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Jarosław Jaworski: 
– W czasach, kiedy 
miasto i gmina Raciąż 
były wspólną jednost-
ką samorządową, obaj 
z Ryszardem Gisz-
czakiem zasiadaliśmy 
w zarządzie miejsko-
-gminnym i obaj zgod-
nie uważaliśmy, że 
małżeństwo z miastem 
gminie nie służy. Z per-
spektywy czasu można 
powiedzieć, że mieli-
śmy rację. Ale to nie sam rozwód doprowadził do tego, 
że gmina wygląda tak, jak wygląda. Naszym nadrzędnym 
celem przez te lata była poprawa infrastruktury wsi tak, 
aby mieszkańcom naszej gminy żyło się coraz lepiej. Do 
tego celu udało nam się przekonać radnych kolejnych 
kadencji, co zaowocowało wspólną fi lozofi ą takiego go-
spodarowania fi nansami gminy, aby jak najwięcej środ-
ków przeznaczać na inwestycje. Przyczynili się do tego 
konkretni ludzie, wśród nich wójt, radni wielu kadencji, 
a także sołtysi. Z całą odpowiedzialnością mogę stwier-
dzić, iż nasza współpraca jest najlepszym potwierdzeniem 
ludowego powiedzenia, że zgoda buduje. To, że nie bawi-
my się w politykę, nie snujemy intryg, owocuje w naszym 
przypadku sukcesem. Zdecydowana większość sołtysów 
to ludzie bardzo aktywni społecznie, którzy w sołectwach 
są autentycznymi liderami. Uchwała Rady Gminy Raciąż 
o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego spowodowała też 
uaktywnienie mieszkańców, którzy sami decydują o tym, 
jak ten fundusz spożytkować. Przy czym sołtys także i w 
tej sprawie ma dużo do powiedzenia. Ale aktywność na-
szych pań i panów sołtysów widać nie tylko przy okazji 
rozdysponowywania funduszu sołeckiego. Sołtysi uczest-
niczą w posiedzeniach rady i są na sesjach bardzo aktyw-
ni. Stały punkt w porządku obrad – wolne wnioski i zapy-
tania – został wręcz przez nich zdominowany. To sprzyja 
umacnianiu gminnej wspólnoty. Dziś z dumą możemy 
powiedzieć, że gmina Raciąż jest dla blisko dziewięcioty-
sięcznej społeczności naszą małą Ojczyzną.

Ryszard Giszczak: 
– Zdecydowanie tak. 
Przez ten czas zrobili-
śmy olbrzymi cywili-
zacyjny krok naprzód. 
To ćwierćwiecze zna-
czone jest mnogością 
inwestycji służących 
realizacji nadrzędnego 
celu, jakim jest popra-
wa warunków życia 
mieszkańców. Trudno 
w tym miejscu wy-
mienić wszystkie do-

konania, ale niektóre wymienić trzeba. Wybudowaliśmy 
wodociągi – dziś na palcach można policzyć obejścia, 
nie wsie, do których woda nie płynie siecią. Zmoderni-
zowaliśmy wszystkie obiekty oświatowe, tworząc godne 
warunki do nauki. Inwestowaliśmy w ekologię, m.in. bu-
dując trzy oczyszczalnie ścieków w największych miej-
scowościach gminy: Koziebrodach, Gralewie i Uniecku, 
sieć kanalizacyjną, a także przydomowe oczyszczal-
nie ścieków. Zabiegaliśmy o poprawne funkcjonowa-
nie opieki zdrowotnej, choć nie jest to zadanie własne 
gminy. Wybudowaliśmy od podstaw i za swoje pienią-
dze ośrodek zdrowia w Gralewie, a ośrodki w Uniecku 
i Koziebrodach gruntownie wyremontowaliśmy. Dbamy 
o jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, których na te-
renie gminy jest 10. W jednej z nich – w Krajkowie – od 
dziesięcioleci działa strażacka orkiestra dęta, która jest 
chlubą naszej gminy. Modernizujemy i budujemy drogi, 
co jest właściwie zadaniem ciągłym. Ale w tej kaden-
cji najważniejszym. Dość powiedzieć, że w ostatnich 
dwóch latach położony został asfalt w sumie na ponad 
30 km dróg. Słowem staliśmy się prawdziwymi gospo-
darzami we własnym domu. Jednym z niematerialnych 
wymiarów świadczących o jedności społeczności gminy 
Raciąż były wyniki referendum w sprawie ponownego 
połączenia gminy wiejskiej i miejskiej, przeprowadzo-
nego w 2009 roku. Niemal wszyscy mieszkańcy gminy 
Raciąż, którzy wówczas uczestniczyli w głosowaniu, 
opowiedzieli się przeciw łączeniu.
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Ćwierć wieku temu 

wieś i miasto rozłączyły się i powstała samodzielna gmina 
wiejska Raciąż. Warto było? – pytamy wójta Ryszarda Giszczaka i przewodniczącego 

rady Jarosława Jaworskiego, którzy sprawują te funkcje od początku istnienia gminy Raciąż.



Wo je wódz kie do żyn ki
PSL w Gra le wie, wrze -
sień 1994 ro ku. Sta ro sta mi
by li Bar ba ra Kle niew ska
i Ze non Kar wow ski. Uczest -
ni czy li m. in. par la men ta rzy -
ści – po seł i mar sza łek Sej mi -
ku Sa mo rzą do we go Wo je -
wódz twa Cie cha now skie go
Jan Mą czew ski, se na tor Jan
An to no wicz, wi ce mi ni ster
edu ka cji na ro do wej Ka zi -
mierz Przy bysz, wo je wo da
cie cha now ski Sła wo mir Mo -
raw ski.

In te gral ną czę ścią uro -
czy sto ści by ło od da nie
do użyt ku szkol nej sa li gim -
na stycz nej. Wstę gę prze ci nał
m. in. prze wod ni czą cy spo -
łecz ne go ko mi te tu bu do wy
Je rzy Ja wor ski.

W no wej sa li od był się
kon kurs do żyn ko wych wień -
ców. Ju ry mia ło nie la da pro -
blem, któ ry z kil ku na stu
uznać za naj pięk niej szy
i uho no ro wać na gro dą. Po sta -
no wio no więc, że na gro da
bę dzie wspól na dla wy ko -
naw ców wszyst kich wień -
ców. A był nią wy jazd na wy -
sta wę Po la gra do Po zna nia.
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Pod czas stra żac kiej uro -
czy sto ści w Kraj ko wie w lip -
cu 1996 ro ku miej sco wa OSP
otrzy ma ła no wy sztan dar.
Wie lu dru hów zostało od zna -
czonych. Był wśród nich ka -
pel mistrz or kie stry dę tej OSP
w Kraj ko wie Wła dy sław Wy -
soc ki, któ ry uho no ro wa ny zo -
stał naj wyż szym od zna cze -
niem stra żac kim – Zło tym
Zna kiem Związ ku OSP.

Jed nym z prio ry te tów
w pierw szych la tach ist nie nia,
obok budowy wodociągów,
mło da gmi na Ra ciąż uczy ni ła
po pra wę wa run ków na ucza -
nia. W 1997 ro ku dy rek tor ka
szko ły w Koziebrodach Mał -
go rza ta Środ kow ska otrzy ma -
ła od wój ta Ry szar da Gisz cza -
ka sym bo licz ny klucz do sa li
gim na stycz nej i kil ku no wych
izb lek cyj nych. Eu ge niusz Pta -
sik, prze wod ni czą cy spo łecz -
ne go ko mi te tu bu do wy, i soł -
tys Ma rian Gu zek nie kry li sa -
tys fak cji z dzie ła, któ re go
wspól nie z miesz kań ca mi
i władzami gminy dokonali.

W 1997 w Gra le wie padł
te le fo nicz ny mi lion. W miej -
sco wej szko le z wiel kim hu -
kiem, bo gło śną na ca ły kraj
uro czy sto ścią, za in sta lo wa no
mi lio no wy te le fon na wsi pol -
skiej. Na je cha ło się go ści co
nie mia ra – par la men ta rzy -
stów, mi ni strów, pre ze sów.
A ten od te le ko mu ni ka cji
w okrę gu war szaw skim – An -
drzej Przy tul ski prze ka zał
na rę ce dy rek tor ki szko ły Elż -
bie ty Grod kie wicz cen ny po -
da ru nek – ze staw kom pu te ro -
wy z in ter ne tem.
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Du żym wy da rze niem nie tyl ko dla miesz kań ców Kraj ko -
wa by ła uro czy stość z oka zji 75-le cia osad nic twa ło wic kie go
na tych te re nach, któ ra od by ła się w 1997 ro ku z ini cja ty wy
Ja na Pa na ka. Po mszy kon ce le bro wa nej przez księży Ta de -
usza i Jó ze fa Wo łow ców, po tom ków osad ni ków ze wsi ło wic -
kich i skier nie wic kich, pro ce sja z do żyn ko wy mi wień ca mi ru -
szy ła w stro nę po mni ka, na któ rym wid nie ją na zwi ska miesz -
kań ców Kraj ko wa i oko licz nych wio sek, po le głych w cza sie
woj ny i oku pa cji hi tle row skiej: kie row ni ka szko ły Sta ni sła wa
Choj nac kie go, któ ry zgi nął mę czeń ska śmier cią w obo zie
w Da chau, Sta ni sła wa Ko wa ry, Ju lia na Gład kie go, Ju lia na
Sen da la i Wa cła wa Ła skie go.

Od sło nię cia po mni ka do ko na li Lu dwi ka Sen dal, cór ka
Ju lia na i Ta de usz Tręb ski. Ry szard Bryk w imie niu rol ni ków
od no wił przy rze cze nie wier no ści zie mi.

Uro czy stość by ła po łą czo na ze świę tem plo nów. Nie za -
bra kło więc tra dy cyj ne go boch na chle ba, któ rym dzie lo no się
z uczest ni ka mi uro czy sto ści.

Mło dzież szkol na w stro jach ło wic kich przed sta wi ła pro -
gram ar ty stycz ny.
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spo łecz ny ko mi tet bu do wy pod prze wod nic twem Je rze go Ja -
wor skie go (na zdję ciu wrę cza sym bo licz ny klucz dy rek tor ce
gim na zjum An nie Wierz bic kiej).

Pod czas uro czy sto ści szko le prze ka za ny zo stał od no -
wio ny sztan dar z 1930 ro ku, a gimnazjum i szkoła
podstawowa otrzy ma ły imię św. Sta ni sła wa Kost ki.

W 2001 ro ku Szko ła
Pod sta wo wa w Ko zie bro dach
otrzy ma ła imię Wła dy sła wa
Sta ni sła wa Rey mon ta. Od sło -
nię ta zo sta ła ta bli ca z wi ze -
run kiem au to ra „Chło pów”.
Ucznio wie w lu do wych stro -
jach prze sta wi li scen ki wy -
bra ne z no blow skie go dzie ła
pi sa rza.

W Gra le wie w 2001 ro ku prze ka za no
do użyt ku obiek ty dla gim na zjum w nad bu -
do wa nym pię trze ist nie ją cego bu dyn ku
szkol nego. In we sty cja kosz to wa ła oko ło 2
mln zł i nie mal w ca ło ści zo sta ła sfi nan so -
wa na ze środ ków wła snych gmi ny. Nie ba ga -
tel ną ro lę w jej prze pro wa dze niu ode grał
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Ogrom nym suk -
ce sem, o któ rym
„mo gli śmy tyl ko
ma rzyć” na zwał dy -
rek tor Wła dy sław
Kwiat kow ski wy-
bu do wa nie no wej
szko ły w Uniec ku.
Uro czy ste otwar cie
od by ło się 12 wrze -
śnia 2002 ro ku. Go -
ście, któ rzy zje cha li
te go dnia do Uniec -
ka, gra tu lo wa li go -
spo da rzom suk ce su.

Na uro czy sto ści obec ny
był wie lo let ni dy rek tor pla -
ców ki Jan Ka sic ki z mał żon -
ką, któ re go ze bra ni po wi ta li
szcze gól nie go rą co, a przed -
sta wi cie le mło dzie ży ob da ro -
wa li kwia ta mi.

No wy bu dy nek, któ ry
roz wią zał pro ble my lo ka lo we
szko ły, po wstał pra wie w stu
pro cen tach ze środ ków wła -
snych gmi ny. Kosz to wał po -
nad 1,1 mln zł.
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W 2002 ro ku w gmi nie
Ra ciąż trwa ły kon sul ta cje
w spra wie zmia ny gra nic
mia sta Ra cią ża (kosz tem
ob sza ru gmi ny Ra ciąż).
Na zdję ciach dys ku sja
na ze bra niu w Sie ra ko wie.
Do daj my, że mi mo sprze ci -
wu zde cy do wa nej więk szo -
ści miesz kań ców gmi ny,
MSWiA zmie ni ło gra ni ce.

W 2002 ro ku, po 20 la tach
ze spo ły za pust ne znów zje cha ły
do Ko zie bród. Tu od był się
pierw szy Ma zo wiec ki Prze gląd
Ze spo łów Za pust nych, or ga ni zo -
wa ny przez mu zeum w Cie cha -
no wie.

Go ści wi ta li Bar ba ra Fal -
kie wicz (obec nie Ka miń ska)
i Zdzisław Bie sie kier ski. Ale
nie tyl ko. 

Jak wi dać na zdję ciu – tak że in ni za pust ni cy.
Dia beł (wie my, że był płci żeń skiej) wy sma ro wał
twarz ów cze sne mu mi ni stro wi ochro ny śro do wi ska
Sta ni sła wo wi Że li chow skie mu.
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Uro czy stość z oka zji 10-le cia
gmi ny Ra ciąż od by ła się w Gra le wie
w 2002 r. By ły gra tu la cje, kwia ty
i wy stęp mło dzie ży szkol nej, któ ra
prze bo jo wo spa ro dio wa ła gmin ne
wła dze, za co otrzy ma ła za słu żo ne
rzę si ste okla ski.

27 paź dzier ni ka 2002 r. od by ły
się pierw sze bez po śred nie wy bo ry
wój tów, bur mi strzów, pre zy den tów.
Ry szard Gisz czak otrzy mał 2176
gło sów i po now nie zo stał wój tem.
Do Ra dy Gmi ny wy bra ni zo sta li:
Bar ba ra Kle niew ska, Ja ro sław Ja -
wor ski, Ma riusz Ci choc ki, Ja nusz
Mar cin kow ski, Ry szard Ko cięc ki,
Eu ge niusz Le wan dow ski, Zbi gniew
Gra le wicz, Eu ge niusz Pta sik, Zbi -
gniew Ko mo row ski, Krzysz tof Lu -
to mir ski, Ka zi mierz Kar piń ski, Ire -
na Zgli czyń ska, An drzej Ciar czyń -
ski, Krzysz tof Si kor ski, Jan Kor dal -
ski. Na zdję ciu rad ni Ire na Zgli -
czyń ska, Ja nusz Mar cin kow ski
i An drzej Ciar czyń ski.
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W 2006 r. szko ła w Ko zie bro dach otrzy ma ła sztan dar,
na któ rym wid nie je wi ze ru nek jej pa tro na – Wła dy sła wa Rey -
mon ta. Przy tej oka zji nie za bra kło pre zen ta cji sce nek
z „Chło pów”. Wszak ucznio wie w Ko zie bro dach „mó wią
Rey mon tem”.

W wyborach 12 listopada 2006 r. jedynym kandydatem na
wójta gminy Raciąż był Ryszard Giszczak, który otrzymał
2166 głosów (83,28 proc.). Do rady wybrani zostali: Mariusz
Cichocki, Jarosław Jaworski, Barbara Kleniewska, Janusz
Marcinkowski, Zbigniew Gralewicz, Jacek Gadomski,
Eugeniusz Lewandowski, Eugeniusz Ptasik, Zbigniew
Komorowski, Agnieszka Łada, Lucjan Kucharski, Krzysztof
Konieckiewicz, Andrzej Ciarczyński, Jerzy Maćkiewicz,
Wojciech Krajewski. Na zdjęciu Rada Gminy Raciąż wybrana
w 2006 r. z wójtem (brakuje  Krzysztofa Konieckiewicza).

W 2006 r. Ry szard Gisz czak zna lazł
się wśród dzie się ciu naj lep szych wój tów
w Pol sce Był je dy nym wój tem z wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go, któ ry za kwa li -
fi ko wał się do fi na ło wej dzie siąt ki kon -
kur su or ga ni zo wa ne go przez Te le wi zję
Pol ską i wziął udział w ga li z Na łę czo -
wie.
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Chle bem, tor tem, róża mi
i śpie wem wi ta li le ka rzy
miesz kań cy Ko zie bród i oko -
lic. By ło tak na po cząt ku 2009
ro ku, kie dy to gmi na za wła -
sne pie nią dze zmo der ni zo wa -
ła, prze ję ty od sta ro stwa
w Płoń sku, bu dy nek ośrod ka
zdro wia w Ko zie bro dach. Po -
wi ta nie le ka rzy po łą czo no
z otwar ciem lecz ni cy. Ra dość
by ła więc uza sad nio na.

Rok 2007 był dla stra ży w Uniec ku
ro kiem ju bi le uszu 85-le cia ist nie nia. Ob -
cho dy po łą czo no ze świę tem stra ża ków
z ca łe go po wia tu płoń skie go. W trak cie
uro czy sto ści Zło tym Zna kiem Związ ku
OSP ude ko ro wa no ho no ro we go pre ze sa
OSP w Uniec ku Le opol da Ja ku bow skie go
i Ja na Le wan dow skie go z Szap ska.



LUDZIE I WYDARZENIAXXV-lecie Gminy Raciąż 13

W czerw cu 2008 ro ku od -
by ło się się uro czy ste otwar cie
no wej oczysz czal ni ście ków
w Gra le wie. Przy je cha ło mnó -
two go ści, wśród nich po seł
Alek san der So pliń ski i mar sza -
łek wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go Adam Stru zik.

Bu do wa oczysz czal ni
w Gra le wie kosz to wa ła 2,5 mln
zł. Na tę in we sty cję gmi na za -
cią gnę ła ko rzyst ny kre dyt
w Wo je wódz kim Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w wy so ko ści 2,1
mln zł. 

W Ko zie bro dach w 2009
ro ku ofi cjal nie otwar te zo sta ło
cen trum ak ty wi za cji osób
star szych. Pla ców ka po wsta ła
w ra mach Po ak ce syj ne go Pro -
gra mu Wspar cia Ob sza rów
Wiej skich. Mie ści się w zmo -
der ni zo wa nym prze gmi nę bu -
dyn ku, gdzie jest też przy chod -
nia le kar ska i pla ców ka ban ko -
wa. Go spo da rzem cen trum jest
ko zie brodz ki klub se nio ra.

7 czerw ca 2009 r., po raz
pierw szy w hi sto rii gmi ny od by -
ło się re fe ren dum, w któ rym
miesz kań cy opo wie dzie li się
prze ciw ko two rze niu wspól nej
z mia stem jed nost ki sa mo rzą do -
wej. 

Na py ta nie „Czy wy ra ża
Pan/Pa ni zgo dę na po łą cze nie
Gmi ny Ra ciąż i Gmi ny Mia sto
Ra ciąż w jed ną jed nost kę sa mo -
rzą du te ry to rial ne go” 3106 osób
od po wie dzia ło nie (96 pro cent
gło su ją cy, 117 – tak. Gło so wa -
ło 47 pro cent upraw nio nych.
Naj wyż szą fre kwen cję – stu pro -
cen to wą – za no to wa no w dwóch
so łec twach – Ki ni kach i Pę sach.
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Bi skup po moc ni czy die ce zji płoc kiej Ro man Mar cin kow -
ski prze wod ni czył mszy świę tej, któ ra 28 paź dzier ni ka 2009 r.
w ko ście le w Kraj ko wie zgro ma dzi ła brać szkol ną, miesz kań -
ców wsi i licz nie przy by łych go ści. Pod czas na bo żeń stwa Ze -
spół Szkół w Kraj ko wie otrzy mał sztan dar. Po tem uczest ni cy
prze szli do szko ły, gdzie mia ła miej sce oko licz no ścio wa aka -
de mia. 

Te go sa me go dnia na stą pi ło 
uro czy ste otwar cie bo isk spor to wych.

Po nad mi lion zło tych
kosz to wał gmi nę Ra ciąż no wy
ośro dek zdro wia w Gra le wie,
ofi cjal nie prze ka za ny do użyt -
ku na po cząt ku 2010 ro ku.
Pod czas uro czy sto ści od sło nię -
ta zo sta ła ta bli ca upa mięt nia ją -
ca by łą szko łę, któ ra sta ła
w miej scu wy bu do wa ne go
ośrod ka, i więź niów nie miec -
kie go obo zu pra cy, któ ry się
w niej mie ścił w cza sie oku pa -
cji hi tle row skiej.
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Wójt gmi ny Ra ciąż po raz
dru gi zna lazł się w fi na ło wej
dzie siąt ce kon kur su Te le wi zji
Pol skiej. W fi na le kon kur su
Wójt Ro ku 2011 Ry szard
Gisz czak ja ko je den z trzech
w kra ju otrzy mał wy róż nie nie
za dzia ła nia proeko 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 w Do mu
Chło pa w War sza wie.

W ostat ni dzień
stycz nia 2012 r. 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.

W wy bo rach w 2010 r.
na wój ta gmi ny Ra ciąż zwy cię -
żył Ry szard Gisz czak, któ ry
otrzy mał 2364 gło sy (71,25
proc.). Do Ra dy Gmi ny Ra ciąż
wy bra ni zo sta li: Prze my sław
Bań ka, An drzej Ciar czyń ski,
Zbi gniew Gra le wicz, Ja ro sław
Ja wor ski, Ja nusz Kę dzier ski,
Bar ba ra Kle niew ska, Ro bert
Kle niew ski, Krzysz tof Ko niec -
kie wicz, Woj ciech Kra jew ski,
Eu ge niusz Le wan dow ski, Je rzy
Mać kie wicz, Ja nusz Mar cin -
kow ski, Eu ge niusz Pta sik, Ja cek
Szczy pa, Bo że na Szer sze niew -
ska. Na zdję ciu ślu bo wa nie rad -
nych.
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20-lecie 
gminy Raciąż

Msza, sesja i piknik to elementy uro-
czystych obchodów 20-lecia gminy Raciąż, 
które w sobotę, 2 czerwca 2012 r. odbyły się 
w Uniecku razem z 90-leciem miejscowej 
OSP. Jak zwykle przy takiej okazji nie za-
brakło gratulacji, życzeń, okolicznościowych 
przemówień i występów artystycznych. Sło-
wem było i do tańca, i do różańca.

Gmina Raciąż jako samodzielna jednost-
ka samorządowa powstała na skutek dążeń 
działaczy wiejskich, którzy źle oceniali ma-
riaż z miastem. Uważali, że wieś na tym tra-
ci, gdyż wszelkie inwestycje lokowane były 
w mieście. Rosła cywilizacyjna zapaść wsi 
raciąskiej. I na to zgody społeczności wiej-
skiej nie było. W efekcie odłączyła się ona od 
miasta budując własną małą ojczyznę.

– Uwierzyliśmy w swoje siły – mówił 
podczas uroczystej sesji przewodniczący 
Rady Gminy Raciąż Jarosław Jaworski, ten 
sam od 20 lat. A jego słowa uzupełnił staty-
styką wójt Ryszard Giszczak, który sprawuje 
tę funkcję od początku istnienia gminy Ra-
ciąż. Przy pomocy multimedialnej prezentacji 
unaocznił zebranym, jak rok po roku gmina 
odrabiała cywilizacyjne zaległości, budując 
wodociągi, drogi, szkoły, remizy, oczyszczal-
nie ścieków, sieć kanalizacyjną, ośrodki zdro-
wia... Mówił też o niematerialnym wymiarze 
budowania społeczności gminy Raciąż, któ-
rego najdobitniejszym wyrazem były wyni-
ki referendum w sprawie połączenia gmi-
ny wiejskiej i miejskiej, przeprowadzonego 
w 2009 roku. Niemal wszyscy mieszkańcy 
gminy Raciąż, którzy wówczas poszli do 
głosowania, opowiedzieli się przeciw ponow-
nemu łączeniu.

Obchody 20-lecia gminy Raciąż były po-
łączone z jubileuszem 90-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Uniecku.

Na stadionie młodzież szkolna i do-
rośli zaprezentowali program artystyczny, 
w którym mnóstwo było elementów wziętych 
wprost z wiejskiego życia i poczynań władz 
samorządowych.

Członkowie unieckiego klubu piłkarskie-
go Jutrzenka podarowali wójtowi Ryszardowi 
Giszczakowi koszulkę klubową z jego nazwi-
skiem i numerem 56.
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W 20. rocznicę nadania Szkole Pod-
stawowej w Krajkowie imienia Stanisława 
Chojnackiego odbyła się uroczystość, pod-
czas której poświęcono w kościele, a na-
stępnie wmurowano w szkole urnę z ziemią 
z Dachau, gdzie w obozie koncentracyj-
nym zginął męczeńską śmiercią patron pla-
cówki.

Poświęcenie ziemi nastąpiło w trakcie 
mszy świętej, odprawionej 3 czerwca 2012 r.
przez księdza Andrzeja Janickiego z Płocka. 
Tego dnia w krajkowskiej parafi i pod we-
zwaniem Świętej Trójcy miał miejsce do-
roczny odpust.

W szkole w Krajkowie ru-
szyła realizacja pilotażowego 
programu rządowego „Cyfrowa 
szkoła” początkowo obejmuje on 
drugi etap kształcenia, czyli kla-
sy od czwartej do szóstej szkoły 
podstawowej. Duże wrażenie ro-
biła tablica interaktywna, którą 
niczym tablet czy telefon doty-
kowy można obsługiwać palcem. 
Do takiej tablicy nie trzeba ni-
kogo „wzywać”, a wręcz odwrot-
nie, należy zadbać, by nie było 
tłoku.
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Biskup płocki Piotr Libera prze-
wodniczył mszy świętej, która 8 wrze-
śnia 2012 r., w święto Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny, zwane w tra-
dycji ludowej świętem Matki Boskiej 
Siewnej, odbyła się w Koziebrodach, 
gdzie znajduje się słynący od trzech 
stuleci łaskami obraz Matki Boskiej. 
Zwierzchnik diecezji płockiej poda-
rował koziebrodzkiemu sanktuarium 
bursztynową różę.

Jak co roku tego dnia do Kozie-
bród podążały pielgrzymki wiernych 
z bliższych i dalszych parafi i. Dorocz-
ny odpust był połączony z dożynka-
mi dekanatu raciąskiego. Toteż wiele 
pielgrzymek przybyło do Koziebród 
z pięknymi dożynkowymi wieńca-
mi. Wszystkich serdecznie witał pro-
boszcz parafi i w Koziebrodach ksiądz 
Władysław Majewski.

Ksiądz biskup poświecił przynie-
sione przez rolników dary ziemi i wy-
konane rękami ludzi rolniczego trudu 
dożynkowe wieńce.

W homilii wygłoszonej podczas 
nabożeństwa przed świątynią m.in. 
nawiązał do święta Matki Boskiej 
Siewnej, opiekunki zasiewów: – Rzu-
cone przez rolników w ziemię ziarno 
wyda zwielokrotniony plon. Trze-
ba nam z zaufaniem w Bożą pomoc 
podjąć na nowo trud rolniczej pracy 
i mimo wszystkich mniej lub bardziej 
przygnębiających dla rolnictwa pro-
gnoz, orać ziemię i wrzucać ziarno, 
aby nam nie brakło chleba naszego 
powszedniego, o który codziennie 
prosimy Boga – mówił do wiernych.
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Reprezentacja Publiczne-
go Gimnazjum w Starym 
Gralewie w składzie Natalia 
Deptuła, Kamil Drozdowski, 
Konrad Jasiński, Ireneusz 
Wierzbicki (opiekun) zajęła 
szóste miejsce w fi nale krajo-
wym Ogólnopolskiego Turnie-
ju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym, który odbył się w 
czerwcu 2012 r. Indywidualnie 
trzecie miejsce wywalczył Ka-
mil Drozdowski.

Aż 16 zespołów (9 dorosłych i 7 młodzieżowych) 
uczestniczyło w miejsko-gminnych zawodach sporto-
wo-pożarniczych, które 22 lipca 2012 r. odbyły się w 
Jeżewie Wesel. Tym razem niespodzianki nie było. W 
grupie dorosłych zwyciężyli druhowie OSP Kaczorowy 

zdecydowanie pokonując rywali. Bezbłędnie wykona-
li zadanie w czasie 46,55 sek., szybciej niż drugi ze-
spół – OSP Krajkowo – o ponad 4 sekundy. Na zdjęciu 
kapitanowie dorosłych drużyn w kolejności (od lewej) 
zajętych miejsc.

W pierwszy dzień wiosny w Zespole Szkół w Krajkowie odbył się gminny turniej tenisa stołowego. 
Przyjechali reprezentanci wszystkich szkół z wyjątkiem Kraszewa Gaczułt. 
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Bohaterami programu, który 
w Wielkanoc 2013 r. został wy-
emitowany w telewizji Trwam, 
byli mieszkańcy Krajkowa i 
okolic, wśród nich ci, który wy-
wodzą się z rodzin osiadłych 
na tych terenach 90 lat temu, 
a przybyłych ze wsi łowickich. 
Przy świątecznym stole wspo-
minali dawne czasy, mówili o 
zwyczajach sprzed lat, opisywali 
tradycje ludowe kultywowane w 
ich rodzinach. Towarzyszył im 
Szkolny Zespół Ludowy „Kraj-
kowiacy”, reaktywowany dwa 
lata temu, aby duch łowicki na 
krajkowskiej wsi nie zaginął.

Po tańcach przyszedł czas na roz-
mowy przy świątecznym stole. Ale 
zanim one nastąpiły, panie nauczy-
cielki z krajkowskiej szkoły starannie 
zastawiały stół tradycyjnymi wielka-
nocnymi potrawami. Poczesne miejsce 
zajęła święconka. A za stołem zasiedli 
państwo Urszula i Czesław Pogorzelski 
z Kossobud, Halina Dzikowska, Ma-
rianna Wysocka i Teresa Piwowarska 
z Krajkowa, Jan Panak (obecnie miesz-
kaniec Grodziska), Jan Miklewski z 
Kossobud, a także ksiądz proboszcz 
Zbigniew Kluba, dyrektor szkoły Piotr 
Kasicki. Nie mogło też zabraknąć go-
spodarza gminy Raciąż, wójta Ryszar-
da Giszczaka.

Nagranie programu miało miej-
sce 9 marca w scenerii zajazdu 
„Złota Rybka”, położonego przy 
skrzyżowaniu koło Glinojecka. 
Najpierw prezentowali się ucznio-
wie tworzący zespół taneczny. 
W pięknych, oryginalnych strojach 
łowickich zatańczyli m.in. poloneza 
do muzyki z fi lmu „Pan Tadeusz”, 
polkę do muzyki i śpiewu zespołu 
„Mazowsze”, krakowiaka sądeckie-
go do muzyki zespołu ludowego 
„Dolina Popradu”.
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Znana piosenkarka pochodzenia greckiego – 
Eleni – dała koncert w Krajkowie. Występ artystki, 
który odbył się 26 maja 2013 r. po uroczystej mszy 
św., odprawionej z okazji dorocznego odpustu para-
fi alnego, oklaskiwało kilkaset osób. Koncert Eleni był 
głównym punktem festynu, zorganizowanego przez 
parafi ę i gminę, którego gospodarzem był ksiądz pro-
boszcz Zbigniew Kluba.

Nie po raz pierwszy w Koziebro-
dach spotkały się kluby seniora z kil-
ku miejscowości Mazowsza. Ale po 
raz pierwszy, aby 15 czerwca 2013 r. 
uczestniczyć w przeglądzie piosenki 
biesiadnej.

Honory gospodyni pełniła i prze-
gląd prowadziła przewodnicząca Klubu 
Seniora w Koziebrodach Teresa Dobies. 
Ona też zapraszała na scenę w remizie 
strażackiej kolejnych wykonawców. 
A byli to w kolejności występowa-
nia: zespół „Bandoska” z Koziebród, 
„Uśmiech seniora” z Drobina, „Nad 
Wkrą” z Bieżunia, „Pogodna jesień” z 
Bielska, „Sierpczanie” z Sierpca. 

Przeglądowi piosenek towarzyszy-
ła wystawa prac miejscowej malarki 
Natalii Jóźwiak.

Po Eleni na scenie wystąpiły najmłodsze dzieci z 
miejscowej szkoły. Zaprezentowały sympatyczne scen-
ki, przygotowane pod okiem pań nauczycielek, traktu-
jące o wiośnie, ale przede wszystkich o święcie matki, 

zakończone życzeniami dla mam, które otrzymały od 
swoich pociech, występujących na scenie, róże i buzia-
ki. Nie zabrakło też tańców Krajkowiaków. 
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Takiego obrotu sprawy nikt się nie spo-
dziewał, a najmniej chyba Ireneusz Wierz-
bicki, opiekun gimnazjalnego zespołu ro-
werowego w Gralewie. Nie dość, że z gra-
tulacjami pośpieszył osobiście starosta Jan 
Mączewski, to jeszcze cała sala uczniów, 
rodziców i nauczycieli, którzy 28 czerwca 
2013 r. przybyli na zakończenie roku szkol-
nego, odśpiewała mu „Sto lat”.

A okazja ku temu była podwójna. Tego 
dnia pan Ireneusz obchodził imieniny. I gdy 
myślał, że uda mu się ten fakt utrzymać 
w tajemnicy, starosta, składając gratulacje 
za kolejny doskonały wynik gralewskiej 
drużyny rowerowej w ogólnopolskim fi na-
le Turnieje Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym, ujawnił solenizanta. W sali gim-
nastycznej z kilkuset gardeł wyrwało się 
gromkie „Sto lat” dla Irka.

14 czerwca 2013 r. do Zespołu Szkół 
w Uniecku przyjechała młodzież ze 
wszystkich gminnych podstawówek i gim-
nazjów. Jak co roku odbywał się tutaj 
gminny konkurs wiedzy ,,Wiem wszystko 
o gminie Raciąż”.

Indywidualnie I miejsce zajęła uczen-
nica Filii w Kraszewie Gaczułtach – Alek-
sandra Malanowska. Dwa drugie miejsca 
zajęły: Agnieszka Wielgolaska – uczennica 
SP w Uniecku i Sylwia Majewska – uczen-
nica SP w Starym Gralewie. Zespołowo 
najlepsi okazali się uczniowie SP w Starym 
Gralewie. Na drugim miejscu uplasowały 
się uczennice SP w Uniecku. Trzecie miej-
sce należało do uczniów Filii SP w Kodłu-
towie.

Wyniki indywidualne wśród gimna-
zjalistów przedstawiały się następująco: 
I miejsce Emilia Kuskowska – PG Unieck, 
II miejsce Kamil Gontarski PG w Starym 
Gralewie, III miejsce Marcin Markowicz 
– PG w Krajkowie. Wyniki zespołowe to: 
I miejsce – PG w Starym Gralewie, II miej-
sce – PG w Krajkowie, III miejsce – PG 
w Uniecku.

LUDZIE  I  WYDARZENIA
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Po raz kolejny Zespół Szkół Społecznego To-
warzystwa Oświatowego w Raciążu we współpracy 
z Miejskim Centrum Kultury i Sportu zorganizował, 
16 grudnia 2013 r., Rejonowy Konkurs Ortografi czny 
„Mistrz ortografi i”, dla uczniów szkół gimnazjalnych 
z terenu gminy i miasta Raciąż. Zwyciężył Marcin 
Markowicz z Publicznego Gimnazjum w Krajkowie.

Kolejne miejsca zajęli również uczniowie gimna-
zjów w gminie Raciąż: II – Sandra Grzegorzewska 
(PG Koziebrody), III – Przemysław Białoskórski (PG 
Unieck), Igor Szymborski (PG Krajkowo), V – Mateusz 
Pawlak (PG Krajkowo).

W pobliżu kościoła w Gralewie znajduje 
się pomnik „PAMIĘCI POMORDOWANYCH 
PRZEZ OPRAWCÓW HITLEROWSKICH 
W ROKU 1943”. Stoi w miejscu publicznej 
egzekucji dziesięciu mieszkańców powia-
tu płońskiego, którzy zostali powieszeni na 
oczach gralewian. Spoczywają w zbiorowej 
mogile na cmentarzu. 

.

Staraniem władz gminy Raciąż pomnik 
został odnowiony, a rosnące obok drzewa – 
wycięto, gdyż zagrażały postumentowi.

13 października 2013 r. odbyła się w 
Gralewie uroczystość patriotyczna.
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Charytatywny Dzień Dziecka 
zorganizował, przy pomocy wielu 
ludzi dobrej woli, komitet „Podaruj 
uśmiech Adasiowi”. Adam Wysocki 
ma 9 lat, choruje na ostrą białacz-
kę szpiku kostnego. W niedzielę, 
1 czerwca 2014 r., Krajkowie odbył 
się festyn połączony ze zbiórką pie-
niędzy na leczenie Adasia. Wystę-
powały zespoły muzyczne, tańczyli 
„Krajkowiacy”. Wrzucając datek do 
puszki można było m.in. popłynąć 
motorówką, zasiąść w kabinie ko-
parki, przejechać się wozem stra-
żackim czy skosztować smacznych 
wypieków domowych.

LUDZIE  I  WYDARZENIA
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Gimnazjaliści z Uniecka zwyciężyli w XIV już edy-
cji konkursu wiedzy o gminie Raciąż, który 12 czerwca 
2014 r. odbył się w Zespole Szkół w Uniecku. W ka-
tegorii szkół podstawowych najwyższe laury odebrali 
uczniowie z Koziebród i Starego Gralewa. W towarzy-
szącym mu konkursie plastycznym jury najwyżej oceni-
ło prace uczniów z Krajkowa i Koziebród.

W unieckim fi nale konkursu wiedzy o gminie wzię-
ły udział trzyosobowe reprezentacje ze wszystkich szkół 
gminnych. Uczestnicy musieli odpowiedzieć pisemnie 
na pytania przygotowane w oparciu o wiadomości, które 
w ostatnim roku opublikował „Głos Raciąża”. 

35-lecie kapłaństwa obchodził w 2014 r. ksiądz 
Jan Piotrowski, od 11 lat proboszcz parafi i w Grale-
wie. W niedzielę, 22 czerwca, podczas mszy świętej 
odebrał z tej okazji mnóstwo serdecznych gratulacji, 
życzeń i kwiatów. Wśród tych ostatnich dominowały 
bukiety i kosze róż.

Jako że uroczystość odbywała się niemal w 
przededniu imienin Jana, jubilat obdarowany też zo-
stał życzeniami jako solenizant.

Wzruszony ks. Jan dziękował wszystkim, doda-
jąc, że jego takie okoliczności krępują i nie oczekuje 
ich, bo przecież – jak powiedział – nie robi nic nad-
zwyczajnego. I tu się ksiądz Jan pomylił.

Z okazji Dnia Patrona uczniowie klas IV-VI 
Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Rey-
monta w Koziebrodach przedstawili część artystyczną 
pt. „Wesele Boryny”. Scenka inspirowana najwybit-
niejszą powieścią Władysława Reymonta pt. „Chło-
pi” ukazała postać Jagny, zrękowiny, wesele Boryny, 
w trakcie którego głównymi atrakcjami były piosen-
ki ludowe: „Cyt, cyt”, „W moim ogródeczku”, „Fur-
man”, przyśpiewki weselne, oczepiny Jagusi z oprawą 
muzyczną do piosenki „Chmiel”, a także tańce ludo-
we w wykonaniu starszych uczniów oraz dzieci z od-
działów przedszkolnych.
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Piękny jubileusz 65-lecie małżeństwa stał się w 
2014 r. udziałem Jadwigi i Jana Lewandowskich z 
Szapska, którzy sakramentalne „tak” wypowiedzieli 
23 stycznia 1949 r. w kościele w Gralewie.

65-rocznica ślubu nazywana jest żelazną. Państwo 
Lewandowscy wykuwali swój wspólny los w przenośni 
i dosłownie, jako że pan Jan przez długie lata był ko-
walem. I strażakiem. 

Warto wiedzieć, że pan Jan wstąpił do OSP jeszcze 
w Krzeczanowie, w roku 1938 r. Gdy zaś poślubił pan-
nę Jadwigę Radecką i przeprowadził się do Szapska, 
zasilił szeregi miejscowej straży. Przez 25 lat był jej 
czynnym prezesem, po czym został mianowany preze-
sem honorowym.

Drużyna OSP Krajkowo zwyciężyła w w klasyfi -
kacji generalnej zawodów sportowo-pożarniczych, zor-
ganizowanych przez gminę Raciąż. Uczestniczyło aż 
15 drużyn, w tym jedna kobieca i pięć młodzieżowych. 
Wszystkie otrzymały puchary i nagrody pieniężne 
ufundowane przez wójta gminy Raciąż. 

Gospodarzem tegorocznych zawodów, które odbyły 
się 6 lipca 2014 r., była OSP Jeżewo Wesel. Na zdję-
ciach Mariusz Mysiakowski – dowódca zwycięskiej 
drużyny męskiej i uroczy team gospodarzy zawodów.
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Przełom sierpnia i wrze-
śnia to czas dożynek. Na 
zdjęciu fragment uroczy-
stości w Gralewie – chle-
bem dzieli sołtys Kraśniewa 
Teresa Zjadewicz.

Pierwszego wioskowe-
go grilla urządzili przed 
rokiem, na otwarcie boiska. 
W lipcu 2014 r. ponownie 
siedli za wspólnym stołem, 
tym razem pod namiotem 
zakupionym za pieniądze 
z funduszu sołeckiego. Po-
mieści się w nim cała wieś. 
A okazją do wioskowego 
grillowania w Sierakowie 
było zakończenie budowy 
boiska sportowego i zakup 
wspomnianego namiotu.

30 lipca 2014 r. Broni-
sława Kutyła z Komunina 
skończyła sto lat. Tego dnia 
zjawili się u jubilatki goście 
i niektórzy członkowie licz-
nej rodziny z życzeniami i 
podarkami.

XXV-lecie Gminy Raciąż



„Głos Raciąża” 2017 r.28

Patronem kościoła w Krajkowie jest św. Stani-
sław Kostka. 18 września 2014 r. odbyło się uroczyste 
wprowadzenie relikwii patrona do świątyni. Celebrze 
przewodniczył biskup pomocniczy diecezji płockiej, 
ks. Roman Marcinkowski. Honory gospodarza pełnił 
ksiądz proboszcz Zbigniew Kluba.

Mszę świętą poprzedziła procesja z relikwiami, 
niesionymi przez młodzież ubraną w stroje łowickie. 

4 listopada 2014 r. odbyła się czterdziesta sesja 
Rady Gminy Raciąż – ostatnia w szóstej kadencji 2010-
2014. Miała charakter uroczysty i roboczy. Były pod-
sumowania, podziękowania, gratulacje, ale też debata 
o bieżących problemach.

Od lewej: Jarosław Jaworski, Eugeniusz Lewandow-
ski, Janusz Marcinkowski, Robert Kleniewski, Bożena 
Szerszeniewska, Jacek Szczypa, Andrzej Ciarczyński, 
Ryszard Giszczak, Andrzej Kordalski, Zbigniew Gra-
lewicz, Eugeniusz Ptasik, Krzysztof Konieckiewicz, 
Janusz Kędzierski, Wojciech Krajewski, Jerzy Maćkie-
wicz. Brakuje Barbary Kleniewskiej.

15 i 16 sierpnia 2014 r. na targo-
wisku miejskim w Raciążu odbył się 
cykl imprez rozrywkowych pod nazwą 
Dni Miasta i Gminy. Zainaugurowali 
je wspólnie włodarze obu jednostek 
samorządowych – burmistrz Mariusz 
Godlewski i wójt Ryszard Giszczak.
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„Było cymbalistów wielu, ale żaden nie śmiał stanąć przy Jan-
kielu”. Cytatem z „Pana Tadeusza” zakończył Wojciech Krajewski 
rekomendację Jarosława Jaworskiego na przewodniczącego Rady 
Gminy Raciąż podczas I sesji w kadencji 2014-2018. Była ona aż 
tak przekonywująca, że nikt z radnych nie zgłosił innego kandyda-
ta. Na dodatek Jarosława Jaworskiego, w tajnym głosowaniu, po-
parli wszyscy radni. Wiceprzewodniczącymi rady, także w tajnym 
głosowaniu, zostali wybrani Eugeniusz Ptasik i Jacek Gadomski. 
Wszyscy trzej – na zdjęciu.

Takiego konkursu jeszcze nie 
było. Do Gralewa z różnych stron 
Mazowsza zjechało aż 600 wyko-
nawców, co dokładnie policzył i z nie 
ukrywaną radością nas o tym poin-
formował ksiądz proboszcz Jan Pio-
trowski, współorganizator przeglądu. 
Dyrektor miejscowej szkoły Krzysz-
tof Borkowski, także był uradowany. 
Gospodarze mieli powody do radości, 
bo ich reprezentantki – żeńska scho-
la parafi alna – otrzymały wyróżnie-
nie. Cieszyli się też inni reprezentan-
ci gminy Raciąż – zespół ze szkoły 
w Koziebrodach. A zwłaszcza jego 
solistka, która wyśpiewała nagrodę 
indywidualną.

W wyborach na wójta gminy Raciąż, 
które odbyły się 16 listopada 2014 r., zwy-
ciężył Ryszard Giszczak, uzyskując popar-
cie 56,13 proc. wyborców (1956 głosów). 
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W święto Trzech Króli w kościele w Krajkowie odbyło się uroczyste nabożeństwo połączone z pokoleniowym 
śpiewaniem kolęd. Te bożonarodzeniowe pieśni wykonali starsi, dorośli i młodzi mieszkańcy parafi i, ubrani w 
stroje łowickie.

Ponad 4 mln zł otrzyma 
gmina Raciąż w ramach 
refundacji części kosztów 
budowy oczyszczalni ście-
ków i kanalizacji sanitarnej 
w Uniecku. Umowę w tej 
sprawie podpisali w Płoc-
ku w 2014 r. marszałek 
województwa mazowiec-
kiego Adam Struzik, wójt 
Ryszard Giszczak i skarb-
nik gminy Raciąż Barbara 
Rumianowska.

W pierwszej dekadzie marca 2015 r. zakoń-
czyły się zebrania wiejskie, podczas których 
mieszkańcy wybierali sołtysów i rady sołeckie. 
W gminie Raciąż wybrano 53 sołtysów na ko-
lejną czteroletnią kadencję. 17 z nich to kobiety. 
W 13 sołectwach na sołtysów wybrano nowe 
osoby. W kilku przypadkach żony zastąpiły 
mężów lub odwrotnie.

Najmłodszą sołtyską jest w gminie Raciąż 
Agnieszka Ryzińska (na zdjęciu z mężem i sy-
nami), która została wybrana przez mieszkań-
ców Kodłutowa.
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25 kwietnia 2015 r. Grupa 
Motocyklowa Raciąż pod patro-
natem wójta Ryszarda Giszczaka 
i burmistrza Mariusza Godlew-
skiego oraz Miejskiego Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Raciążu zorganizowała dla mło-
dzieży szkolnej pierwszy histo-
ryczny rajd rowerowy od nazwą 
„Szlakiem Wielkiej Wojny”. 
Impreza miała charakter rekre-
acyjno-edukacyjny z elementami 
współzawodnictwa. Uczniowie 
szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych 
z terenu gminy i miasta Raciąż 
wraz ze swoimi opiekunami w 
grupach przemierzali na rowe-
rach na terenie gminy Raciąż 
następujące drogi: Raciąż – Zdunówek – 5 km, Zdunó-
wek – Dramino – 5 km, Dramino – Drozdowo (cmen-
tarz) – 10 km, Drozdowo – Sałkowo – 5 km, Sałkowo 
– Strożęcin – 5 km.

Celem rajdu było poznawanie wydarzeń i miejsc 
związanych z I Wojną Światową na terenie ziemi 

raciąskiej; propagowanie aktywnych form wypoczyn-
ku, zdrowego trybu życia i wychowania w trzeźwości; 
integracja młodzieży szkolnej; propagowanie wśród 
dzieci i młodzieży bezpiecznego poruszania się po dro-
gach.

12 kwietnia 2015 r. w Uniecku 
odbyła się uroczystość wprowadzenia 
relikwii św. siostry Faustyny Kowal-
skiej do miejscowego kościoła. 
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Grupa Motocyklowa Raciąż i zaprzyjaź-
nieni z nią motocykliści z ościennych powia-
tów: ciechanowskiego, płońskiego, mławskiego 
i sierpeckiego, 9 maja 2015 r. ofi cjalnie roz-
poczęli sezon. Przed kościołem w Krajkowie 
zaparkowało ok. 150 maszyn. Fani dwóch kó-
łek wzięli udział we mszy świętej, odprawio-
nej przez miejscowego proboszcza Zbigniewa 
Klubę, który po nabożeństwie poświęcił pojaz-
dy i ich właścicieli. Potem kawalkada motocykli 
różnej maści ruszyła do Raciąża, przejeżdżając 
paradnie przez miasto, po czym motocykliści 
udali się na piknik.
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Trzecioklasiści Publicznego Gimnazjum w Krajko-
wie i ich nauczyciele mogą być dumni. Średnia wyni-
ków uzyskanych przez uczniów tej placówki z egzami-

nu gimnazjalnego jest wyższa od średniej w gminie, 
powiecie, a nawet województwie (tu z wyjątkiem języ-
ka polskiego).

Piętnaście drużyn uczestni-
czyło w miejsko-gminnych za-
wodach sportowo-pożarniczych, 
które w 2015 r. odbyły się w Ko-
ziebrodach. W kategorii drużyn 
dorosłych najlepsza okazała się 
ekipa OSP Szapsk.

24 czerwca 2015 r. radni gminy Raciąż rozdyspono-
wali ponad 4 mln zł. Wcześniej odbyli objazd po gminie, 

aby zapoznać się ze stanem dróg i potem podjąć decyzję, 
które z nich w pierwszej kolejności będą modernizowane.
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Przed niedawno wyremontowaną remizą odbyły się 
28 czerwca 2015 r. uroczystości jubileuszowe z okazji 
50-lecia OSP. – Składam dziś hołd i podziękowanie dru-
hom założycielom, wszystkim prezesom, naczelnikom 
oraz druhom z OSP Dobrska-Kolonia, którzy tworzyli 
pięćdziesięcioletnią historię naszej straży – mówił pod-

czas jubileuszowej uroczystości prezes Janusz Marcin-
kowski. OSP w Dobrskiej-Kolonii odznaczona została 
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” Kil-
ku druhów uhonorowano Złotym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”. Byli wśród nich strażaccy seniorzy: 
Ryszard Sawicki i Józef Kędzierski. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Krajkowie powstała 25 paździer-
nika 1925 r. Wśród jej założycieli byli między innymi Wacław 
Łaski – właściciel ziemski z Sierakowa, Stanisław Chojnacki – 
kierownik szkoły w Krajkowie, o czym mówił podczas jubile-
uszowej uroczystości prezes OSP Jerzy Maćkiewicz. Uroczystość 
jubileuszowa rozpoczęła się mszą świętą w intencji strażaków 
i ich rodzin, którą odprawił ksiądz proboszcz Zbigniew Kluba. 
Po nabożeństwie strażacy i goście udali się na boisko przy remi-
zie, gdzie wielu druhów uhonorowanych zostało medalami i od-
znakami. Nie mogło zabraknąć orkiestry strażackiej. Rafał Gra-
bowski otrzymał specjalne wyróżnienie od władz gminy Raciąż 
za prowadzenie od 25 lat orkiestry strażackiej
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Wojewoda Jacek Kozłowski przyje-
chał 27 lipca 2016 r. do Raciąża na spo-
tkanie z rolnikami, aby wysłuchać ich 
głosów na temat strat spowodowanych 
niekorzystną pogodą i sposobów zara-
dzenia trudnej sytuacji w rolnictwie. 
A także, aby wraz z towarzyszącymi 
mu osobami z Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego przedstawić już dostępne 
formy pomocy. 

W dniach 26-27 czerwca 2016 r. oba samorządy 
Raciąża – miejski i wiejski – zorganizowały wspólnie 
po raz drugi Jarmark Raciąski. W parku w rynku, tak 
jak przed rokiem, rozłożyły się kramy z rozmaitymi 
produktami. Jednocześnie na scenie wystawionej przed 

ratuszem można było podziwiać występy różnych grup. 
W tym roku wydarzeniem artystycznym była Kupalnoc-
ka, która po raz pierwszy zawitała do Raciąża. Prezenta-
cję zespołów folklorystycznych poprzedziło spotkanie 
w domu kultury gospodarzy i gości.

LUDZIE  I  WYDARZENIA

Wizytówką szkoły w Kraj-
kowie jest zespół taneczny 
Krajkowiacy, którego działal-
ność została zarejestrowana w 
Kuratorium Oświaty w Warsza-
wie jako działalność organiza-
cyjna szkoły. Zespół realizuje 
3-letni program „Poznawanie 
tradycji łowickich poprzez ta-
niec”. Krajkowiacy, których 
opiekunem jest Małgorzata 
Grzelak, a choreografem Han-
na Kowalczyk. Podczas Dnia 
Patrona zatańczyli łowiczankę, 
polkę i krakowiaka.
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8 sierpnia 2015 r. pre-
mier Ewa Kopacz złożyła 
wizytę w gospodarstwie 
Tomasza i Jana Zglinickich 
w Sierakowie. Wcześniej 
w domu kultury w Racią-
żu odbyła się narada pod 
przewodnictwem pani pre-
mier z udziałem ministra 
administracji i cyfryzacji 
Andrzeja Halickiego, wice-
ministra rolnictwa Tadeu-
sza Nalewajka, dyrektora 
Rządowego Centrum Bez-
pieczeństwa Janusza Sku-
licha, wojewodów z woje-
wództw dotkniętych suszą 
i przedstawicieli służb.

W naradzie uczest-
niczyli też włodarze te-
renu: wójt gminy Raciąż 
Ryszard Giszczak i bur-
mistrz Raciąża Mariusz 
Godlewski.

– Rozmawialiśmy o 
tym, jak można pomóc 
rolnikom, którzy przeży-
wają teraz duży kryzys. 
Obok tego nie można 
przejść obojętnie – mówiła 
premier Ewa Kopacz pod-
czas briefi ngu w gospo-
darstwie rolnym w Siera-
kowie. Wcześniej obejrzała 
skutki suszy, wysłuchała 
relacji rolników – Tomasza 
i Jana Zglinickich, syna 
i ojca, którzy pokazali pani 
premier, jak wyglądają 
uprawy.



„Głos Raciąża” 2017 r.36 LUDZIE  I  WYDARZENIA

W ostatniej de-
kadzie sierpnia obraz 

Czarnej Madonny nawiedził 
dekanat raciąski, m.in. parafi e 

w Gralewie, Koziebrodach, 
Krajkowie, Raciążu 

i Uniecku.
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Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, 
wraz z gminą Sońsk, zorganizowało w ostatnią nie-
dzielę karnawału, 7 lutego 2016 r., przegląd zespołów 
zapustnych, który odbył się w Bądkowie. Były to już 

35. Mazowieckie Zapusty. Uczestniczyło w nich blisko 
20 grup, wśród których nie mogło zabraknąć zespołów 
z gminy Raciąż.
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Około ósmej rano, 26 lutego 
2016 r., kawalkada rządowych 
aut zatrzymała się koło remizy 
w Uniecku. Premier Beata Szy-
dło wysiadła z czarnego busa. 
W bramie ogrodzenia okalającego 
strażacki plac czekał już na szefo-
wą rządu prezes OSP w Uniecku 
Zbigniew Gralewicz z bukietem 
kwiatów. Wręczył je niezwykłe-
mu gościowi i ucałował dłoń pani 
premier.

Potem Beata Szydło pode-
szła do druhów stojących przy 
wozie bojowym, tam kilka mi-
nut rozmawiała ze strażakami, 
po czym udała się do remi-
zy. Zanim weszła do budynku, 
otrzymała jeszcze jeden bukiet, 
tym razem od reprezentanta lo-
kalnej struktury PiS, notabene 
brata prezesa OSP.

W 95. rocznicę osadnictwa łowickiego 
w Krajkowie i okolicy, potomkowie osadni-
ków postanowili wrócić do korzeni. 22 maja 
2016 r. zorganizowali festyn łączący poko-
lenia łowiczaków i krajkowiaków. Zaprosili 
nań m.in. mieszkańców spod łowickich wsi. 

W strażnicy czekali na panią premier m.in. parlamentarzyści, samorzą-
dowcy, strażacy, duchowni oraz młodsi i starsi mieszkańcy Uniecka i okolic.
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Jan Mączewski został ponownie prezesem Zarzą-
du Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w 
Raciążu. Jednym z wiceprezesów został po raz kolejny 
wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak. Podczas strażac-

kiego zjazdu, który odbył się 24 maja 2016 r. w Racią-
żu, delegaci podsumowali minione pięć lat i wybrali 
władze na następną kadencję.

Powiatowy kapelan strażaków 
ks. Jan Piotrowski, prezes powia-
towej struktury OSP Aleksander 
Jarosławski, starosta płoński An-
drzej Stolpa, komendant powiato-
wy PSP Paweł Jakubowski

Weterani strażackiej braci: 
honorowy komendant Kazimierz 
Adamski i Stanisław Mączewski

Wójt Ryszard Giszczak pośród 
unieckich druhów: Zbigniewa Gra-
lewicza i Jacka Gadomskiego

Prezes miejsko-gminnej organizacji 
OSP w Raciążu Jan Mączewski i prze-
wodniczący zjazdu Antoni Czap
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60-lecie istnienia świętowała 
3 lipca 2016 r. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Bogucinie. Jednostka 
otrzymała pamiątkowy medal „Pro 
Masovia”, nadany przez marszał-
ka województwa mazowieckie-
go. Druhowie Mariusz Cichocki 
i Mirosław Morawski uhonoro-
wani zostali złotymi medalami 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 

Od 15 lat Szkoła Podstawo-
wa w Koziebrodach nosi imię 
Władysława Stanisława Reymon-
ta. W tym roku autor „Chłopów”, 
laureat nagrody Nobla, został też 
patronem Publicznego Gimna-
zjum w Koziebrodach. Z tych to 
powodów tegoroczny Dzień Pa-
trona w 2016 r. miał tu wyjątko-
wą oprawę.

Były tańce, śpiewy, recyta-
cje i.... wesele Jagny i Boryny. 
Nie zabrakło smakołyków, któ-
re przyrządziły własnoręcznie 
uczennice koziebrodzkiej szkoły.

W sobotę, 20 sierp-
nia 2016 r., druhowie 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kaczoro-
wach świętowali swój 
jubileusz. Srebrnym 
Medalem „Za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa”, 
nadanym przez Zarząd 
Główny Związku OSP, 
udekorowany został 
sztandar jednostki.
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16 września 2016 r. w Zespole 
Szkół im św. Stanisława Kostki w 
Starym Gralewie obchodzono Dzień 
Patrona – św. Stanisława Kostki. 

Dzień ten wolny od zajęć dydak-
tycznych stał się dla uczniów dniem 
zabawy i radości pod hasłem „Młody 
jak my, wesoły jak my”. 

Przygotowano program, w czasie 
którego uczniowie ze starszych klas 
zaproponowali swoim młodszym kole-
gom różne zabawy i animacje. Klasa, 
która najlepiej wywiązała się ze swo-
jego zadania otrzymała puchar Stasia 
Kostki, a pozostałe klasy pamiątkowe 
dyplomy. Na zdjęciach klasy z pucha-
rem Stasia Kostki.

Piękny jubileusz ob-
chodziło Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kraśniewie. 
Uroczystość odbyła się 
13 października 2016 r. 
w świetlicy wiejskiej. Go-
ście dopisali. Bo, jak po-
wiedziała Elżbieta Grod-
kiewicz, do Kraśniewa 
chce się wracać – panuje 
tu niepowtarzalna i przy-
jazna atmosfera.

Drużyna reprezentująca Koziebrody zwy-
ciężyła w turnieju piłki nożnej drużyn sześcio-
osobowych o puchar wójta gminy Raciąż, który 
21 sierpnia 2016 r. został rozegrany na boisku 
przy Zespole Szkół w Raciążu.



„Głos Raciąża” 2017 r.42 LUDZIE  I  WYDARZENIA

17 października 2016 r. w akcji 
bicia rekordu Guinness World Records 
w jednoczesnej resuscytacji krążenio-
wo-oddechowej prowadzonej przez jak 
największą ilość osób, organizowa-
nej przez Fundację Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, po raz czwarty 
w akcji wzięli udział uczniowie Zespołu 
Szkół w Krajkowie. 

16 października przypadał 
Światowy Dzień Chleba. Z tej oka-
zji 18 października 2016 r., w Ze-
spole Szkół w Starym Gralewie, 
uczniowie klasy szóstej przedstawi-
li program artystyczny pt. „Szacu-
nek dla chleba”. Dzień wcześniej w 
szkole unosił się zapach pieczonego 
chleba, to uczniowie klas IV, V, VI 
wraz z wychowawcami wyrabiali 
i wypiekali piękne bochenki. 

15 scholi i zespo-
łów (około 450 uczest-
ników) wzięło udział 
w szesnastym Konkur-
sie Piosenki Religijnej, 
który 5 listopada 2016 r.
odbył się w Gralewie. 
Gospodarzy reprezento-
wała schola parafi alna.
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W sobotę, 10 czerwca 2017 r., w Witkowie 
otwarty został ofi cjalnie nowy zakład spółki 
ALFA PVC, produkujący granulaty, używane 
do wytwarzania m.in. uszczelek znajdujących 
zastosowanie w profi lach okiennych, czy do 
wyrobów medycznych. Nie obyło się bez 
przecięcia wstęgi, poświęcenia, lampki szam-
pana... Grała orkiestra dęta OSP Krajkowo.

Tradycyjnie w pierwszy 
dzień wiosny do szkoły w 
Krajkowie zjechali ucznio-
wie szkół podstawowych  i 
gimnazjów w gminie Raciąż, 
aby rywalizować przy stołach 
tenisowych o puchar wójta 
gminy Raciąż. Był to już 15. 
turniej. Tym razem gospoda-
rze okazali się mało gościnni. 
Wygrali bowiem drużynowo 
zarówno w kategorii podsta-
wówek, jak i gimnazjów, a 
indywidualnie triumfowali aż 
siedmiokrotnie.

27 stycznia 2017 r. to wyjątkowy dzień dla unieckiej 
szkoły. W 5 rocznicę nadania szkole imienia Powstańców 
Styczniowych lokalna społeczność przeżyła podniosłą uro-
czystość.

W ramach projektu edukacyjnego zatytułowanego ,,Pa-
mięci Powstańców Styczniowych 1863” klasa II gimna-
zjum pod kierownictwem swojej wychowawczyni Bożeny 
Wesołowskiej, przygotowała część artystyczną wzorowaną 
na fragmentach powieści ,,Rok 1863. Opowieść o miłości, 
wojnie i gotowaniu”. Uczniowie odegrali sceny z życia bo-
haterów książki, od przywitania głównych bohaterów po 
powrocie ze studiów, rozmowy przy obiedzie o ówczesnej 
sytuacji w kraju, przygotowań do powstania, przysięgę Hi-
polita i Karola, czas powstania aż do momentu potyczki 
powstańczej pod Unieckiem.
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Druhowie z Szapska zwycię-
żyli w kategorii dorosłych w za-
wodach sportowo-pożarniczych w 
2017 r., sprawiając sobie tym sa-
mym prezent na jubileusz 90-lecia 
istnienia jednostki. Okazały puchar 
i gratulacje odebrał dowódca dru-
żyny.

W zawodach, których gospoda-
rzem było Jeżewo Wesel, wystar-
towało 15 drużyny, w tym 7 mło-
dzieżowych. Zabrakło reprezentacji 
OSP Koziebrody i OSP Krajkowo.

I Kraszewski Bieg po Zdro-
wie odbył się 25 czerwca 2017 r. 
Pomysłodawcami byli sołtys Bo-
żena Karwowska i radny Janusz 
Kędzierski.  Przedsięwzięcie to 
było możliwe dzięki pomocy i du-
żemu zaangażowaniu druhów OSP 
i członkiń KGW w Kraszewie Ga-
czułtach.

Sobota, 27 maja 2017 r., boisko przy szkole w Gralewie 
zamieniło się w wielki plac zabawy. Na scenie pląsy i śpie-
wy – to występy dzieci i młodzieży. Festyn dla dzieci w 
pełni. Mnóstwo konkursów, zabaw, pokazów... I tak przez 
kilka godzin. A wszytko za sprawą aktywnych rodziców. 
– Chcieliśmy, żeby było inaczej niż zawsze – mówi Beata 
Wiśniewska. 

15 lipca 2017 r. w Uniecku został otwarty plac 
zabaw urządzony przez miejscową społeczność za 
środki z funduszu sołeckiego. Wśród przecinają-
cych wstęgę była przedstawicielka dzieci.
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W ubiegłym roku OSP w Koziebrodach minęło 90 lat istnie-
nia, ale dopiero teraz strażacy świętowali ten jubileusz. Wcze-
śniej chcieli się do niego dobrze przygotować. Wybudowali, 
przy pomocy i gminy i sponsora, nowy garaż dla nowego wozu, 
uporządkowali teren, odnowili remizę, a 6 sierpnia 2017 r. zor-
ganizowali uroczystość. Jednostka uhonorowana została przez 
marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika Me-
dalem Pamiątkowym  Pro Mazovia. Taki sam medal otrzymał 
indywidualnie prezes koziebrodzkiej straży Eugeniusz Ptasik.

Jubileuszowe uroczystości 90-lecia istnie-
nia OSP w Szapsku odbyły się 19 sierp-
nia 2017 r.  Wielu druhów uhonorowano 
odznaczeniami i medalami. Pod adresem 
strażaków padły słowa uznania, życzenia 
i gratulacje od m.in. marszałka wojewódz-
twa mazowieckiego Adama Struzika, który 
uhonorował jednostkę Medalem Pamiątko-
wym Pro Mazovia. Medal odbierają prezes 
OSP Marek Zakrzewski i naczelnik Walde-
mar Pankowski.

W 2017 r. po raz pierwszy 15 sierpnia odbyły się 
w Raciążu parafi alne dożynki miejsko-gminne, w or-
ganizację i przebieg których aktywnie włączyli się 
mieszkańcy gminy Raciąż z sołectw należących do 
parafi i w Raciążu. Przed ołtarzem ustawiono wieńce 

dożynkowe wykonane przez mieszkańców wsi: Kra-
szewo Podborne, Kraszewo Czubaki i Rory, Witkowo, 
Sierakowo, Folwark Raciąż, Pólka Raciąż, Łempino, 
Żukowo Strusie.
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Gmina Raciąż leży na pograniczu dwóch regionów geografi cznych – Wysoczyzny Płońskiej 
i Równiny Raciąskiej, zajmując powierzchnię 242,9 km kw. Administracyjnie położona jest 
w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, na północno-zachodnim krańcu powiatu 
płońskiego. Sąsiaduje z gminami: miasto Raciąż, które otacza swoimi gruntami, Baboszewo (pow. płoński), 
Glinojeck (pow. ciechanowski), Strzegowo, Radzanów (pow. mławski), Siemiątkowo (pow. żuromiński) 
Zawidz i Drobin (pow. sierpecki)  oraz Staroźreby (pow. płocki).

W skład gminy wchodzą 53 sołectwa i 62 miejscowości, w których mieszka 8 571 osób 
(stan na 31.12.2015). 

Gmina Raciąż ma charakter typowo rolniczy. Rolnictwo stanowi 
przeważający sektor w gospodarce gminy. Pochwalić się może czystym 
środowiskiem naturalnym oraz tym, że niemal w całości wpisana jest 
między korytarze ekologiczne towarzyszące Wkrze i Wiśle. 
Cały obszar gminy znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego 
„Zielone Płuca Polski”, północna część gminy z pradoliną Raciążnicy 
należy do Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
w granicach którego znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy 
Pólka-Raciąż z kompleksem terenów bagiennych i potorfi  oraz 
użytki ekologiczne.



XXV-lecie Gminy Raciąż 47INWESTYCJE

Dobrska Kolonia

Budowa dróg gminnych

Koziebrody

Jeżewo Wesel – remiza Gralewo – ośrodek zdrowia

Unieck – ośrodek zdrowia Koziebrody – ośrodek zdrowia
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Agata Zarzycka 
(Żychowo)

Agnieszka Zgliczyńska 
(Drozdowo)

Anita Wierzchowska 
(Gralewo)

Magdalena Organiściak 
(Koziebrody)

Bartosz Czarnecki 
(Złotopole)

Grzegorz Sadowski 
(Pólka Raciąż)

Jan Giszczak 
(Gralewo)

Krzysztof Kalinowski 
(Koziebrody)

Piotr Ciarciński 
(Cieciersk)

Tomasz Mochocki 
(Bogucin)

Ewa Budka 
(Kaczorowy)

Monika Cichaczewska 
(Gralewo)

Sylwia Kazanecka 
(Unieck)

Magdalena Chrzanowska 
(Mała Wieś)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


