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Ra cią ski szczyt
sa mo rzą do wy

Z ini cja ty wy i w obec no ści prze wod ni czą cych rad:
gmi ny – Ja ro sła wa Ja wor skie go i mia sta – Bo gu sła wa
Je ża ka, 6 li sto pa da do szło do spo tka nia wój ta Ry szar da
Gisz cza ka i bur mi strza Ja nu sza Sa dow skie go. 

Roz mo wa do ty czy ła pro po zy cji wój ta w sprawie
prze ję cia przez miej ską bi blio te kę w Ra cią żu tak że
funk cji bi blio te ki gmin nej dla gmi ny Ra ciąż w za mian
za do fi nan so wa nie z bu dże tu gmi ny jej dzia łal no ści.
Na ra zie do po ro zu mie nia nie do szło, ale roz mo wy
ma ją być kon ty nu owa ne.  R -r

Pa so wa nie
pierw szo kla si stów

Patrz na str. 8

Dro ga Zło to po le–Szapsk
w na ro do wym pro gra mie

Wo je wo da ma zo wiec ki ogło sił li stę ran kin go wą
wnio sków zło żo nych przez wła dze sa mo rzą do we o za -
kwa li fi ko wa nie in we sty cji dro go wych w 2010r. do Na ro -
do we go Pro gra mu Bu do wy Dróg Lo kal nych. Na li ście
wnio sków za kwa li fi ko wa nych do re ali za cji w 2010r.
zna lazł się wnio sek gmi ny Ra ciąż do ty czą cy bu do wy
dro gi Zło to po le – Szapsk.  Czy taj na str. 2

Strze lec ki
fi nisz Ju trzen ki

Pię cio bram ko wym zwy cię stwem nad re zer wa mi
MKS Cie cha nów za koń czy ła run dę je sien ną w kla sie B
uniec ka Ju trzen ka. Ki bi ce wzdy cha ją, gdy by tak ich
dru ży na gra ła przez ca łą je sień, jak w koń ców ce roz gry -
wek... Ale i tak dru ży na z Uniec ka wśród 10 ze spo łów
pla su je się w ta be li na cał kiem przy zwo itym szó stym
miej scu.

Czy taj na str. 7

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 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. Po niej na stą pi ło
uro czy ste otwar cie bo isk spor to wych.

Na zdję ciu bi skup Ro man Mar cin kow -
ski prze ka zu je sztan dar wój to wi gmi ny Ra -
ciąż Ry szar do wi Gisz cza ko wi.

Czy taj na str. 4-5

Szko ła ze sztan da rem i bo iska mi

Cie szy to z pew no ścią miesz kań -
ców mia sta, zwłasz cza tych miesz ka ją -
cych przy uli cach, któ ry mi prze bie ga

do tych czas dro ga nr 60. Czy ra dość
miesz kań ców mia sta z ob wod ni cy po -
dzie la ją miesz kań cy wsi?

Bu do wa ob wod ni cy Ra cią ża
do bie ga koń ca

Kraj ko wo

Czy taj na str. 3
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Unij ne pie nią dze
na od no wę wsi
22 paź dzier ni ka wój to wie i bur mi -

strzo wie z po wia tów cie cha now skie go,
płoń skie go, żu ro miń skie go i mław skie go
pod pi sa li w Cie cha no wie z wi ce mar szał -
kiem wo je wódz twa Ste fa nem Ko tlew skim
umo wy na do fi nan so wa nie ze środ ków
unij nych pro jek tów re ali zo wa nych w ra -
mach pro gra mu „Od no wa i roz wój wsi”.
Był w tej gru pie wójt Ry szard Gisz czak.
Gmi na Ra ciąż otrzy ma do fi nan so wa nie
na pro gra my zwią za ne z od no wą Ko zie -
bród i Kraj ko wa.

W ra mach pro gra mu do fi nan so wa -
nych zo sta nie 40 pro jek tów zgło szo nych
przez sa mo rzą dy z re jo nu dzia ła nia cie -
cha now skiej de le ga tu ry Urzę du Mar szał -
kow skie go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go.
Gmi na Ra ciąż otrzy ma pie nią dze na od -
no wę miej sco wo ści Ko zie bro dy i Kraj ko -
wo po przez bu do wę bo isk, par kin gów, re -
mont re miz, za kup stro jów lu do wych i in -
stru men tów mu zycz nych. In for mo wa li -
śmy już o tym na ła mach „GR”, za nim
jesz cze pod pi sa ne zo sta ły umo wy. Te raz
wia do mo, że tak się sta nie.

Umo wa pod pi sa na po mię dzy gmi ną
Ra ciąż a sa mo rzą dem ma zo wiec kim prze -
wi du je, że gmi na w ra mach pro gra mu
„Od no wa i roz wój wsi” otrzy ma po moc
w wy so ko ści 429 tys. zł. Koszt projektu
oszacowano na 714 tys. zł. To są wstęp ne
kwo ty, bo wiem mo gą one ulec zmia nie
po roz strzy gnię ciu prze tar gów. W Ko zie -
bro dach w ra mach wspo mnia ne go pro gra -
mu po wsta nie bo isko peł no wy mia ro we,
par king w cen trum wsi, w są siedz twie
ośrod ka zdro wia, re mon to wa na też bę dzie
re mi za. W Kraj ko wie na to miast pie nią dze
zo sta ną prze zna czo ne na za kup 30 par
stro jów lu do wych, dzię ki cze mu mło dzież
bę dzie mo gła wy stę po wać na ko lej nych
uro czy sto ściach szkol nych czy wiej skich
już we wła snych ko stiu mach, a nie wy po -
ży czo nych. Po nad to zo sta nie za ku pio -
nych 11 dę tych in stru men tów mu zycz -
nych dla miej sco wych or kiestr, a tak że wy -
re mon to wa na zo sta nie re mi za – wy mia ny
wy ma ga dach na bu dyn ku.

Ce lem pro gra mu „Od no wa i roz wój
wsi” jest po pra wa ja ko ści ży cia na ob sza -
rach wiej skich po przez za spo ko je nie po -
trzeb spo łecz nych i kul tu ral nych miesz -
kań ców wsi oraz pro mo wa nie ob sza rów
wiej skich. Umoż li wia tak że roz wój toż sa -
mo ści spo łecz no ści wiej skiej, za cho wa nie
dzie dzic twa kul tu ro we go i spe cy fi ki ob -
sza rów wiej skich.

Do tych czas dzię ki re ali za cji te go ty pu
pro jek tów od no wio ne zo sta ły waż ne hi sto -
rycz nie i kul tu ral nie miej sca w ma łych
miej sco wo ściach na Ma zow szu. Wpły nę ło
to za rów no na po pra wę ja ko ści ży cia
miesz kań ców, jak i na wzrost atrak cyj no -
ści tu ry stycz nej oraz in we sty cyj nej tych
ob sza rów.

R -r

Mo der ni za cja
„60”

Znik ną czte ry po se sje
w Cie cier sku?

Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad pla nu je w la tach 2013-2020
mo der ni za cję ko lej ne go od cin ka dro gi
kra jo wej nr 60 - od Cie cier ska w gmi nie
Ra ciąż do Go ślic pod Płoc kiem. Wój ta
gmi ny Ra ciąż Ry szar da Gisz cza ka nie po -
ko ją przy ję te przez in we sto ra roz wią za nia
pro jek to we. Ich re ali za cja ozna cza ła by bo -
wiem ko niecz ność wy bu rze nia czte rech
po se sji w Cie cier sku, po pra wej stro nie
do tych cza so wej „sześć dzie siąt ki”, pa trząc
w stro nę Ra cią ża.

- W ubie głym ro ku w Urzę dzie Gmi ny
Ra ciąż przed sta wi cie le GDD KiA kon sul -
to wa li z miesz kań ca mi za in te re so wa nych
miej sco wo ści, w tym tak że Cie cier ska po -
my sły na mo der ni za cję dro gi. Obie ca li, że
su ge stie miesz kań ców prze ka żą w Dy rek -
cji. Mo że i prze ka za li, ale we dle mo ich in -
for ma cji nie zo sta ły on uwzględ nio ne
w pro jek cie – mó wi wójt. I do da je: – Przy -
ję te na to miast zo sta ły roz wią za nia nie ko -
rzyst ne dla miesz kań ców. We dług tych
pro jek tów no wa „sześć dzie siąt ka” jest za -
pla no wa na na ist nie ją cych w Cie cier sku
za bu do wa niach. Re ali za cja te go pro jek tu
ozna cza ła by li kwi da cję w tej wsi czte rech
go spo darstw. Mam na dzie ję, że osta tecz -
nie tak się nie sta nie. Ale mam złe do -
świad cze nia z Ge ne ral ną Dy rek cją choć -
by przy bu do wie ob wod ni cy Ra cią ża. Stąd
mo ja oba wa.

R -r

Dro ga Zło to po -
le – Szapsk 

w na ro do wym
pro gra mie

Wo je wo da ma zo wiec ki ogło sił li stę
ran kin go wą wnio sków zło żo nych przez
wła dze sa mo rzą do we o za kwa li fi ko wa nie
in we sty cji dro go wych w 2010r. do Na ro -

do we go Pro gra mu Bu do wy Dróg Lo kal -
nych. Na li ście wnio sków za kwa li fi ko wa -
nych do re ali za cji w 2010r. zna lazł się
wnio sek gmi ny Ra ciąż do ty czą cy bu do wy
dro gi Zło to po le – Szapsk.

– To bar dzo do bra wia do mość – sko -
men to wał tę in for ma cję wójt gmi ny Ra -
ciąż Ry szard Gisz czak. – Cie szę się, że
w na szej gmi nie po wsta nie ko lej na „sche -
ty nów ka”.

Wnio sek gmi ny Ra ciąż jest jed nym
z 69 pro jek tów sa mo rzą do wych (28 po -
wia to wych i 41 gmin nych), za kwa li fi ko wa -
nych przez wo je wo dę ma zo wiec kie go
do re ali za cji w 2010 r. Ogó łem na ten cel
prze zna czo no 92,235 mln zł do fi nan so -
wa nia rzą do we go. Na po nad 256 ki lo me -
trach dróg lo kal nych Ma zow sza po pra wi
się bez pie czeń stwo.

Wpły nę ło 295 wnio sków. Do re ali za cji
zo sta ły za kwa li fi ko wa ne te, któ re otrzy -
ma ły naj wię cej punk tów. Ko mi sja
przy wo je wo dzie ma zo wiec kim oce nia ła
je we dług na stę pu ją cych kry te riów:
* wpływ na po pra wę bez pie czeń stwa ru -

chu dro go we go,
* spój ność dro gi z sie cią dróg wyż sze go

rzę du na ob sza rze wo je wódz twa,
* part ner stwo, czy li re ali zo wa nie pro jek -

tów we współ pra cy z in ną gmi ną, po -
wia tem lub pod mio tem go spo dar czym.
Za sa dą bu do wy dróg lo kal nych w ra -

mach na ro do we go pro gra mu jest to, że po -
ło wę kosz tów in we sty cji po kry wa wnio sko -
daw ca, w tym wy pad ku gmi na Ra ciąż, po -
ło wę na to miast bu dżet pań stwa. Dro ga
Zło to po le – Szapsk ma kosz to wać ok. 1,4
mln zł. Ozna cza to, że ok. 700 tys. zł wy ło -
ży na ten cel gmi na Ra ciąż, a ok. 700 tys.
zł otrzy ma z bu dże tu pań stwa.

Przy po mnij my, że w ro ku 2009, w ra -
mach part ner stwa z po wia tem płoń skim
gmi na par ty cy po wa ła w kosz tach bu do wy,
w ra mach Na ro do we go Pro gra mu Bu do wy
Dróg Lo kal nych, dro gi Kraj ko wo – Ga lo -
min, uro czy ście od da nej do użyt ku na po -
cząt ku wrze śnia te go ro ku. Tak że w ro -
ku 2009 gmi na wy bu do wa ła „wła sną”
„sche ty nów kę” – w Dru cho wie. Na uro czy -
stym prze ka za niu do użyt ku dro gi Kraj ko -
wo – Ga lo min wójt Ry szard Gisz czak po -
wie dział m. in., że ma na dzie ję na bu do wę
ko lej nej „sche ty nów ki” w gmi nie Ra ciąż
w 2010r. Wie dział co mó wi.

War to do dać, że gmi na Ra ciąż ja ko
jed na z dwóch gmin z po wia tu płoń skie go
(obok gm. Ba bo sze wo) zo sta ła za kwa li fi -
ko wa na do Na ro do we go Pro gra mu Bu do -
wy Dróg Lo kal nych w 2010r. Tym więk -
sza to sa tys fak cja dla gmi ny.

R -r
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Wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak mó wi
wprost, że ob wod ni ca zo sta ła zbu do wa na wro go
wo bec miesz kań ców. Już na eta pie pro jek to wa -
nia, gdy in we stor, czy li Ge ne ral na Dy rek cja
Dróg Kra jo wych i Au to strad w War sza wie
przed sta wia ła wła dzom gmi ny kon cep cje do za -
opi nio wa nia, pro te sto wał prze ciw ko nie lo gicz -
nym roz wią za niom. Tyl ko nie któ re z su ge stii
wój ta bu dow lań cy uwzględ ni li, więk szość jed -

nak zi gno ro wa li. Opi nie władz gmi -
ny nie by ły dla nich wią żą ce. Za tę
wal kę o lo gi kę i sprzy ja ją ce miesz -
kań com roz wią za nia przy bu do wie
obej ścia, w Ra cią żu wójt zo stał
okrzyk nię ty wro giem ob wod ni cy.

– Nie by łem i nie je stem wro -
giem ob wod ni cy – za pew nia Ry -
szard Gisz czak. – By łem na to miast
i je stem wro giem złych roz wią zań
ko mu ni ka cyj nych, złych dla lu dzi.
A tych na ob wod ni cy jest spo -
ro – do da je wójt. Na do wód pro po -
nu je re ko ne sans w te re nie.

Pierw szy przy sta -
nek – wia dukt nad

ob wod ni cą
w cią gu dro gi po wia to wej z Ra cią ża do Ki -

nik i da lej, dla któ rej uli cą wy lo to wą jest w mie -
ście ul. Ki liń skie go. Tu jak na dło ni wi dać, że
wy ko naw cy ob wod ni cy cał ko wi cie zi gno ro wa li
bez pie czeń stwo pie szych na wia duk cie. Chod -
nik jest tyl ko na nie wiel kim od cin ku na sa mym
szczy cie wia duk tu, da lej chod ni ka i po bo cza
brak. Jak ma ją po ru szać się tę dy pie si – py ta
wójt. I do da je, że na po zo sta łych dwóch wia duk -
tach na dro gach po wia to wych jest tak sa mo.
Wy słał więc pi smo do Sta ro stwa Po wia to we go
w Płoń sku z py ta niem, jak po wiat za mie rza za -
pew nić na tych trak tach bez piecz ny ruch pie -
szych. Za raz po tym, jak wy słał pi smo do sta ro -
stwa, na je go biur ku zna la zły się skar gi od miesz -
kań ców Wit ko wa i Łem pi na w tej sa mej spra wie.
Miesz kań cy skar żą się, że nie bę dą mo gli bez -
piecz nie po ru szać się pie szo czy ro we rem po wia -

duk tach w dro dze do Ra cią ża czy
z po wro tem.

Dru gi przy sta -
nek – wjazd na ob -
wod ni cę w stro nę

Cie cha no wa
Pier wot nie mia ło go nie być. To

za bie gi wój ta gmi ny
Ra ciąż spra wi ły, że
jest. Dzię ki nie mu kie -
row cy ja dą cy dro gą po wia to wą
Płońsk – Ra ciąż w oko li cach Wit -
ko wa bę dą mo gli zje chać z tej dro -
gi w pra wo i do je chać do ob wod ni -
cy, wjeż dża jąc nań w kie run ku
Cie cha no wa. Po cząt ko wo od cho -
dzą ca od płoń skie go trak tu dro ga
mia ła je dy nie umoż li wić rol ni kom
do jazd do pól. Nie by ła po łą czo na
z ob wod ni cą. Po in ter wen cji wój ta
łą czy się i z ob wod ni cą, i z od cho -
dzą cą w bok gmin ną dro gą do Ki -
nik. Jesz cze grun to wą, ale – jak za -

pew nia ją wła dze gmi ny – trakt ten
bę dzie wy as fal to wa ny.

Trze ci przy sta nek 
– przy wia duk cie 

ko ło Wit ko wa
Tu bę dzie dru gi wjazd na ob -

wod ni cę, tym ra zem w stro nę Płoc -
ka. Dwa wjaz dy, na do da tek tyl ko
w prze ciw ne kie run ki, nie li cząc
rond w po bli żu Cie cier ska i Sie ra ko -
wa, to – zda niem wój ta – sta now czo
za ma ło, aby ko rzy ści z ob wod ni cy
by ły od czu wal ne dla wszyst kich. Ry -
szard Gisz czak uwa ża, że bu du jąc ob jazd Ra cią -
ża in we stor po my ślał tyl ko o ru chu tran zy to -
wym, cał ko wi cie igno ru jąc na to miast ruch lo -
kal ny i po trze by ko mu ni ka cyj ne miesz kań ców
ko rzy sta ją cych z dróg po wia to wych.

– W cza sie de bat nad roz wią za nia mi ko mu -

ni ka cyj ny mi przy bu do wie ob wod ni cy pro po no -
wa łem, że by sko mu ni ko wać ob wod ni cę z dro ga -
mi po wia to wy mi bez wia duk tów. A je śli z wia -
duk ta mi, to po bu do wać je nad dro ga mi po wia -
to wy mi, w cią gu ob wod ni cy. By ło by to ko rzyst -
niej sze roz wią za nie dla miesz kań ców i gmi ny
Ra ciąż, i mia sta Ra cią ża. Sta ło się od wrot -
nie – mó wi wójt. Do da je, że je go upór nie
do koń ca po szedł na mar ne. – Uda ło mi się wy -
wal czyć to, że dro gi gmin ne w ob rę bie ob wod ni -
cy są sko mu ni ko wa ne z po wia to wy mi. Na to -
miast sko mu ni ko wa nie dróg po wia to wych z kra -
jo wą ob wod ni cą jest, ja kie jest, mo im zda niem
nie ko rzyst ne dla lu dzi. Ale w tej kwe stii nie mo -
głem nic uczy nić. Dro ga mi po wia to wy mi za rzą -
dza po wiat, a nie gmi na. Bę dzie my ja ko miesz -
kań cy i użyt kow ni cy dróg cier pie li z po wo du ta -
kich roz wią zań, ja kie przy ję to przy bu do wie ob -
wod ni cy. Jest jesz cze jed no za gro że nie zwią za -
ne z wia duk ta mi. Do ty czy ono zi mo we go utrzy -
ma nia dróg. Wy star czy lek ki mróz al bo tro chę
śnie gu z desz czem, a wjazd na wia dukt, na przy -
kład cięż kim sprzę tem rol ni czym, bę dzie nie la -
da wy zwa niem. Ocze ku ję od za rząd cy po wia to -
wych dróg, że za dba o to, aby zi mą nada wa ły się
one do bez piecz nej jaz dy. Choć nie mam złu -
dzeń, do ko go naj pierw wy dzwa niać bę dą
miesz kań cy, gdy przez mróz al bo śnieg wjazd

na je den z trzech wia duk tów bę dzie kar ko łom -
ny. Do wój ta. Bo ten jest pod rę ką, a sta ro sta da -
le ko. I ma ło waż ne bę dzie wte dy to, że nie są to
dro gi gmin ne, lecz po wia to we. Obym się my lił –
mówi wójt.                                             R -r

Chod nik jest tyl ko na nie wiel kim od cin ku na sa mym 
szczy cie wia duk tu, da lej chod ni ka i po bo cza brak

Wjazd na ob wod ni cę w stro nę Cie cha no wa

Na wy so ko ści Wit ko wa na ob wod ni cy bę dą ekra ny 
dźwię ko chłon ne

Wjazd na ob wod ni cę w stro nę Płoc ka

Bu do wa ob wod ni cy
Ra cią ża do bie ga koń ca



Kraj ko wo

Ta kie uro czy sto ści, jak ta, któ ra mia ła
miej sce 28 paź dzier ni ka w Kraj ko wie zda -
rza ją się raz na dzie się cio le cia. To też jej
opra wa mu sia ła być god na i pod nio sła. I ta -
ką by ła.

Me men to te ho mi nem
es se

Na sztan da rze, po świę co nym przez bi -
sku pa płoc kie go, wid nie je po do bi zna pa tro -
na szko ły Sta ni sła wa Choj nac kie go i ła ciń -
ska sen ten cja: me men to te ho mi nem es se
(pa mię taj, że je steś czło wie kiem). Do tych
słów na wią zał w ka za niu bi skup Ro man
Mar cin kow ski. Mó wił o oko licz no ściach,
w któ rych wy po wie dzia ne one zo sta ły
po raz pierw szy. Te sło wa szep tał nie wol nik,
pa trząc na trium fu ją ce go wład cę, wjeż dża -
ją ce go do sta ro żyt ne go Rzy mu. Bi skup
przy wo łał sło wa pa pie ża Ja na Paw ła II, któ -

ry w jed nej ze swych ho mi lii, wy gło szo nych
w cza sie piel grzym ki do Pol ski, mó wił, że
czło wiek jest wiel ki nie przez to, co ma,
co po sia da, lecz przez to,
kim jest i czym dzie li się

z in ny mi.
W trak cie na -

bo żeń stwa bi skup
po świę cił sztan -
dar, prze ka zał go
wój to wi gmi ny
Ry szar do wi Gisz -
cza ko wi, ten z ko -
lei dy rek to ro wi
Pio tro wi Ka sic -
kie mu, zaś dy rek -
tor – uczniom.
Po mszy ucznio -
wie, już pod
s z t a n  d a  r e m ,
wraz z in ny mi
uczest ni ka mi uro czy sto ści prze -
ma sze ro wa li do szko ły. Po dro -
dze za trzy ma li

się przy po mni ku ku
czci   osad ni ków ło wic kich
i ofiar II woj ny świa to wej,
mi nu tą ci szy uczci li ich pa -
mięć. Na ta bli cy wid nie je m.
in. na zwi sko pa tro na szko ły
Sta ni sła wa Choj nac kie go.

W szkol nej sa li gim na -
stycz nej ucznio wie zło ży li
ślu bo wa nie na sztan dar i za -
pre zen to wa li pa trio tycz ny
pro gram ar ty stycz ny. Na rę -
ce dy rek to ra pla ców ki go -
ście skie ro wa li wie le cie -

płych słów
pod ad re sem spo łecz no ści
szkol nej i ca łe go śro do wi ska
kraj kow skie go. Ogło szo ne
zo sta ły wy ni ki kon kur sów
pla stycz ne go i li te rac kie go,
któ rych in spi ra cją by ła ła -
ciń ska sen ten cja umiesz czo -
na na sztan da rze. Pierw szy
z nich wy grał Ar tur Mrocz -
kow ski z kla sy VI Szko ły
Pod sta wo wej w Kraj ko wie.
W dru gim pierw sze miej sce
ex aequo przy zna no Ol dze
Przy guc kiej z kl. II Pu blicz -
ne go Gim na zjum w Ko zie -
bro dach i Na ta lii Pa nak

z kl. III Pu blicz ne go Gim na zjum w Kraj ko -
wie. Wśród do ro słych uczest ni ków kon kur -
su pla stycz ne go na gro dę spe cjal ną otrzy ma -
ła pa ni Do ro ta Ro siń ska.

90-le cie szko ły i pa tron

Z oka zji uro czy sto ści nada nia sztan da -
ru kraj kow skim szko łom uka za ła się cie ka -

wa pu bli ka cja przed sta wia ją ca dzie je tu tej -
szej oświa ty. Do wia du je my się z niej, że

pierw sza nie wiel ka szko ła pu blicz na po -
wsta ła w Kraj ko wie w 1920r. Za tem zbli ża
się 90. rocz ni ca jej po wsta nia. Or ga ni za to -
rem i pierw szym na uczy cie lem tej pla ców ki
był Jó zef Bo ja now ski. Dwa la ta póź niej wła -
dze gmin ne po wie rzy ły pro wa dze nie szko ły
Sta ni sła wo wi Choj nac kie mu, któ ry nim tra -
fił do Kraj ko wa, był na uczy cie lem w Za wi -
dzu i Ra cią żu. Je go sta ra niem w la -
tach 1925-27 w cen trum wsi sta nął no wy
drew nia ny bu dy nek szkol ny.

Sta ni sław Choj nac ki nie ogra ni czał się
tyl ko do pra cy kie row ni ka szko ły i na uczy -
cie la. Czyn nie uczest ni czył w ży ciu wsi.
Przy czy nił się m. in. do po wsta nia w Kraj -
ko wie Ochot ni czej Stra ży Po żar nej, Ka sy
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Wśród go ści uro czy sto ści obec na by ła wnucz ka 
pa tro na szko ły Ur szu la Sie dlec ka (dru ga z pra wej). 
Trzeci z le wej to dy rek tor szko ły Piotr Ka sic ki.

Na bo żeń stwu prze wod ni czył bi skup Ro man Mar cin kow ski.
W li tur gii ak tyw nie uczest ni czy li ro dzi ce

Mszę świę tą upięk sza ły chó ral ne śpie wy mło dzie ży

Szko ła ze sztan da rem
i bo iska mi

W ko ście le licz nie zgro ma dzi ła się brać szkol na, 
od naj młod szych uczniów po czy na jąc



Stef czy ka – pod wa lin dzi siej sze go Ban ku
Spół dziel cze go w Ra cią żu, oraz kół ka rol ni -
cze go. Ale naj więk szym je go suk ce sem by ło
wy bu do wa nie w la tach 1938-39 mu ro wa nej
szko ły. Przed 1 wrze śnia 1939r. bu dy nek
był już pra wie go to wy. Nie ste ty, wy bu chła
woj na. 6 kwiet nia 1940r. Sta ni sław Choj -
nac ki wraz z księ dzem Mio du szew skim
i dzie dzi cem Gał czyń skim zo stał aresz to wa -
ny przez ge sta po i wy wie zio ny do obo zu
kon cen tra cyj ne go w Da chau. Tam zo stał

za mor do wa ny praw do po dob nie
w grud niu 1940r.

W 1992r. od by ła się uro czy -
stość nada nia szko le imie nia Sta -
ni sła wa Choj nac kie go. W 2008r.

po wstał ko mi tet
nada nia sztan da -
ru, na któ rym wid -
nie je po do bi zna
pa tro na. Na cze le
ko mi te tu sta nął dy -
rek tor szko ły Piotr
Ka sic ki. Utwo rzo -
no spe cjal ne kon -
to. Szyb ko wzbo -
ga ci ło się ono o 2
tys. zł dzię ki zor ga ni zo wa nej
we współ pra cy z ro dzi ca mi
uro czy sto ści „Po po łu dnie
z Fre drą”. Sa la re -
mi zy OSP wy peł -

nio na by ła po brze gi wi dow nią,
któ ra z za par tym tchem oglą da ła
„Ślu by pa nień skie”, w któ rych
za gra li ucznio wi, słu cha ła or -
kiestr dę tych – mło dzie żo wej
i stra żac kiej, po dzi wia ła tań ce lu -
do we w wy ko na niu uczniów.

Nada nie imie nia szko le
w 1992r. by ło po łą czo ne z otwar -
ciem sa li gim na stycz nej. Te go -

rocz na uro czy -
stość nada nia
sztan da ru mia ła
rów nież ak cent
spor to wy, któ rym
by ło od da nie do użyt ku bo isk
do pił ki noż nej.

Obiekt spor to wy

Przed prze cię ciem wstę gi
i otwar ciem bra my do kom -
plek su kom plek su spor to we -
go wójt Ry szard Gisz czak po -
wie dział, że naj więk sze po -

dzię ko wa nia za ten obiekt na le -
żą się mar szał ko wi wo je wódz -
twa Ada mo wi Stru zi ko wi i sej -
mi ko wi wo je wódz kie mu. Bo -
wiem in we sty cja po wsta ła głów -
nie dzię ki fun du szom z bu dże tu
sa mo rzą du wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go. Skła da ją się na nią
peł no wy mia ro we tra wia ste bo -
isko do pił ki noż nej, mi ni bo -
isko ze sztucz ną na wierzch ni,
obok któ re go po wsta nie jesz cze
bo isko do gry w siat ków kę i ko -
szy ków kę. Po nad to za in sta lo wa -
ne zo sta ną ław ki na po nad 100

miejsc. A wzdłuż siat ki oka la ją cej obiekt
spor to wy, przy dro dze po wsta nie par king
dla bli sko 30 aut.

No wy obiekt spor to wy w Kraj ko wie po -
świę cił bi skup Ro man Mar cin kow ski. Nie
oby ło się też bez sym bo licz ne go pierw sze -
go gwizd ka. Znak do roz po czę cia za wo -
dów na no wym bo isku dał dzia łacz pił kar -
ski, ko or dy na tor spor tu w gmi nie An drzej
Ni ziel ski.

I choć uro czy stość od by wa ła się
za dnia, w gó rę wy strze li ły fa jer wer ki.
Na wi wat.

R -r
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Ucznio wie zło ży li ślu bo wa nie na sztan dar

Ucznio wie przed sta wi li pro gram pa trio tycz ny

Sym bo licz ną wstę gę pod czas otwar cia obiek tów spor to wych
prze ci na wójt Ry szard Gisz czak

Okra są szkol nej aka de mii był po lo nez

Bo iska po świę cił bi skup Ro man Mar cin kow ski

Za chwi lę An drzej Ni ziel ski gwizd kiem da sy gnał do
roz po czę cia pierw szych za wo dów na no wym bo isku



Po raz pierw szy
po wa ka cyj nej prze rwie
człon ko wie Na uczy ciel -
skie go Klu bu Se nio ra,
w któ rym zrze sze ni są
eme ry to wa ni na uczy cie le
ze szkół w Ra cią żu i gmi -
nie Ra ciąż, spo tka li się 23 wrze śnia w lo ka lu
klu bu. Przy her ba cie po dzie li li się wspo mnie nia -
mi z let nie go wy po czyn ku, uzgod ni li cykl spo -
tkań na naj bliż sze mie sią ce, z za in te re so wa niem
obej rze li zdję cia z przed wa ka cyj nej wy ciecz ki,
za miesz czo ne w kro ni ce. 

W czerw cu za rząd klu bu zor ga ni zo wał wy -
ciecz kę do War sza wy i Nie po ka la no wa. Nie za -
po mnia ne wra że nia po zo sta wił po byt w Ogro -
dzie Bo ta nicz nym w Po wsi nie – Cen trum Za -
cho wa nia Róż no rod no ści Bio lo gicz nej Pol skiej
Aka de mii Na uk w War sza wie. Wszy scy po dzi -
wia li ro ślin ność znaj du ją cą się w po szcze gól -
nych dzia łach ogro du: flo ry Pol ski, ro ślin drze -
wia stych, ro ślin ozdob nych i użyt ko wych oraz
ro ślin eg zo tycz nych.

Obec ność w Nie po ka la no wie (m. in. udział
w na bo żeń stwie i uro czy stej pro ce sji – ba zy li ka,
zwie dze nie Mu zeum św. Mak sy mi lia na Kol be)
do star czy ła wie lu pięk nych prze żyć i wzru szeń.

Człon ko wie NKS ser decz nie dzię ku ją pa nu
Ry szar do wi Gisz cza ko wi, wój to wi gmi ny Ra ciąż
za po moc w zor ga ni zo wa niu wy ciecz ki.

Z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej – świę ta
wszyst kich na uczy cie li i wcze śniej sze go Dnia
Se nio ra od by ło się 14 paź dzier ni ka uro czy ste

spo tka nie człon ków klu bu. Tym ra -
zem miej scem spo tka nia by ła sa la wi -
do wi sko wo -ba lo wa w re mi zie OSP
w Ra cią żu. Na uczy cie lom se nio rom
zło ży li ży cze nia od ca łej spo łecz no ści
szkol nej ucznio wie z Ze spo łu Szkół
Spo łecz ne go To wa rzy stwa Oświa to -
we go i wrę czy li kwia ty pre ze so wi klu -
bu, któ re prze ka zał swo je mu pierw -
sze mu na uczy cie lo wi i wy cho waw cy,
by łe mu gmin ne mu dy rek to ro wi szkół
pa nu Jó ze fo wi Smul skie mu.

Le gi ty ma cję NKS otrzy ma ła pa ni
Kry sty na Chy czew ska – no wy czło -
nek klu bu, eme ry to wa na na uczy ciel ka
z Ze spo łu Szkół w Uniec ku.

Wspa nia ła za ba wa przy mu zy ce
trwa ła przez wie le go dzin.

Za rząd NKS bar dzo dzię ku je za
po moc w zor ga ni zo -
wa niu uro czy sto ści

dla na uczy cie li se nio rów:
pa nu Paw ło wi Chrza now -
skie mu, PHU Do max,
pa nu Krzysz to fo wi Brda ko -
wi, Fir ma Han dlo wa DO MI -
NO, 
pa nu Grze go rzo wi Do mań -
skie mu, pre ze so wi OSP
w Ra cią żu,
pa nu Ja nu szo wi Chło pi ko -
wi, dy rek to ro wi MCK SiR
w Ra cią żu,
pa ni Ha li nie Prze ta kie wicz,
Wy po ży czal nia Sprzę tu

Go spo dar stwa Do mo we go.
Za ży cze nia i kwia ty na uczy -

cie le se nio rzy dzię ku ją pa nu An -
drze jo wi Ni ziel skie mu, dy rek to ro -
wi Ze spo łu Szkół STO oraz uczen -
ni com: Mał go si Ko wal kow skiej,
Go si Wa ślic kiej i Izie Ro gow skiej. 

16 paź dzier ni ka eme ry to wa ni na uczy cie -
le – człon ko wie NKS zo sta li za pro sze ni przez
Miej skie Cen trum Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji
w Ra cią żu na wie czór pa pie ski. Je ste śmy
wdzięcz ni za umoż li wie nie obej rze nia pięk ne go
pro gra mu.

Za rząd i człon ko wie Na uczy ciel skie go Klu -
bu Se nio ra ser decz nie dzię ku ją:
pa nu Ka zi mie rzo wi Mi klew skie mu, pre ze so wi
Za rzą du i pa nu Je rze mu Ja wor skie mu, prze -
wod ni czą ce mu Ra dy Nad zor czej Ban ku Spół -
dziel cze go w Ra cią żu, 
pa nu Sta ni sła wo wi Jóź wia ko wi, pre ze so wi Za -
rzą du i pa nu Hen ry ko wi Gier cza ko wi, prze wod -
ni czą ce mu Ra dy Nad zor czej Gmin nej Spół -
dziel ni „SCh” w Ra cią żu za wspar cie na szej
dzia łal no ści, za ofiar ność i życz li wość.

Umac nia to nas w prze ko na niu, że pra ca
na rzecz ak ty wi za cji śro do wi ska na uczy cie li se -
nio rów ma sens, gdyż jak po wie dział J. W. Go -
ethe „Ży je my na praw dę tyl ko wte dy, kie dy cie -
szy my się ludz ką życz li wo ścią”.

Wszyst kim bar dzo dzię ku je my i ży czy my
po wo dze nia w ży ciu oso bi stym, ro dzin nym i za -
wo do wym.                   

Ste fan Mo drze jew ski
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Pa miąt ko we zdję cie w Nie po ka la no wie

Zło ty

ju bi le usz
5 li sto pa da trzy pa ry mał żeń skie z gmi ny Ra ciąż, ob -

cho dzą ce 50-le cie po ży cia mał żeń skie go otrzy ma ły uro -
czy ście w Urzę dzie Gmi ny w Ra cią żu me da le „Za dłu go -
let nie po ży cie mał żeń skie”, nada ne przez pre zy den ta RP.
Otrzy ma li je pań stwo Ali na i Le opold Ja ku bow scy
z Uniec ka, An na i Ry szard Ty ska z Żu ko wa Waw rzo nek
oraz Kry sty na i Wła dy sław Smo liń scy z Ko zie bród
(na zdję ciu od pra wej).

Na uczy cie lom se nio rom zło ży li ży cze nia od ca łej 
spo łecz no ści szkol nej ucznio wie z Ze spo łu Szkół 
Spo łecz ne go To wa rzy stwa Oświa to we go i wrę czy li
kwia ty pre ze so wi klu bu

W Na uczy ciel skim
Klu bie Se nio ra



LUKS Gra le wo ostat ni

Na pią tym, ostat nim miej scu za koń czy li roz gryw ki w li dze
OZPN Cie cha nów w se zo nie 2009/2010 tramp ka rze LUKS Gra -
le wo (na zdję ciu). Wy gra li mło dzi pił ka rze ba bo szew skich Or ląt
przed ze spo ła mi Tę czy Płońsk i Wkry Ra dza nów. Gra le wian wy -
prze dzi ła jesz cze dru ży na GKS Gó ra.

Koń czy się mo der ni za cja dro gi po wia -
to wej z Ko zie bród w kie run ku kra jo wej
„10” – do gra ni cy z gmi ną Dro bin. In we sty -
cję fi nan su ją po wiat płoń ski i gmi na Ra -
ciąż, któ ra do ło ży ła do tej bu do wy ok. 220
tys. zł. W ra mach ro bót wy ko na no no wą

na wierzch nię as fal to -
wą z Dru cho wa
do Ko zie bród – tak -
że przez wieś, do za -
krę tu w kie run ku Sie -
miąt ko wa. Obok no -

wej na wierzch ni, we
wsi po wsta ją chod ni -
ki. A przy szko le
w Ko zie bro dach wy -
ko na no tzw. wy nie -
sio ne przej ście dla
pie szych, któ re
zwięk szy bez pie czeń -
stwo uczniów. Wy -
mu sza ono bo wiem
na kie row cach
zmniej sze nie pręd ko -

ści. O mo der ni za cję dro gi w kie run ku Dru -
cho wa oraz o uło że nie na jezd ni ko ło szko -
ły „śpią ce go po li cjan ta” ape lo wa li do władz
miesz kań cy wsi po przez swo ich rad nych
i soł ty sa. Ape le zo sta ły wy słu cha ne.

Do daj my, że ostat nio gmi na po ło ży ła
as falt na grun to wej do tych czas dro dze łą -
czą cej Ko zie bro dy z Ma łą Wsią. Przy by ło
kil ka set me trów utwar dzo ne go trak tu. O to
rów nież wnio sko wa li ko zie brodz cy rad ni.

R -r

Pię cio bram ko wym zwy cię stwem nad re -
zer wa mi MKS Cie cha nów za koń czy ła run -
dę je sien ną w kla sie B uniec ka Ju trzen ka.
Ki bi ce wzdy cha ją, gdy by tak ich dru ży na
gra ła przez ca łą je sień, jak w koń ców ce roz -
gry wek... Ale i tak dru ży na z Uniec ka
wśród 10 ze spo łów pla su je się w ta be li

na cał kiem przy zwo itym szó stym miej scu.
TA BE LA KLA SY B

1. Wkra An dzin 9 25 29-10 
2. GKS Po krzyw ni ca 9 21 35-11
3. MKS II Cie cha nów 9 18 32-21 
4. Gryf Kow na ty Żę do we 9 18 32-19 
5. Wkra So cho cin 9 13 9-17 
6. Ju trzen ka Unieck 9 11 16-14 
7. Iskra II Kra sne 9 9 8-27 
8. GKS Gu mi no 9 7 11-27 
9. Bo ro via Czer ni ce B. 9 6 10-27 
10. Wi śla nie Czer wińsk 9 4 7-26

A oto je sien ne wy ni ki
Ju trzen ki Unieck:

GKS Po krzyw ni ca – Ju trzen ka 3: 1
Ju trzen ka – Wkra An dzin 1: 1
Gryf Kow na ty Żę do we – Ju trzen ka 4: 2
Ju trzen ka – Wkra So cho cin 0: 0
Wi śla nie Czer wińsk – Ju trzen ka 2: 1
GKS Gu mi no – Ju trzen ka 2: 0
Ju trzen ka – Bo ro via Czer ni ce 4: 1
Iskra II Kra sne – Ju trzen ka 1: 2
Ju trzen ka – MKS II Cie cha nów 5: 0

Wraz z mo der ni za cją dro gi po wsta ją no we chod ni ki

Na jezd ni przy szko le w Ko zie bro dach po wsta ło tzw. wy nie sio ne
przej ście dla pie szych
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Z Ko zie bród 
do Dru cho wa po

po rząd nym as fal cie

SPORT – pi∏ ka no˝ na

Strze lec ki fi nisz
Ju trzen ki

Ko re pe ty cje z che mii.
Przy go to wa nie do ma tu ry

z bio lo gii i che mii. 

Tel. 0 697 145 945  po godz. 16.

Panom
Janowi  i  Stanisławowi  Mączewskim

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

BRATA
składają Wójt, Radni Gminy Raciąż

oraz pracownicy Urzędu Gminy w Raciążu
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W Ko dłu to wie
W śro dę, 14 paź dzier ni ka, w Szko le

Pod sta wo wej w Ko dłu to wie od by ła się uro -
czy sta aka de mia z oka zji Dnia Edu ka cji
Na ro do wej po łą czo na z uro czy sto ścią przy -
ję cia pierw szo kla si stów w po czet peł no -
praw nych człon ków spo łecz no ści uczniow -
skiej.

Część ofi cjal ną im pre zy sta no wi ło ślu -
bo wa nie uczniów kla sy pierw szej. Jed nak
za nim to na stą pi ło pierw szo kla si ści mu sie -
li wy ka zać się wie dzą i umie jęt no ścia mi,
jak naj le piej za pre zen to wać się przed „star -
szy zną” Przy go to wy wa li się do te go przez
po nad mie siąc. 

Gdy eg za min wy padł po myśl nie, nad -
szedł naj waż niej szy mo ment dnia – ślu bo -
wa nie. Pierw szo kla si ści po wta rza li tekst

ślu bo wa nia, a na stęp -
nie pa ni dy rek tor
pa so wa ła ich na
uczniów szko ły. 

Na za koń cze nie
każ dy pierw szo kla si -
sta do stał dy plom
oraz nie spo dzian kę
od Ra dy Ro dzi ców,
po czym wszy scy ze -
szli do kla sy, gdzie
cze ka ły na nich słod -
ko ści przy go to wa ne
przez ma my. 

W ro ku szkol -
nym 2009/ 2010 na -
ukę w kla sie pierw -
szej w Szko le Pod sta wo wej w Ko dłu to wie
roz po czę li (na zdję ciu od le wej) Ja kub Ko -
wal ski, Wik tor Ry ziń ski, Ad rian Cha rzyń -

ski, Ka mil Ry chliń ski, Wik to ria Ca ba now -
ska, Ja kub Wi śniew ski.

Ma rzan na Ziół kow ska

W Uniec ku
21 paź dzier ni ka w uro czy stej at mos -

fe rze od by ło się pa so wa nie na ucznia
Szko ły Pod sta wo wej w Uniec ku. Do bra -
ci uczniow skiej wstą pi ło 14 dzie ci.

Naj pierw dzie ci z kl. I, od święt nie
ubra ne, za pre zen to wa ły pro gram ar ty -
stycz ny o cha rak te rze dy dak tycz nym
i pa trio tycz nym. Po czę ści ar ty stycz nej,
ucznio wie zło ży li ślu bo wa nie. Po tym do -
nio słym ak cie na stą pi ło pa so wa nie
na ucznia, któ re go do ko na ła dy rek tor
szko ły An na Ossow ska. Wy cho waw czy ni
kla sy wrę czy ła pierw szo kla si stom pa -
miąt ko we dy plo my i książ ki. Dzie ci otrzy -
ma ły też upo min ki od kl. III – no te sy
i dłu go pi sy.                     B. Wie chow ska

Pa so wa nie
na uczniów

Kla sa I SP w Uniec ku z wy cho waw czy nią i dy rek tor ką. Gór ny rząd od le wej: wy cho waw czy ni
kla sy Bo że na Wie chow ska, Ja kub Gło szew ski, Mi łosz Buć kow ski, Pa weł Bo ja now ski, Ja kub Le -
wan dow ski, Ma te usz Mar kie wicz, Ad rian Ba czew ski, dy rek tor szko ły An na Ossow ska. Dol ny
rząd od le wej: Ma ja Tu row ska, Emi lia Tra czyk, Pa try cja Ko cięc ka, Ma ciej Cha rzyń ski, Jo an na
Wi śniew ska, Do mi ni ka Ku rek, Mar ta Łą czyń ska, Ka mi la Czar nec ka

Ślu bo wa nie pierw szo kla si stów Pod czas uro czy sto ści w Uniec ku

Fot. ar chi wum szko ły


