokomotywą do 
biblioteki”. Dzieci wraz z bohaterami bajek podróżowały po-
ciągiem napotykając na różne przeszkody. Warunkiem dalszej 
jazdy było udzielanie prawidłowych odpowiedzi na zadawane 
pytania.

Najważniejszym punktem całej uroczystości było złożenie 
przyrzeczenia oraz pasowanie. Dyrektor szkoły Piotr Kasicki 
pasował na czytelnika 24 uczniów. Bibliotekarka zaś wręczyła 
pamiątkowe dyplomy. Świeżo upieczonych czytelników zapro-
szono do biblioteki. Zaprezentowano im m.in. nowości książko-
we, które zakupiono do biblioteki w ramach programu rządowe-
go „Książki moich marzeń”. Dzieci z ciekawością oglądały różne 
książki, które od tej pory będą mogły wypożyczać samodzielnie.

Barbara Kacprzak

Pasowanie na czytelnika

PSZCZÓŁKI,  MOTYLKI  I  DZIEŃ  ZIEMI

 Dzieci ze swoimi pracami  Po zajęciach w domu kultury

 Wykonawcy części artystycznej Nowi czytelnicy biblioteki szkolnej w Krajkowie
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