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Protestują przeciw
budowie asfaltowni
Bo˝ena Karwowska, so∏tys wsi Kraszewo
Gaczu∏ty, z∏o˝y∏a 16 lipca na sesji Rady
Gminy Racià˝ pisemny protest, podpisany
przez kilkoro mieszkaƒców wsi, którzy
sprzeciwiajà si´ planowanej w tej miejsco-
woÊci budowie wytwórni mas bitumicznych.

Czytaj na str. 2

Jubileusz
księdza Jana
30–lecie pracy duszpasterskiej obchodzi∏
proboszcz parafii w Gralewie, ksiàdz Jan
Piotrowski.   W niedziel´, 21 czerwca, od-
by∏a si´ uroczysta msza Êwi´ta, podczas
której proboszcz gralewskiej parafii ode-
bra∏ wiele ˝yczeƒ,   kwiatów i upominków.

Czytaj na str. 5

Klub seniora
z siedzibą
W Koziebrodach 14 lipca oficjalnie otwar-
te zosta∏o centrum aktywizacji osób star-
szych. Placówka powsta∏a w ramach Poak-
cesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich. MieÊci si´ w zmodernizowa-
nym prze gmin´ budynku, gdzie jest te˝
przychodnia lekarska i placówka bankowa.
Gospodarzem centrum jest koziebrodzki
klub seniora.

Czytaj na str. 4

Po kontroli RIO
Od 24 marca do 10 czerwca trwa∏a kom-
pleksowa kontrola gospodarki finansowej
gminy Racià˝, prowadzona przez inspekto-
rów Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W protokole pokontrolnym zawarli oni
trzy wnioski.

Czytaj na str. 2

Wieś z sołtyską
i... starostą

Wi´cej na str. 3

Czempionka
ze Zdunówka

Wi´cej na str. 3

WYKŁADZINĘ
ANTYPOŚLIZGOWĄ

DO POKOI BIUROWYCH
URZĘDU GMINY RACIĄŻ 

ZAKUPIONO
Z DOFINANSOWANIEM 

POWSZECHNEGO ZAKŁADU
UBEZPIECZEŃ ŻYCIE S.A. 

Stra˝acy z Racià˝a i Kraj-
kowa triumfowali w miej-
sko–gminnych zawodach sporto-
wo–po˝arniczych, które odby∏y
si´ w Gralewie. Ci pierwsi wy-
grali najstarsze kategorie, ci dru-

dzy zwyci´˝yli w najm∏odszych
kategoriach wiekowych. Gratu-
lowali im. m.in. starosta p∏oƒski
Jan Màczewski i wójt gminy Ra-
cià˝ Ryszard Giszczak.

Czytaj na str. 2.
Patrz na str. 8

Zawody strażackie
w Gralewie
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Protestują
przeciw budowie

asfaltowni
Bo˝ena Karwowska, so∏tys wsi

Kraszewo Gaczu∏ty, z∏o˝y∏a 16 lipca
na sesji Rady Gminy Racià˝ pisem-
ny protest, podpisany przez kilkoro
mieszkaƒców wsi, którzy sprzeci-
wiajà si´ planowanej w tej miejsco-
woÊci budowie wytwórni mas bitu-
micznych. Twierdzà, ˝e wytwórnia
ma byç wybudowana w sàsiedztwie
ich zabudowaƒ, co – jak uwa˝ajà –
wp∏ynie negatywnie na zdrowie
i warunki ˝ycia mieszkaƒców oraz
ekologi´.

Wójt Ryszard Giszczak wyjaÊni∏,
˝e gmina nie jest inwestorem. Za-
miar budowy wytwórni mas bitu-
micznych zg∏osi∏a spó∏ka Polski As-
falt z Pruszkowa i jeÊli spe∏ni warun-
ki stawiane przez rozmaite s∏u˝by,
w tym ochrony Êrodowiska, gmina
nie b´dzie mog∏a przeciwstawiç si´
tej budowie. Przewodniczàcy rady
Jaros∏aw Jaworski, doda∏ ˝e Rada
Gminy Racià˝ nie ma mo˝liwoÊci
zablokowania tej inwestycji. Zach´-
ca∏ mieszkaƒców Kraszewa Ga-
czu∏t, aby swoje argumenty przed-
stawili podczas rozprawy admini-
stracyjnej, zaplanowanej na 21
lipca, w sprawie wniosku spó∏ki Pol-
ski Asfalt dotyczàcego budowy wy-
twórni mas bitumicznych.

W chwili zamykania tego numeru
„G∏osu” przebieg ani wyniki rozpra-
wy nie by∏y jeszcze znane.

R–r

Koszty
referendum

Na sesji Rady Gminy Racià˝,
16 lipca, przedstawione zosta∏y
koszty referendum gminnego, które
odby∏o si´ 7 czerwca. Wynios∏y one
7 475,65 z∏. W tym:
* diety gminnej komisji do spraw

referendum i obwodowych komi-
sji wyborczych 5 545,00 z∏;

* wykonanie kart do g∏osowania
488,00 z∏;

* wykonanie tablic, urn, zastawek
i piecz´ci 1 110,01 z∏;

* zakup artyku∏ów biurowych
279,06 z∏;

* koszty delegacji 53,58 z∏.

Po kontroli RIO
Od 24 marca do 10 czerwca

trwa∏a kompleksowa kontrola gospo-
darki finansowej gminy Racià˝,
prowadzona przez inspektorów
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
W protokole pokontrolnym zawarli
oni trzy wnioski. Oto one:
* „Do rozliczeƒ dochodów i wydat-

ków realizowanych przez jed-
nostki organizacyjne gminy dzia-
∏ajàcych w formie jednostek bu-
d˝etowych prowadziç oddzielne
konta analityczne dla ka˝dej
z tych jednostek”.

* „Do rozliczeƒ podatników podat-
ku od Êrodków transportowych
prowadziç konta szczegó∏owe
dla podatników, tj. jedno odr´bne
konto dla ka˝dego podatnika
w tym podatku”.

* „Zobowiàzaç kierowników jedno-
stek do sporzàdzania jednostko-
wych sprawozdaƒ finansowych”.

Plan dla zalewu
uchwalony 

Rada Gminy Racià˝ uchwali∏a
16 lipca miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla cz´Êci
obszaru gminy Racià˝, po∏o˝onego
w miejscowoÊciach Budy Kraszew-
skie, Kraszewo–Gaczu∏ty, Krasze-
wo–Rory, Pólka–Racià˝, czyli dla
terenów przysz∏ego zalewu i oko∏o-
zalewowych.

Odnowili grób
Łaskiego

Z inicjatywy Jana Panaka
oraz krajkowskich stra˝aków,
przy finansowym wsparciu
Banku Spó∏dzielczego w Ra-
cià˝u i Jana Miklewskiego
z Kossobud, odnowiony zo-
sta∏ grób Wac∏awa ¸askiego
znajdujàcy si´ na cmentarzu
w Racià˝u.

Urodzony w 1881r. Wa-
c∏aw ¸aski by∏ w∏aÊcicielem
ziemskim i zarzàdcà  dóbr
Sierakowo. Wspó∏organizo-
wa∏ OSP i Kas´ Stefczyka
w Krajkowie. Zosta∏ zamordo-
wany w Sierpcu przez gesta-
po 19 stycznia 1945r.

Zawody strażackie
w Gralewie

Siedem jednostek OSP uczestni-
czy∏o w miejsko–gminnych zawo-
dach sportowo–po˝arniczych, które
21 czerwca odby∏y si´ na boisku w
Starym Gralewie. Wystawi∏y one 14
doros∏ych i m∏odzie˝owych dru˝yn
po˝arniczych. O oto wyniki:

Grupa A (doroÊli)
1. Racià˝ 52,6 pkt
2. Kaczorowy 53,2
3. Bogucin 63,1
4. Szapsk 69,7 
5. Unieck 72,0
6. Dobrska Kolonia 73,2

MDP – dziewcz´ta
1. Krajkowo 67,8
2. Racià˝ 107,0
3. Kaczorowy 114,6

MDP – ch∏opcy do lat 16
1. Krajkowo 53,7
2. Racià˝ 62,4
3. Kaczorowy 78,5

MDP – ch∏opcy do lat 18
1. Racià˝ 48,7
2. Krajkowo 52,3

Zwyci´skie dru˝yny otrzyma∏y
puchary i dyplomy oraz nagrody pie-
ni´˝ne ufundowane przez wójta
gminy Racià˝ z przeznaczeniem na
sprz´t dla swojej jednostki.

Fotoreporta˝ z zawodów na str. 8
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P´sy to szczególna wieÊ. Co najmniej z dwóch po-
wodów. Pierwszy to ten, ˝e tu mieszka starosta p∏oƒski
Jan Màczewski. Drugi – stuprocentowa frekwencja
podczas referendum gminnego. 7 czerwca udzia∏
w g∏osowaniu wzi´li wszyscy uprawnieni mieszkaƒcy
wioski. Tym samym P´sy, obok sàsiednich Kinik, zdo-
by∏y nagrod´ stu tysi´cy z∏otych, ufundowanà przez
Rad´ Gminy Racià˝ za stuprocentowà frekwencj´.

Aleksandra Bogdaƒska, so∏tys P´s, zapytana o staro-
st´ Jana Màczewskiego odpowiada krótko: – Jest dumà
naszej wsi. A na pytanie o mobilizacj´ mieszkaƒców
podczas referendum: – Nie by∏o wielkiej mobilizacji.
Tu mieszkajà Êwiadomi ludzie. A przy okazji na zebra-
niu doszliÊmy do wniosku, ˝e by∏oby dobrze, gdyby-
Êmy zdobyli te sto tysi´cy. I uda∏o si´.

Wiedzà ju˝, na co przeznaczà nagrod´ – na budow´
przydomowych oczyszczalni Êcieków. Dzi´ki zwyci´-
stwu w referendalnym konkursie, do oczyszczalni nie
b´dà musieli nic dok∏adaç. A pieni´dzy z nagrody jesz-
cze zostanie. Na co przeznaczà reszt´ – na razie nie
wiedzà. – Niech le˝à w kasie gminy na koncie naszej
wsi, na pewno si´ przydadzà – wyjaÊnia pani so∏tys.
I dodaje, ˝e planujà budow´ we wsi przystanku auto-
busowego z prawdziwego zdarzenia, z zatoczkà i wia-
tà. Ale na ten cel zamierzajà przeznaczyç pieniàdze
z funduszu so∏eckiego, który Rada Gminy Racià˝

uchwali∏a niedawno. – Wniosek w tej sprawie ju˝ do
w∏adz gminy z∏o˝y∏am – mówi.

Aleksandra Bogdaƒska zosta∏a so∏tysem niespe∏na
trzy lata temu w smutnych okolicznoÊciach – po Êmier-
ci m´˝a, który przez szeÊç kadencji sta∏ na czele wio-
ski. By∏a jedynà kandydatkà. Nie opiera∏a si´ woli
mieszkaƒców, którzy jej zaufali i wybrali na so∏tysa.
Wiedzieli, ˝e wybierajà osob´, dla której so∏eckie arka-
na nie sà tajemnicà. Pani Aleksandra pomaga∏a bowiem
m´˝owi w sprawowaniu funkcji so∏tysa. Zna jà bardzo
dobrze tak˝e i z innego powodu. Pochodzi ze wsi Do-
brska W∏oÊciany, gdzie so∏tysem od dawien dawna jest
ktoÊ z jej rodziny. By∏ nim dziadek pani Aleksandry,
potem ojciec, a teraz jest jej brat – Jerzy LeÊniewski.

R–r

Wieś z sołtyską
i... starostą

Aleksandra Bogdaƒska – so∏tys wsi P´sy

Nazywa si´ Ruda 1. Jest
maÊci czerwono–bia∏ej.
Urodzi∏a si´ w gospodar-
stwie Paw∏a i Ma∏gorzaty
Zglinickich w Zdunówku.
Na tegorocznej V Ogólno-
polskiej Wystawie Byd∏a
Hodowlanego w Sielinku
ko∏o Poznania mi´dzyna-
rodowe jury uzna∏o jà za
czempionk´ w rasie simen-
talskiej. Tytu∏ otrzyma∏a za
wyglàd.

Dla Paw∏a Zglinickie-
go, który na wystaw´ za-
wióz∏ dwie krowy tej rasy,
tytu∏ ten by∏ du˝ym zaskoczeniem. Wiadomo bowiem,
˝e w hodowli byd∏a rasy simentalskiej przodujà w Pol-
sce rolnicy z Podkarpacia. A tu tymczasem jury uzna∏o
za czempionk´ krasul´ z Mazowsza. Zaszczyt to dla ho-
dowcy nie lada.

Pawe∏ Zglinicki pochodzi z pobliskiego Sierakowa.
Jego rodzice te˝ hodowali byd∏o, ale rasy czarno–bia∏ej.

On postanowi∏ zmieniç
rodzinnà tradycj´ i gdy
przejà∏ gospodarstwo,
a tak˝e „w˝eni∏” si´ w go-
spodarstwo Grabowskich
(to rodowe nazwisko pani
Ma∏gorzaty), zdecydowa∏
si´ na sprowadzenie byd∏a
z Czech, w∏aÊnie rasy si-
mentalskiej. I nie ˝a∏uje
tamtej decyzji, podj´tej
trzy lata temu.

Paƒstwo Zgliniccy po-
stawili w swoim gospo-
darstwie na byd∏o mi´sne
i mleczne. Stado jest pod

opiekà Polskiej Federacji Hodowców Byd∏a i Producen-
tów Mleka – organizatora wystawy. Majà nadziej´, ˝e za
rok byd∏o z ich hodowli znów zaprezentuje si´ na ogól-
nopolskiej wystawie z nie mniejszym powodzeniem, jak
w tym roku.

R–r
Fot. ze zbiorów prywatnych

Czempionka ze Zdunówka

Pawe∏ Zglinicki (w Êrodku) z pucharem i Rudà 1



W Koziebrodach 14 lipca oficjal-
nie otwarte zosta∏o centrum aktywiza-
cji osób starszych. Placówka powsta∏a
w ramach Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich. Mie-

Êci si´ w zmodernizowanym prze gmi-
n´ budynku, gdzie jest te˝ przychodnia
lekarska i placówka bankowa. Gospo-
darzem centrum jest koziebrodzki klub
seniora.

Oficjalne otwarcie nie mog∏o si´
odbyç bez przeci´cia wst´gi. Dokona∏y
tego panie – Gabriela Kowalska – se-
kretarz gminy Racià˝ i koordynator
PPWOW w gminie Racià˝, Anna Wal-
czewska – kierownik GOPS w Racià-
˝u, który prowadzi koziebrodzkie cen-

trum i Bogumi∏a Strubiƒska –
pracownik GOPS, opiekun klu-
bu seniora. W schludnym wn´-
trzu uczestniczy uroczystoÊci
wpisali si´ do kroniki klubu, po
czym przenieÊli si´ do remizy
na pocz´stunek. Towarzyszy∏y
mu taƒce i Êpiewy, te ostatnie w
wykonaniu seniorów m.in. z ze-
spo∏u Bandoska. Zosta∏ reakty-
wowany po latach. Po reakty-
wacji mia∏ ju˝ swój debiut sce-
niczny. Na poczàtku lipca

uczestniczy∏ w regional-
nej biesiadzie seniorów
w Mochowie. Oprócz
koziebrodzkiego wystà-
pi∏o tam 14 zespo∏ów z
ró˝nych miejscowoÊci
Mazowsza.

Klub seniora w Ko-
ziebrodach zrzesza po-
nad 30 cz∏onków z Ko-
ziebród oraz Niedro˝a

M∏odego i Starego. Przewodniczàcà
jest Teresa Dobies. W sk∏ad zarzàdu
wchodzà jeszcze: Zenobia Rudziƒska –
zast´pca przewodniczàcej, Teresa Pio-
trowska – sekretarz i kronikarz, Tade-
usz Kalinowski – skarbnik oraz cz∏on-
kowie Teresa Piotrowska i Jadwiga
Bielicka. Klub jest aktywny w swoim
Êrodowisku. Niedawno zorganizowa∏
dla swoich cz∏onków wycieczk´ do
sanktuarium maryjnego w Licheniu, z
zaanga˝owaniem uczestniczy∏ w orga-
nizacji i przebiegu uroczystoÊci zwià-

zanej z 50–leciem kap∏aƒstwa ksi´dza
Adama Walesiaka. Planuje ju˝ kolejne
przedsi´wzi´cie, o którym powiedzia∏a
nam Barbara Kamiƒska, koordynator
koziebrodzkiego centrum aktywizacji
osób starszych. Otó˝ w niedziel´, 23
sierpnia, w Koziebrodach klub ma za-
miar zorganizowaç spotkanie kilku za-
przyjaênionych klubów seniora, po∏à-
czone z prezentacjà programów patrio-
tyczno–artystycznych. Inspiracjà do te-

go spotkania jest przy-
padajàca tydzieƒ
wczeÊniej rocznica
„cudu nad Wis∏à”.
Przy pomniku pami´ci
narodowej, znajdujà-
cym si´ na miejsco-
wym cmentarzu, za-
planowano prelekcj´
na temat tych histo-
rycznych wydarzeƒ.
Potem odb´dà si´ wy-
st´py zespo∏ów klubo-
wych, a na koniec bie-
siada przy grochówce.

R–r

WYDARZENIA
„G∏os Racià˝a” nr 7/20094

Wst´g´ przecina Anna Walczewska

Gospodarze witali goÊci Êpiewem

Podczas spotkania nie mog∏o zabraknàç 
wyst´pów artystycznych

Uczestnicy uroczystoÊci

Gabriela Kowalska wpisuje si´ 
do kroniki klubu seniora

Koziebrody

Klub seniora z siedzibą
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30–lecie pracy duszpasterskiej ob-
chodzi∏ proboszcz parafii w Gralewie,
ksiàdz Jan Piotrowski. W niedziel´, 21
czerwca, odby∏a si´ uroczysta msza
Êwi´ta, podczas której proboszcz gra-
lewskiej parafii odebra∏ wiele ˝yczeƒ,
kwiatów i upominków. Ze s∏owami
uznania i dzi´kczynienia poÊpieszyli
parafianie z Gralewa i okolicznych
miejscowoÊci, tak˝e z gminy Babosze-
wo, której cz´Êç wchodzi w sk∏ad para-
fii w Gralewie. Byli wÊród nich m.in.
wójt gminy Racià˝ Ryszard Giszczak,
przewodniczàcy Rady Gminy Jaros∏aw
Jaworski, radni, stra˝acy, m∏odzie˝, z
którà od poczàtku przybycia do Grale-
wa ksiàdz Jan nawiàza∏ bardzo dobre
kontakty. Z uwagi na jubileusz pro-

boszcza msza Êwi´ta mia∏a wyjàtkowà
opraw´. Uczestniczy∏y w niej m.in.
dzieci z zespo∏u ludowego w barwnych
strojach. Nie mog∏o te˝ zabraknàç or-
kiestry d´tej OSP z Krajkowa.

Âwi´cenia kap∏aƒskie ksiàdz Jan
Piotrowski otrzyma∏ 14 czerwca
1979r. W swojej duszpasterskiej po-
s∏udze by∏ wikarym w Glinojecku,
proboszczem w Lipowcu KoÊcielnym
(powiat m∏awski), skàd skierowany
zosta∏o na probostwo do Gralewa. Jest
doktorem teologii. Ukoƒczy∏ Katolic-
ki Uniwersytet Lubelski, gdzie studio-
wa∏ liturgik´. W 1984r. wyjecha∏ na
studia do Rzymu. Na Uniwersytecie
Papieskim otrzyma∏ doktorat na wy-
dziale teologii, a przedmiotem jego

pracy by∏y rozwa˝ania o odno-
wie liturgii. Studia w Rzymie
ksiàdz Jan Piotrow-
ski wspomina ze
szczególnà atencjà.
A to ze wzgl´du na
liczne kontakty, jakie
mia∏ wówczas z pa-

pie˝em Polakiem Janem
Paw∏em II. W wywiadzie,
jakiego udzieli∏ „G∏osowi
Racià˝a” w kwietniu 2005r.,
po Êmierci Ojca Âwi´tego,
ksiàdz Jan Piotrowski po-
wiedzia∏: „Tych
spotkaƒ (z papie-
˝em – przyp. red.)
by∏o bardzo du˝o.
Zaraz na poczàtku
razem z dwoma in-
nymi ksi´˝mi do-
stàpi∏em zaszczytu
celebrowania przy
boku Ojca Âwi´te-
go mszy w Jego
prywatnej kaplicy.

Gdy si´ o tym dowiedzia∏em, przez
ca∏à nie mog∏em spaç. RozmyÊla∏em,
jak to b´dzie wyglàda∏o. Dla m∏odego
ksi´dza by∏o to niesamowite prze˝y-
cie. CzternaÊcie razy mia∏em szcz´Êcie
sprawowaç msz´ Êwi´tà u boku Jana
Paw∏a II. By∏em dziekanem ksi´˝y
studentów. W czasie studiów praco-
wa∏em te˝ w sekretariacie Synodu Bi-
skupów, który by∏ poÊwi´cony 20–le-
ciu Soboru Watykaƒskiego II. Mia∏em
z tej racji sta∏y kontakt z ksi´dzem bi-
skupem Stanis∏awem Dziwiszem,
dzi´ki czemu jako przewodnikowi
pielgrzymek z Polski udawa∏o mi si´
organizowaç dla tych grup audiencje u
papie˝a. Odbywa∏y si´ one w auli pa-
pieskiej, w bibliotece, a tak˝e w Ka-
plicy Klementyƒskiej”.

Jubileusz
ksi´dza Jana

R–r
Fot. archiwum UG



Z ˚YCIA SZKO¸Y / OG¸OSZENIA
„G∏os Racià˝a” nr 7/20096

19 czerwca uczniowie Szko∏y Podstawowej w Kod∏utowie
uroczyÊcie po˝egnali si´ ze szko∏à na czas wakacji, z których
wszyscy si´ cieszà. Powody do radoÊci majà szczególnie ci, któ-

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  NOWOOTWARTEJ

APTEKI  „POD CISEM”
W RACIÑ˚U PRZY ULICY BŁONIE 22.

APTEKA  ZNAJDUJE  SI¢  W  PRZYCHODNI  NZOZ „MADENT–MED” (PRZY BIEDRONCE)
OFERUJEMY  PA¡STWU  MIŁÑ  I  FACHOWÑ  OBSŁUG¢,

LEKI GOTOWE  I  RECEPTUROWE, ZIOŁA, KOSMETYKI,  HOMEOPATIA.
GODZINY  OTWARCIA  APTEKI:

PONIEDZIAŁEK – PIÑTEK (8 – 20),     SOBOTA (8 – 14) 
TELEFON (023) 679–11–52

W Szkole Podstawowej w Kod∏utowie 

Promocje

z wyróżnieniem
Ewelina ˚akowska (kl. V) – Êrednia 5,0;
Kamil Maçkiewicz (kl. VI) – Êrednia 5,0;
Natalia Falkowska (kl. V) – Êrednia 4,9;
Grzegorz Szymaƒski (kl. VI) – Êrednia 4,9;
Agata Figat (kl. VI) –  Êrednia 4,8;
Kamil Falkiewicz (kl. IV) – Êrednia 4,8.

Spotkanie
integracyjne

WczeÊniej w Szkole Podstawowej im. A. Bojanow-
skiego w Kod∏utowie odby∏a si´ impreza integracyjna
oddzia∏ów przedszkolnych. Spotkanie zorganizowane
zosta∏o w ramach programu PPWOW, dzi´ki któremu
dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych z gminy Racià˝
uczestniczà w dodatkowych pozalekcyjnych zaj´ciach z
j´zyka angielskiego.

Po przybyciu wszystkich dzieci do szko∏y na sali
gimnastycznej odby∏o si´ przedstawienie pt. „Calinecz-
ka” przygotowane przez uczniów kó∏ka teatralnego
wraz z panià Marzannà Zió∏kowskà. Dzieci by∏y za-
chwycone przedstawieniem, gdy˝ postaci wyst´pujàce
przedstawi∏y bajk´ w sposób bardzo ciekawy i zabawny.
Po przedstawieniu wszyscy udali si´ na pyszne zapie-
kanki, które ufundowa∏ zak∏ad garma˝eryjny Jean Stala-
ven Polska spó∏ka z o.o. z pobliskiego Zygmuntowa.
Nast´pnie wszyscy wrócili na sal´ gimnastycznà, gdzie
odby∏y si´ gry i zabawy integrujàce. Dzieci zaprezento-
wa∏y równie˝ piosenki i rymowanki w j´zyku angiel-
skim.

Dzieci otrzyma∏y tak˝e prezenty z okazji Dnia
Dziecka, zakupione w ramach programu PPWOW.

Na zdj´ciach uczestnicy spotkania integracyjnego.
Anna Marciniak

rzy osiàgn´li najwy˝sze wyniki w nauce i ode-
brali Êwiadectwa z wyró˝nieniem oraz nagrody
ksià˝kowe. W roku szkolnym 2008/2009 naj-
lepsi byli:



PODZIĘKOWANIE
za udział w uroczystościach

80–lecia Banku Spółdzielczego w Raciążu
Rada Nadzorcza i Zarzàd Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u sk∏adajà serdeczne

podzi´kowanie za udzia∏ w uroczystoÊciach w dniu 30 maja 2009r. oraz z∏o˝one
˝yczenia z okazji jubileuszu 80–lecia Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u.

JesteÊmy szczególnie wdzi´czni Panom Pos∏om: Aleksandrowi Sopliƒskiemu,
Miros∏awowi Koêlakiewiczowi, Jaros∏awowi Kalinowskiemu i Stanis∏awowi
˚elichowskiemu oraz Panu Marsza∏kowi Województwa Mazowieckiego Adamo-
wi Struzikowi, za do∏àczenie do zaszczytnego grona goÊci, którzy swojà obecno-
Êcià uhonorowali uroczystoÊci lub te˝ w nades∏anych ˝yczeniach podkreÊlili jed-
noÊç z wartoÊciami stanowiàcymi to˝samoÊç naszego Banku. 

Dzi´kujemy ksi´dzu dziekanowi Stanis∏awowi Czy˝owi za zapewnienie ducho-
wej oprawy jubileuszu, a ksi´dzu ¸ukaszowi Nowakowi za bezpoÊrednie sprawo-
wanie Mszy Âwi´tej i wyg∏oszenie homilii, która znakomicie zobrazowa∏a histori´
naszego Banku i wprowadzi∏a uczestników uroczystoÊci w odpowiedni nastrój.

Dzi´kujemy przedstawicielom Krajowej Rady Spó∏dzielczej, Krajowego
Zwiàzku Banków Spó∏dzielczych, Banku Zrzeszajàcego, w∏adzom powiatowych,
miejskich i gminnych urz´dów administracji samorzàdowej z terenu dzia∏ania
Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u, prezesom z zaprzyjaênionych banków spó∏-
dzielczych, rolnikom, przedsi´biorcom, kierownikom, dyrektorom i reprezentan-
tom zak∏adów pracy oraz cz∏onkom i klientom naszego Banku. 

UroczystoÊci jubileuszowe by∏y doskona∏à okazjà do spotkaƒ, wspomnieƒ, pod-
sumowania minionego czasu, osiàgni´ç i sukcesów, a tak˝e g∏´bszych refleksji nad
ekonomicznymi i spo∏ecznymi przeobra˝eniami dokonujàcymi si´ na przestrzeni
lat. By∏ to czas na wyra˝enie uznania i podzi´kowania za∏o˝ycielom i pracowni-
kom Banku za zaanga˝owanie, wytrwa∏oÊç i prac´ w∏o˝onà w rozwój spo∏ecz-
no–gospodarczy regionu, który stanowi naszà dum´. Dlatego raz jeszcze serdecz-
nie dzi´kujemy za przybycie, ˝yczenia i wspó∏tworzenie historii Banku Spó∏dziel-
czego w Racià˝u 

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

Banku Spółdzielczego w Raciążu 



Fot. archiwum UG


