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Wicemistrzowie 
Mazowsza

Drużyny ze Szkoły Podstawowej 
i Publicznego Gimnazjum w Gralewie 
zajęły II miejsca w województwie ma-
zowieckim w Turnieju Wiedzy o Bez-
pieczeństwie w Ruchu Drogowym. Za-
wody odbyły się w Radomiu.

Czytaj na str. 3

Orkiestra grała 
w Lipcach

Młodzież z Zespołu Szkół w Kraj-
kowie złożyła wizytę w Szkole Podsta-
wowej im. Reymonta w Lipcach Rey-
montowskich. Nie obyło się bez kon-
certu krajkowskiej uczniowskiej orkie-
stry dętej.

Czytaj na str. 5

Krajkowskie 
ślady rodziny 
Wetmańskich

Biskup Leon Wetmański wizyto-
wał krajkowską parafię 15 i 16 sierp-
nia 1937 r. W czasie wizytacji zachęcał 
parafian do rychłej odbudowy wnętrza 
kościoła, spalonego jesienią 1936 r.

Czytaj na str. 4

WÓJT GMINY RACIĄŻ 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nierucho-

mości gruntowej położonej w Kaczorowach. Obręb ewidencyjny wieś Ka-
czorowy, gm. Raciąż. Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji 
gruntów działkami nr 171/1 i 171/3 o łącznej pow. 0,7100 ha, KW 2925. 

A także  przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieru-
chomości gruntowej położonej w Bogucinie. Obręb ewidencyjny wieś Bo-
gucin, gm. Raciąż. Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji 
gruntów działkami nr 65 o pow. 0,4900 ha, KW 26364. 

Szczegóły wewnątrz numeru

Strażackie święto 
w Uniecku

20 maja w Uniecku odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka połą-
czone z jubileuszem 85-lecia miejscowej OSP. W czasie uroczystości wielu 
druhów zostało odznaczonych. Był wśród nich Leopold Jakubowski, wie-
loletni prezes unieckiej jednostki, uhonorowany Złotym Znakiem Związ-
ku OSP.

Więcej na str. 6-7
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Kolejna propozycja 
burmistrza

Do wójta gminy Raciąż burmistrz Raciąża skierował 
wniosek, aby gmina zlikwidowała przedszkole, które utwo-
rzyła kilka lat temu w Raciążu dla dzieci mieszkających 
w wioskach położonych wokół miasta. Mieści się ono w 
otrzymanym za długi od SKR budynku byłego biura spół-
dzielni.

– Nie ukrywam, że jestem zdziwiony tym wnioskiem. 
Wiem, że miasto tworzy na powrót przedszkole publiczne 
i szuka dzieci, czytaj – pieniędzy dla tej placówki. Ale to nie 
jest nasz problem. Wniosek pana burmistrza zostanie oczy-
wiście rozpatrzony przez radę, a decyzja zapadnie po kon-
sultacji z rodzicami dzieci uczęszczającymi do naszego 
przedszkola. I będzie zgodna z wolą rodziców – powiedział 
nam wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak.                     red

Strażnica 
wyremontowana

OSP Unieck była w tym roku gospodarzem powiato-
wego święta strażaków. Obchodziła też swój jubileusz 
85-lecia. Te wydarzenia zobowiązują m.in. do to, aby ma-
jątek jednostki prezentował się jak należy. I prezentuje. 
Remiza została wyremontowana. Bo niegdysiejszym po-
żarze strychu nie ma śladu. Wnętrze pachnie świeżością. 
Z zewnątrz budynek też prezentuje się porządnie. Niedaw-
no na jego części, tej spalonej, pojawił się nowy dach.

Red.

Zbierają się radni
15 czerwca zaplanowano kolejną sesję Rady Gminy 

Raciąż. W porządku obrad znajdą się m.in. sprawy zwią-
zane ze zmianami w tegorocznym budżecie. Zmiany te 
dotyczyć będą np. uwzględnienia dotacji otrzymanej 
w ostatnim czasie na budowę dróg w gminie.

Z innych spraw na czoło wysuwa się projekt uchwa-
ły w sprawie opłat za wodę i ścieki.

Radni mają też przyjąć kolejne uchwały w sprawie 
kupna przez gminę gruntów pod projektowany zalew 
w Kraszewie. Zainteresowanie sprzedażą gruntów nie 
słabnie, a władze gminy są zdeterminowane, aby po-
mysł budowy zbiornika stał się realny.

Red.

– Jestem rozczarowany tym, że pan burmistrz Janusz 
Sadowski nie ustosunkował się do mojego pisma zamiesz-
czonego w kwietniowym numerze „Głosu Raciąża”, a do-
tyczącego sporu między miastem Raciąż a gminą Raciąż 
o stację ujęcia wody w Witkowie i cenę wody z tego ujęcia 
– powiedział nam wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak. 
I dodał: – Ukazał się kolejny numer „Pulsu Raciąża”, ale 
nie ma w nim odpowiedzi pana burmistrza na pytania za-
dane przeze mnie we wspomnianej publikacji w „Glosie 
Raciąża”. Czyżby pan burmistrz nie miał w tej sprawie nic 
do powiedzenia.

Przypomnijmy, że w numerze 4(166) z kwietnia br. 
zamieściliśmy na naszych łamach obszerny artykuł wój-
ta gminy Raciąż, w którym Ryszard Giszczak przedstawił 
rok po roku zdarzenia, jakie miały miejsce w sprawie sta-
cji ujęcia wody w Witkowie i ceny wody z tego ujęcia, czy-
li jak rozwijał się spór między miastem a gminą o SUW 
i cenę wody. Wójt zakończył swój tekst następująco:

„Będę wdzięczny, jeśli uzyskam jednoznaczną odpo-
wiedź od Pana Burmistrza na następujące pytania:
1. Czy amortyzacja od SUW naliczana jest w Urzędzie 

Miasta (nie można naliczać amortyzacji dwa razy) ?

2. Jak finansowany jest montaż wodomierzy w Mieście 
(mieszkańcy Gminy mają wodomierze) ?

3. Jak na cenę wody w Mieście wpływa podatek od wodo-
ciągów (stawka w Raciążu 2%, a w Gminie 0%) ?

4. Dlaczego Pan Burmistrz nie chce doprowadzić do wy-
łonienia eksploatatora SUW w drodze przetargu pu-
blicznego ? Być może będzie taniej również dla miesz-
kańców Miasta.

5. Dlaczego stanowisko pełnomocnika Miasta Raciąż 
w sprawie SUW jest sprzeczne ze stanowiskiem prezesa 
PGKiM Sp. z o. o. ?

6. Czy Pan Burmistrz finansowałby modernizację SUW, 
gdyby to gmina ją zawłaszczyła ?

7. Jakie działania w sprawie SUW i ceny wody podjąłby 
Pan Burmistrz na miejscu Wójta ?

8. Czy w kategoriach ludzkich jest moralnie usprawiedli-
wione zawłaszczanie majątku wspólnie wybudowane-
go ?

9. Co będzie dalej ?”
Tyle przypomnienia. Do tej pory wójt Ryszard Gisz-

czak nie otrzymał od burmistrza Raciąża odpowiedzi na te 
pytania.                                                                        Red.

Wójt rozczarowany
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Po ostatnich wyborach sołtysów w gminie Raciąż 
przybyło pań, które sprawują tę funkcję. To:Irena Kowal-
ska – Chyczewo, Teresa Muchyńska – Cieciersk, Krystyna 
Art – Dobrska-Kolonia, Barbara Kamińska – Koziebrody, 
Bożena Karwowska – Kraszewo-Gaczułty, Krystyna Pią-
tek – Kraszewo-Podborne, Teresa Zjadewicz – Kraśniewo, 
Eugenia Szlak – Łempinek, Bożena Król – Łempino, Ma-
rianna Stępińska – Mała Wieś, Wanda Kowalczyk – Mło-
dy Niedróż, Aleksandra Bogdańska – Pęsy, Danuta Nowa-
kowska – Stary Komunin, Barbara Krakowska – Strożę-
cin, Henryka Cichaczewska – Witkowo.

15 maja w Radomskim Automobilklubie odbyły się 
Wojewódzkie Eliminacje XXX Ogólnopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Uczestniczyły 22 drużyny trzyoso-
bowe wyłonione w eliminacjach rejonowych, które odby-
ły się w subregionach województwa mazowieckiego – ra-
domskim, płockim, ciechanowskim, siedleckim, ostrołęc-
kim i warszawskim. 

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o przepisach 
ruchu drogowego zarówno w teorii jak i w praktyce. Dru-
żyny brały udział w teście, rywalizowały na rowerowym 
torze przeszkód oraz jeździły po miasteczku ruchu dro-
gowego. Poziom zawodów był bardzo wysoki, a najwię-
cej trudności sprawiło uczestnikom pokonanie toru prze-
szkód i tylko nielicznym udało się go pokonać bezbłęd-
nie. Do finału krajowego zakwalifikowała się w katego-
rii szkół podstawowych Szkoła Podstawowa nr 6 z Rado-
mia pokonując drużyny ze Starego Gralewa i z Wilkowa. 
W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce zajęła repre-
zentacja Jedlińska, która wyprzedziła uczniów ze Starego 
Gralewa oraz Nowego Miasta.

Na zdjęciu na podium trzy najlepsze drużyny spośród 
szkół podstawowych

Dyrektorzy z konkursu
Trwa procedura konkursowa mająca wyłonić nowych 

dyrektorów szkół w Uniecku, Koziebrodach, Krajkowie, 
Kodłutowie i Gralewie (gimnazjum). Termin składania 
ofert upłynął 5 czerwca. Niebawem poznamy nazwiska 
nowych dyrektorów szkół.

                                                           Red.

Pielęgnują tradycje
Na korytarzu w Szkole Podstawowej w Gralewie 

urządzono niedawno muzealny kącik regionalny. Moż-
na tu zobaczyć narzędzia domowe, którymi posługiwały 
się nasze babki i nasi dziadowie. Jest też część militarna. 
Eksponaty trafiły tu z okolicznych domów. Przynoszą je 
uczniowie, rodzice i nauczyciele.                              Red.

Zaprosili „Głos”
Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożar-

nych w Płońsku, Wójt Gminy Raciąż, OSP w Uniecku, Ko-
menda Powiatowa PSP w Płońsku – na uroczystość obcho-
dów powiatowych Dnia Strażaka oraz jubileuszu 85-lecia 
OSP w Uniecku, które odbyły się 20 maja.

* * *
Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz 

uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Ko-
ziebrodach – na Dzień Patrona, który odbył się 1 czercwa.

* * *
Anna Ossowska – p.o. dyrektora oraz Wiesław Oleksiak, 

Krystyna Chyczewska i Bożena Wesołowska – na konkur-
sy wiedzy „Wiem wszystko o gminie Raciąż” oraz plastycz-
ny „Przemocy i agresji STOP”, które odbyły się 6 czerwca 
w Zespole Szkół w Uniecku.

Kobiety sołtysami Gralewo wicemistrzem 
województwa
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Uczniowie ostatnich klas gimnazjów z niecierpli-
wością czekają na rezultaty egzaminu, który zdawali 
w kwietniu. Liczba zdobytych punktów będzie miała 
wpływ na ich dalszą edukację. Wyniki testów mają być 
znane w połowie czerwca. Na zdjęciu uczniowie III klasy 
gimnazjum w Uniecku podczas kwietniowego egzaminu.

K.Ch.

Wśród duchownych z diecezji płockiej, zamordowa-
nych w czasie okupacji niemieckiej, byli dwaj biskupi. An-
toni Lucjan Nowowiejski i Leon Wetmański. Obaj zginęli 
w obozie w Działdowie. Przez papieża Jana Pawła II zosta-
li zaliczeni do grona błogosławionych.

Księża Henryk Seweryniak i Rafał Badnarczyk opu-
blikowali w 1999 roku książkę pt. „Ojcostwo i Miłosier-
dzie”, poświęconą błogosławionemu biskupowi Leono-
wi Wetmańskiemu. Autorzy szeroko opisują jego życiorys 
świecki i kapłański od urodzenia w 1886 r. do męczeńskiej 
śmierci w 1941 r. Z tej książki dowiadujemy się również, 
że dziadek Leona – Piotr Wytman (później Wetmański) 
i babka Balbina z Kowalskich mieszkali w Krajkowie w la-
tach 1856-1864. W książce czytamy m.in.:

„Nie pozostaje więc nic innego, jak śledzić dalsze losy 
Piotra i Balbiny. Wkrótce po ich ślubie, 30 listopada 1850 
r. w Kozłowie, przyszedł na świat Adam, ojciec Leona. Kil-
ka lat później Piotr opuścił wraz z żoną i synem dom te-
ściów. (...) Niebawem, być może w związku z powstaniem 
styczniowym, cała rodzina po raz kolejny przeprowadziła 
się do wspomnianego już Kocięcina Brodowego”.

W Krajkowie istanił wiatrak zlokalizowany od strony 
południowej obecnej żwirowni, przy drodze do Żychowa. 
Ślady wskazują, że przy wiatraku istniała też kuźnia. Praw-
dopodobnie wiatrak i kuźnię wybudowano za czasów Józe-
fa Pissarzewskiego, właściciela Krajkowa. Lipy i Kondraj-
ca w pierwszej połowie XIX wieku. Według podań wia-
trak spłonął pod koniec tego samego wieku, gdy właścicie-
lem Krajkowa był Ludwik Wołowski. Podobno tęgie belki 
i kloce z tego wiatrak, które nie spłonęły użyto do budowy 
obecnie istniejącej dzwonnicy. Jednak mniemam, że jest to 
tylko legenda.

W czasie budowy pomnika w Krajkowie Ryszard Bryk 
ofiarował duży kamień, który użyto jako cokół pomnika. 
Według relacji darczyńcy, kamień ten wraz z innymi wydo-
byto w miejscu lokalizacji wiatraka. Również w tym miej-
scu natrafiono na resztki spalonego węgla drzewnego.

Biskup Leon Wetmański wizytował krajkowską parafię 
15 i 16 sierpnia 1937 r. W czasie wizytacji zachęcał para-
fian do rychłej odbudowy wnętrza kościoła, spalonego je-
sienią 1936 r.                                                       

Jan Panak

W tym roku mija 165 rocznica urodzin Marii Konop-
nickiej, nazywanej często poetką dziecięcej radości. Aby 
uczcić tę rocznicę w Szkole Podstawwej w Uniecku na-
uczyciele języka polskiego Krystyna Chyczewska i Ire-
na Kwiatkowska zorganizowały konkurs recytacji poezji 
poetki.

W konkursie wzięło udział 13 uczniów z klas IV-VI. 
Recytowali wiersze Marii Konopnickiej te bardziej zna-
ne, jak „Stefek Burczymucha”, „Tęcza”, „Rzeka” i te 
mniej znane – „Parasol”, „Jesienią” czy „Skrucha Józi”.

Pierwsze miejsce ex aequo zajęły Olga Ziółkowska 
z kl. VI za wiersz „Muchy samochwały” i Olga Charzyń-
ska z kl. IV za wiersz „Czytanie”. Drugie miejsce wyre-
cytowała Iwona Szczepińska z kl. IV wierszem „Sposób 
na laleczkę”, a trzecie przypadło Natalii Nowakowskiej 
z kl. V za „Stefka Burczymuchę”. Ponadto przyznano 
dwa wyróżnienia dla Iwony Łojewskiej i Dominiki Ba-
czewskiej z kl. VI. Zwycięzcy otrzymali nagrody, wyróż-
nieni – upominki, pozostali uczestnicy – dyplomy.

Poza konkursem wystąpili uczestnicy powiatowe-
go konkursu recytacji poezji Marii Konopnickiej, zor-
ganizowanego w marcu przez Bibliotekę Pedagogiczną 
w Płońsku z okazji „Dnia poezji”. Byli to Edyta Kocięcka 
z kl. VI – zdobywczyni II miejsca. Karol Kozicki z kl. V 
– wyróżniony w konkursie i Jakub Charzyński z kl. V.

sp

Czekają na wyniki

Krajkowskie ślady 
rodziny 

Wetmańskich Recytowali wiersze 
Konopnickiej
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18 maja młodzież z Zespołu Szkół w Krajkowie 
odwiedziła Lipce Reymontowskie. Uczniowie z na-
szej szkoły zostali zaproszeni przez dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymon-
ta w Lipcach – Piotra Łaskiego. Do spotkania doszło 
dzięki Janowi Panakowi, regionaliście i przyjacielo-
wi obu szkół. 

Wśród naszej młodzieży był zespół muzycz-
ny prowadzony przez Artura Wiśniewskiego, któ-
ry przedstawił 15-minutowy program. Gospodarze 
w rewanżu zaprezentowali spektakl teatralny i układ 
taneczny.

Zwiedziliśmy Lipce Reymontowskie, m.in. 
Muzeum Walki Zbrojnej, Muzeum Reymontow-

skie i skansen, Złożyliśmy kwiaty na pomniku 
Wł. St. Reymonta.

Historyk ze szkoły – Danuta Łaska oprowadza-
ła nas i interesująco opowiadała o dziejach ziemi ło-
wickiej i teraźniejszości. Jej opowieści pobudziły 
w nas chęć do ponownego spotkania, ale tym razem 
w Krajkowie, gdzie tradycje łowickie są nadal kulty-
wowane.

W wycieczce brali również udział rodzice, m.in. 
radny gminy Raciąż i przewodniczący Rady Rodzi-
ców Wojciech Krajewski oraz nauczyciele.

Anita Wochnowicz
Elżbieta Grzelak

Z Krajkowa do Lipiec

Fot. Szymon Karpiński, organista parafii w Krajkowie
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W tym roku w Uniecku spotkali się strażacy za-
wodowi i ochotnicy na swoim powiatowym święcie, 
połączonym z 85-leciem miejscowej OSP. Uroczy-
stość odbyła się 20 maja na boisku. Pogoda dopisa-
ła. Oficjalnym ceremoniom towarzyszył piknik i we-
sołe miasteczko.

Na powiatowe święto do Uniecka zjechało wie-
lu gości. Widzieliśmy m.in. posła na Sejm z ramie-
nia Polskiego Stronnictwa Ludowego Aleksandra So-
plińskiego. Byli wysłannicy marszałka Mazowsza 
i wojewody mazowieckiego. Licznie reprezentowa-
na była brać strażacka. Władze krajowe i wojewódz-
kie Związku OSP reprezentowali Jerzy Pełka i Sła-
womir Morawski, a powiatowe – Paweł Obermeyer 
i Jan Mączewski. Nie zabrakło komendanta powiato-

Powiatowe 
święto

strażaków 
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wej PSP w Płońsku brygadiera Antoniego Czapskiego 
i jego zastępcy, również brygadiera – pochodzącego 
z Uniecka Pawła Jakubowskiego. W jednej z głów-
nych ról wystąpił podczas uroczystości jego ojciec 
Leopold Jakubowski, przez wiele lat prezes unieckiej 
OSP. Mówił o historii straży. Odebrał też wysokie od-
znaczenie strażackie – Złoty Znak Związku OSP. Ta-
kim samym odznaczeniem uhonorowany został tego 
dnia równie zasłużony druh z OSP Szapsk Jan Le-
wandowski.

Strażackie odznaczenia „Za zasługi dla pożarnic-
twa” otrzymało podczas uroczystości wielu druhów, 
byli wśród nich strażacy ochotnicy z OSP Unieck, 
z innych jednostek w gminie Raciąż, a także z powia-
tu płońskiego.

Nim jednak doszło do okolicznościowych przemó-
wień, odznaczeń i gratulacji, pod przewodnictwem 
księdza Jana Piotrowskiego, powiatowego kapelana  
strażaków, odprawiona została polowa msza święta.

A po oficjalnych ceremoniach, a nawet już w trak-
cie ich trwania, wzięcie miały karuzele, strzelnica, 
zjeżdżalnia i... ogródek piwny.                            Red.
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Pierwsze zgromadzenie założycielskie „Rolniczej Kasy Stef-
czyka – Spółdzielni z odpowiedzialnością nieograniczoną w Ko-
ziebrodach” odbyło się 17 lutego 1927 r. w mieszkaniu St. Jaku-
biaka. Brały w nim udział 22 osoby. Na przewodniczącego zebra-
nia wybrano Jana Wiśniewskiego, na członków prezydium – Ju-
liana Biesiekierskiego i Stanisława Cybulskiego, na sekretarza 
zebrania – Edwarda Biesiekierskiego.

Adam Jabłoński przedstawił statut oparty na ustawie o spół-
dzielczości z 29 października 1920 r. Zebrani przyjęli uzupełnie-
nia do niego. Zgodnie ze statutem wpisowe wynosiła 2 zł, a udział 
członkowski – 25 zł. Ustalono wysokości pożyczek do 15 tysię-
cy zł.

Wpisana do rejestru
Członkami Kasy mogli być mieszkańcy 15 wsi należących do 

ówczesnej gminy Koziebrody, m.in. Bielan, Druchowa, Kozie-
brór, Koziebród Kolonii, Malewa, Małej Wsi, Milewa, Milewka, 
Niedroża Mł., Osieka Piasecznego, Osieka Wielkiego, Żabowa.

Pod statutem podpisali się m.in. Julian Biesiekierski, Stani-
sław Czybulski, Ignacy Ciarciński, Stanisław Ludowikowski, Jan 
Łyszcz, Antoni Mariański, Władysław Tutkaj, Jan i Władysław 
Wiśniewscy. Następnie wybrano zarząd i radę nadzorczą. Preze-
sem został Władysław Wiśniewski – rolnik z Koziebród. W skład 
zarządu weszli jeszcze St. Jakubiak (skarbnik) i J. Biesiekierski 
(rachmistrz). Natomiast do rady nadzorczej wybrani zostali Igna-
cy Ciarciński, Stanisław Cybulski, Adam Jabłoński, Stanisław 
Ludwikowski, Wincenty Szczypa, Mateusz Tutkaj. Na zastęp-
ców członków RN wybrano Antoniego Marjańskiego, Władysła-
wa Mielczarskiego i Władysława Tutkaja.

Zebrani uchwalili, że Kasa Stefczyka w Koziebrodach przy-
stąpi do Centralnej Kasy Spółdzielni Rolniczych.

1 czerwca 1927 r. Kasa została wpisana do rejestru przez Sąd 
Okręgowy w Płocku. Miesiąc później rozpoczęła działalność, a w 
październiku stała się członkiem Związku Rewizyjnego Polskich 
Spółdzielni Rolniczych.

Kryzys
Na początku lat 30. Kasa Stefczyka w Koziebrodach popadła 

w tarapaty finansowe. Nadzwyczajne walne zgromadzenie człon-
ków, które odbyło sie 16 sierpnia 1931 r. przyjęło uchwałę o li-
kwidacji Kasy. W zebraniu uczestniczyło 34 spółdzielców. Obra-
dy prowadził Klemens Lewandrowski, a asesoriami byli Maksym 
Gołębiewski i Antoni Klimaszewski. Jako przyczynę decyzji o li-
kwidacji Kasy padano panujący wówczas w II Rzeczypospolitej 
kryzys gospodarczy, który powodował narastanie strat i zaległo-
ści członków w spłatach pożyczek. O swej decyzji Kasa poinfor-
mowała Związek Rewizyjny Spółdzielni Rolniczych w Warsza-
wie prosząc o pomoc w przeprowadzeniu likwidacji.

W trzy miesiące później odbyło się kolejne nadzwyczaj-
ne zgromadzenie członków Kasy, które podtrzymało decyzję 
o jej likwidacji. Przewodniczącym tego zebrania był Wawrzyniec 
Ostrowski, a asesorami – Maksym Gołębiewski i Ignacy Hernik. 
Zebrani postanowili wysłać protokoły z obrad do Sądu Okręgo-
wego w Płocku, aby ten wykreślił koziebrodzką Kasę Stefczyka 
z rejestru. Postanowili też dać ogłoszenie do prasy.

Kolejne nadzwyczajne walne zgromadzenie odbyło się 
18 września 1932 r. Przybyło nań 29 członków. Przewodniczył 
Jan Łyszcz, a asesorami byłi Kazimierz Głuszek i Feliks Urba-
czewski. Zebrani powołali likwidatorów Kasy, którymi zosta-
li członkowie zarządu: Jan Sobczak (prezes) – rolnik z Niedroża 
M., Julian Biesiekierski i Stanisław Wiśniewski.

Pismem z 26 maja 1933 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni 
Rolniczych w Warszawie zawiadomił Ministerstwo Skarbu, że 
3 kwietnia tegoż roku wykreślił ze swojego  rejestru Kasę Stef-
czyka w Koziebrodach. Jako powód podano nie zastosowanie się 
do zaleceń Związku. Chodzi prawdopodobnie o zalecenia Związ-
ku po kontroli Kasy 17 czerwca 1932 r.

Bilans w 1993 r.
W czasopismie „Spólnota Pracy” (nr 4 z 1935 r.) zostało opu-

blikowane sprawozdanie Kasy Stefczyka w Koziebrodach za 
1933 r. Według tego sprawozdania Kasa liczyła 83 członków, w 
tym rolników do 2 ha – 23, od 3 do 5 ha – 53, od 5 do 20 ha – 
1, powyżej 50 ha – 1; jeden członek reprezentował handel i prze-
mysł i jeden był członkiem zbiorowym (Kółko Rolnicze „Jed-
ność”).

Członkami rady nadzorczej byli, wybrani 20 maja 1930 r., 
Mateusz Tutkaj, Jan Łyszcz, Franciszek Balski. Zarząd pracował 
w składzie Jan Sobczak, Julian Biesiekierski, Stanisław Wiśniew-
ski. Od 1928 r. rachunkowość prowadził Włodzimierz Zapisek, 
pobierał za to wynagrodzenie w wysokości 80 zł rocznie.

Pełne udziały posiadali wszyscy członkowie (83). Pięciu 
członków miało więcej niż jeden udział. Udziały członkowskie 
wynosiły 2175 zł. Suma wkładów z poprzedniego roku wynosi-
ła 119,65 zł, a wypłacono 100 zł. Ponadto były trzy tzw. drobne 
wkłady (od dzieci i młodzieży) na sumę 19,65 zł.

Łączne zobowiązania dłużne wynosiły 6088 zł (od 3 człon-
ków weksle na sumę 190 zł, zobowiązania 43 członków na sumę 
5898 zł). Ponadto Kasa miała udziały w Centralnej Kasie Spół-
dzielni Rolniczych na sumę 650 zł. Inne większe sumy zobowią-
zań to: opłata do Związku Rewizyjnego – 2850 zł, opłaty stem-
plowe i blankiety wekslowe – 2321 zł.

Z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 1933 r. wy-
nika, że Kasa zanotowała obrót w wysokości 27877 zł 43 gr, 
ale bilans strat i zadłużenia był wyższy. Bilans zamknięcia 
Kasy wyniósł 8444 zł 2 gr. (w tym dług w wysokości 6000 zł). 
W 1933 r. Kasa zanotowała wydatki i dochody na sumę 1384 zł 67 gr., 
w 1934 r. – 1392 zł 94 gr.

Od 1933 r. Kasa Stefczyka w Koziebrodach była pod nadzo-
rem Rady Spółdzielczej przy Ministerstwie Skarbu.

Połączenie
W 1934 r. bilans zamknął się sumą 8491 zł 22 gr. Od tego 

czasu Kasa powoli zaczęła wychodzić z dołka. 12 lutego 
1936 r. została przyjęta do Związku Spółdzielni Rolniczych i Za-
robkowo-Gospodarczych. O dalszych przedwojennych losach 
Kasy brak informacji.

Po wojnie Kasa Stefczyka w Koziebrodach została wpisana 
do rejestru spółdzielni na mocy postanowienia Sądu Okręgowe-
go w Płocku z 26 maja 1948 r. Wybrany został 3-osobowy zarząd 
w składzie Stanisław Kalista, Stanisław Gajewski, Franciszek 
Prosowski. Ale po wojnie samodzielna działalność Kasy Stef-
czyka w Koziebrodach nie trwała zbyt długo. 29 kwietnia 1950 r. 
połączyła się z Kasą Stefczyka w Krajkowie. Powstała wówczas 
Gminna Kasa Spółdzielcza w Raciążu, która w 1973 r. zmieniła 
nazwę na Bank Spółdzielczy w Raciążu.

Jerzy Borowski
(Opracowano na postawie akt Rady Spółdzielczej zgroma-

dzonych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie i pracy ks. Mi-
chała Mariana Grzybowskiego „Parafia Świętej Trójcy w Krajko-
wie 1401-2001”)

Kasa Stefczyka w Koziebrodach
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HARMONOGRAM OPRÓŻNIANIA POJEMNIKÓW
sm-120l i 240l z terenu Gminy Raciąż

w II półroczu 2007 roku

Miejscowości VII VIII IX X XI XII

Stare Gralewo
Nowe Gralewo
Dobrska – Włościany
Dobrska – Kolonia
Wępiły
Złotopole
Kraśniewo
Szapsk

16 20 17 15 19 17

Kozolin
Kaczorowy
Strożęcin
Strożęcin – Sałkowo
Witkowo
Kiniki
Folwark - Raciąż

17 21 18 16 20 18

Młodochowo
Chyczewo
Kiełbowo
Bogucin
Łempinek
Łempino
Żukowo – Wawrzonki
Żukowo – Strusie

18 22 19 17 21 19

Cieciersk
Kraszewo – Falki
Młody Niedróż
Stary Niedróż
Druchowo
Malewo
Koziebrody

19 23 20 18 22 20

Kraszewo – Gaczułty
Kraszewo – Rory
Kraszewo – Czubaki
Bielany
Mała Wieś
Kraszewo – Podborne
Kraszewo – Sławęcin

20 24 21 19 23 21

Ćwiersk
Drozdowo
Pęsy
Draminek
Sierakowo
Zdunówek
Kruszenica
Kossobudy

21 25 22 20 24 22

Miejscowości VII VIII IX X XI XII

Budy Kraszewskie
Pólka – Raciąż
Żychowo
Lipa
Kodłutowo

23 27 24 22 26 27

Szczepkowo
Grzybowo
Nowy Komunin
Stary Komunin
Kocięcin Brodowy
Kocięcin Tworki
Krajkowo
Krajkowo – Budki

24 28 25 23 27 28

Unieck
Jeżewo – Wesel
Charzyny
Charzyny Rogale
Sikory

25 29 26 24 28 29
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O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY RACIĄŻ zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Raciąż Nr V/50/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie 

zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Kaczorowy w związku z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  Nr 
207, 2108) ogłasza 

 przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Kaczorowach

Obręb ewidencyjny wieś Kaczorowy, gm. Raciąż 
Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów działkami nr 171/1 i 171/3 o łącznej pow. 0,7100 ha, KW 2925.
Nieruchomość położona jest w odległości ok. 6 km od Raciąża. Dojazd drogą żwirową. Usytuowana jest w sąsiedztwie 

zabudowy zagrodowej i upraw polowych. Działka uzbrojona jest w przyłącza do sieci energii elektrycznej i wodociągowej. Teren 
płaski. Na nieruchomość składają się działki o nr. ewid. 171/1 o pow. 0,2600 ha i nr. ewid. 171/3 o pow. 0,4500 ha. Na terenie 
działek znajdują się dwa budynki - wiaty obudowane po byłej bazie SKR.  Budynki wolno stojące, parterowe, bez podpiwniczenia, 
bez poddasza. Ogólna powierzchnia użytkowa wiat wynosi 702 m2 . Ogólny stan techniczny budynków – zły. Budynki od kilku lat 
są nieużytkowane. Są zdewastowane i zniszczone przez osoby postronne oraz zły wpływ warunków atmosferycznych.  

Zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raciąż przedmiotowy teren położony jest 
w obszarze oznaczonym symbolem 3 RPU – SKR ZUM przeznaczonym pod produkcję     i usługi rolnicze.

Cena wywoławcza /bez podatku VAT/ –  11.500,00 zł(słownie: jedenaście tysięcy pięćset zł) 
Wadium /10% ceny wywoławczej/ –    1.150,00 zł 
Minimalne postąpienie  –   1.000,00 zł 

Przetarg na sprzedaż wyżej  wymienionej działki odbędzie się w dniu 4 lipca 2007 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy 
w Raciążu, ul. Mickiewicza 17 /sala konferencyjna na I piętrze/.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej działki.
Wadium wpłaca się w terminie do dnia 29 czerwca 2007 roku (piątek) w kasie Urzędu Gminy Raciąż lub na nr konta 

urzędu: Bank Spółdzielczy w Raciążu Nr 71 8233 0004 0000 1717 2016 0117, z dopiskiem „Wadium za działki nr 171/1 i 171/3 
Kaczorowy”.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem 
przetargu.

Wpłacone przez nabywcę wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym osobom zostanie zwrócone 
po zakończeniu przetargu.

Wadium ulega  przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Cena płatna jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Przeznaczona na zbycie nieruchomość  wolna jest od wszelkich hipotek i praw osób trzecich.
Opłaty: notarialna, sądowa i skarbowa związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę. Wskazanie granic 

nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój 3, 
tel. 0-23 679-12-80 w.126 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie niniejsze podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raciąż oraz sołectwie Kaczorowy w dniach od 
23 maja do 4 lipca 2007 roku.

Raciąż, dnia 21 maja 2007r.
W Ó J T

mgr inż. Ryszard Giszczak
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O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY RACIĄŻ zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Raciąż Nr XVII/125/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 roku  w sprawie 

zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Bogucin w związku z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 
Nr 207, 2108) ogłasza 

przetarg ustny nieograniczony na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w Bogucinie

Obręb ewidencyjny wieś Bogucin, gm. Raciąż 
Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów działkami nr 65 o pow. 0,4900 ha, KW 26364. 
Nieruchomość położona jest w odległości ok. 4 km od Raciąża. Położona jest bezpośrednio przy drodze o nawierzchni 

asfaltowej biegnącej przez wieś Bogucin od drogi Raciąż – Gralewo. Stwierdza się dobrą dostępność i dogodny dojazd. Usytuowana 
jest w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i upraw polowych. Działka uzbrojona jest w przyłącza do sieci energii elektrycznej, 
wodociągowej i telefonicznej. Teren płaski. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Działka zabudowana jest budynkiem 
byłej szkoły podstawowej i budynkiem gospodarczym. Na działce znajduje się również budynek ustępu nieskanalizowanego oraz 
śmietnik. Obiekty te znajdują się w złym stanie technicznym i zostały pominięte w wycenie. Budynek szkoły jest budynkiem 
wolnostojącym, z poddaszem. Budynek posiada małą piwnicę. Powierzchnia zabudowy – 325 m2, powierzchnia użytkowa – 
427 m2, kubatura – 2.300 m2. Stan techniczny budynku – dobry. Budynek gospodarczy jest budynkiem wolnostojącym, parterowym, 
bez podpiwniczenia, bez poddasza. Stan techniczny budynku – zły. Powierzchnia zabudowy – 100 m2, powierzchnia użytkowa 
– 86m2, kubatura –  330 m2.

Aktualnie brak jest dla tego terenu obowiązującego planu miejscowego. Zgodnie z nieobowiązującym już Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raciąż przedmiotowa działka oznaczona była jako teren szkoły podstawowej.

Cena wywoławcza /bez podatku VAT/ – 120.000,00 zł(słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł) 
Wadium /10% ceny wywoławczej/  –   12.000,00 zł 
Minimalne postąpienie   –     1.200,00 zł 

Przetarg na sprzedaż wyżej wymienionej działki odbędzie się w dniu 4 lipca 2007 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy 
w Raciążu, ul. Mickiewicza 17 /sala konferencyjna na I piętrze/.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej  działki.
Wadium wpłaca się w terminie do dnia 29 czerwca 2007 roku (piątek) w kasie Urzędu Gminy Raciąż lub na nr konta urzędu: 

Bank Spółdzielczy w Raciążu Nr 71 8233 0004 0000 1717 2016 0117,  z dopiskiem „Wadium za działkę nr 65 Bogucin”.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem 

przetargu.
Wpłacone przez nabywcę wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym osobom zostanie zwrócone 

po zakończeniu przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Cena płatna jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Przeznaczona na zbycie nieruchomość  wolna jest od wszelkich hipotek i praw osób trzecich.
Opłaty: notarialna, sądowa i skarbowa związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę. Wskazanie granic 

nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt kupującego.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój 3, 
tel. 0-23 679-12-80 w.126 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie niniejsze podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raciąż oraz sołectwie Bogucin w dniach od 23 
maja do 4 lipca 2007 roku.

Raciąż, dnia 21 maja 2007r.
W Ó J T

mgr inż. Ryszard Giszczak



50-lecie ślubu obchodzili niedawno państwo Stani-
sława i Zdzisław Piątkowscy z miejscowości Drozdewo 
w gminie Raciąż. Z tej okazji wójt Ryszard Giszczak wrę-
czył jubilatom, nadane przez Prezydenta RP, medale „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie”. Nie zabrakło prezentu 
i kwiatów, a także tradycyjnej lampki szampana, towa-
rzyszących serdecznym życzeniom dla „złotej” pary.

Red.

O imionach
MAŁGORZATA

Imię to powstało z greckiego słowa margarites, czy-
li perła. Występuje bardzo często w literaturze. Znamy 
je ze słynnej bajki braci Grimm „Jaś i Małgosia” czy 
ze wspaniałej powieści Michaiła Bułhakowa „Mistrz 
i Małgorzata”. W literaturze ludowej popularna jest 
przyśpiewka: Za górami, za lasami, tańcowała Małgo-
rzatka z chłopakami.

Imieniny Małgorzaty przypadają pięć razy w roku, 
m.in. 10 czerwca.

WANDA
To ta, która – według legendy – nie chciała Niemca. 

Tak przynajmniej zaświadczają średniowieczni kroni-
karze Wincenty Kadłubek i Jan Długosz. Pochodzenie 
imienia nie jest jednoznacznie wyjaśnione. Pojawiło 
się ono u nas w wieku XIII-XV. Najpopularniejsze było 
w latach 40. i 50-tych XX wieku.

Imieniny Wandy przypadają 23 czerwca.

JAN
„Już Jan ochrzcił wszystkie wody, umyjcie się dla 

ochłody” – głosi stare polskie przysłowie i od dnia 
imienin Jana, czyli od 24 czerwca, daje przyzwolenie 
na kąpiel w odkrytych wodach. 

Świętych i błogosławionych noszących imię Jan jest 
ponad 200. Najpopularniejszym jest św. Jan Chrzciciel, 
który ochrzcił Jezusa.

To imię było w w Polsce zawsze popularne. Jest bo-
haterem wielu przysłów. Przytoczmy jeszcze jedno, 
bardzo znane, które brzmi: „Czego się Jaś nie nauczył, 
tego Jan nie będzie umiał”.

PIOTR, PAWEŁ
Imię Piotr nosi ponad 100 świętych, wśród nich naj-

bardziej znany św. Piotr Apostoł, pierwszy biskup Rzy-
mu, patron rybaków. Imię to przywędrowało do Polski 
wraz z chrześcijaństwem i zawsze, po dziś dzień, było 
popularne i chętnie nadawane chłopcom.

Podobnie jest z imieniem Paweł. Ich najpopularniej-
szy dzień imienin przypada 29 czerwca.

Przysłowia o czerwcu
Czerwiec ciepły i wilgotny da urodzaj nam ochotny.

***
Czerwiec się czerwieni, będzie dość w kieszeni.

***
Grzmot w czerwcu głosi, że dużo zboża przynosi.

***
Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, 
pogody często naśladuje

***
W czerwcu grusze kwiat zrzucają, czereśnie się za-
palają

***
Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok 
cały popsuje.

   Złote 
             gody

Ciekawe co z nich wyrośnie – zdaje się zastanawiać 
bociania para, patrząc na ukryte w gnieździe pisklęta. 
Zdjęcie zrobiliśmy na skraju wsi Pólka Raciąż.
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