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Gdy si´ Chrystus rodzi 
Oddajcie Mu pok∏on boski,
On os∏odzi wasze troski”.

Gloria...

A gdy pastuszkowie
wszystko zrozumieli
Zaraz do Betlejem
Êpieszno pobie˝eli
I zupe∏nie tak zastali
Jak anieli im zeznali

Gloria...

A stanàwszy na miejscu
pe∏ni zdumienia

Gdy si´ Chrystus rodzi,
i na Êwiat przychodzi.
Ciemna noc w jasnoÊci
promienistej brodzi
Anio∏owie si´ radujà,
Pod niebiosy wyÊpiewujà:

Gloria, gloria, gloria,
in excelsis Deo!

Mówià do pasterzy,
którzy trzód swych strzegli.
Aby do Betlejem,
czym pr´dzej pobiegli.
Bo si´ narodzi∏ Zbawiciel,
Wszego Êwiata Odkupiciel,

Gloria, gloria, gloria,
in excelsis Deo!

„O niebieskie Duchy,
i pos∏owie nieba.
Powiedzcie˝ wyraêniej
co nam czyniç trzeba:
Bo my nic nie pojmujemy,
Ledwo od strachu ˝yjemy”.

Gloria...

„Idêcie˝ do Betlejem,
gdzie Dzieci´ zrodzone,
W pieluszki powite,
w ˝∏obie po∏o˝one:

I˝ si´ Bóg tak zni˝y∏
do swego stworzenia
Padli przed Nim na kolana
I uczcili swego Pana

Gloria...

Wreszcie kiedy pok∏on
Panu ju˝ oddali
Z wielkà weso∏oÊcià
do swych trzód wracali
˚e si´ stali byç godnymi
Boga widzieç na tej ziemi

Gloria...

Rodzinnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
w blasku betlejemskiej gwiazdy
˝yczà autorzy „G∏osu Racià˝a”

Na zdj´ciu prace uczniów ze szko∏y w Kraszewie Gaczu∏tach
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Pierwsza sesja nowej rady w obiektywie

1. Przewodniczàca GKW Iwona Ambrochowicz
2. Radny senior Andrzej Ciarczyƒski
3. Âlubuje wójt Ryszard Giszczak
4. 5. Âlubowanie radnych
6. Wiceprzewodniczàcy rady Zbigniew Gralewicz
7. Wiceprzewodniczàcy rady Eugeniusz Ptasik
8. Przewodniczàcy rady Jaros∏aw Jaworski
9. Jaros∏aw Jaworski otrzymuje zaÊwiadczenie o wyborze 

na radnego
10. Wybory przewodniczàcego
11. Najm∏odszy radny Przemys∏aw Baƒka czyta tekst

Êlubowania
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Klientom naszego Banku,
przedstawicielom wspó∏pracujàcych
z nami jednostek administracji samorzàdowej,
wszystkim Mieszkaƒcom Miasta Racià˝a
i Gmin Racià˝, Siemiàtkowo, Szreƒsk, Radzanów,
zdrowych, spokojnych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
i wszelkiej pomyÊlnoÊci
w Nowym Roku 2011 
˝yczà

Rada, Zarzàd
i Pracownicy Banku Spó∏dzielczego
w Racià˝u

Mieszkaƒcom Gminy Racià˝
zdrowych, spokojnych, rodzinnych

Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz szcz´Êliwego Nowego Roku

˝yczà w imieniu w∏adz samorzàdowych
Gminy Racià˝

Przewodniczàcy                Wójt
Rady Gminy Racià˝       Gminy Racià˝
Jaros∏aw Jaworski       Ryszard Giszczak
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Punkt porad
prawnych

Fundacja Gospodarcza im. Karola
Marcinkowskiego uruchomi∏a w P∏oƒ-
sku punkt porad prawnych i obywatel-
skich, którego cele jest u∏atwienie do-
st´pu do bezp∏atnej pomocy prawnej
mieszkaƒcom powiatu. Organizowaç
te˝ b´dzie bezp∏atne szkolenia pod na-
zwà „Jestem aktywnym obywatelem,
bo znam swoje prawa”.

Adres placówki w P∏oƒsku:
Centrum PoÊrednictwa Pracy 

i Wspierania Przedsi´biorczoÊci
ul. WolnoÊci 22

tel./fax 23 / 662-13-73
Porady udzielane sà w sprawach:
• mieszkaniowych,
• rodzinnych,
• Êwiadczeƒ socjalnych,
• Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo-

∏ecznego,
• zatrudnienia i bezrobocia.
• karnych
Informacje udzielane sà w spra-

wach:
•  imigracji / repatriacji,
•  finansowych i podatkowych
•  niepe∏nosprawnoÊci,
•  stosunków mieszkaƒców z admi-

nistracjà publiczna i innymi instytucja-
mi,

•  pozbawienia wolnoÊci,
•  spadkowych,
•  konsumenckich,

•  stosunków mi´dzyludzkich,
•  w∏asnoÊci.
Do obowiàzków doradcy nale˝y te˝

pomoc w przygotowaniu pisma, pozwu
wniosku itp., a tak˝e skierowanie do w∏a-
Êciwej instytucji.

Celem cyklu szkoleƒ pt. „Jestem ak-
tywnym obywatelem, bo znam swoje
prawa”jest przybli˝enie mieszkaƒcom
zagadnieƒ zwiàzanych z aktywnym
funkcjonowaniem obywatela w spo∏e-
czeƒstwie i nabycie przez nich umiej´t-
noÊci stosowania praktyce obowiàzujà-
cych przepisów. Planowane jest zorgani-
zowanie 130 jednodniowych szkoleƒ,
o nast´pujàcej tematyce:

- obywatel jako strona post´powania
administracyjnego

- zasady konstruowania pism urz´-
dowych, pozwów, wniosków i odwo∏aƒ

- prawa konsumenta
- nabywanie Êwiadczeƒ z ubezpie-

czenia spo∏ecznego, zw∏aszcza prawo do
rent i emerytur

- prawo do Êwiadczeƒ z pomocy spo-
∏ecznej

- prawa osób niepe∏noprawnych
- prawo rodzinne i opiekuƒcze
- rodzaje umów cywilnoprawnych

i ich specyfika
- rozliczenia z urz´dem skarbowym
Harmonogram dy˝urów doradców

i specjalistów
Punkt w P∏oƒsku
wtorek 12.00 – 16.00
Êroda 12.00 – 16.00
piàtek 13.00 – 17.00

˚yto ni˝ej, inne
podatki bez zmian

Zgodnie z wolà radnych do 35 z∏ za
kwintal obni˝ona zosta∏a cena ˝yta sta-
nowiàca podstaw´ do obliczania podat-
ku rolnego. Pozosta∏e podatki nie ule-
g∏y zmianie. Jeszcze poprzednia Rada
Gminy Racià˝ zgodzi∏a si´, aby nie
zmieniaç podatków od nieruchomoÊci
i transportowych. Nowa rada na to
przysta∏a. Zatem w 2011 roku w gminie
Racià˝ wysokoÊç tych podatków b´dzie
taka sama, jak w 2010 r.

Na sesji 14 grudnia Rada Gminy Racià˝ podj´∏a uchwa∏´
o powo∏aniu sk∏adów sta∏ych komisji oraz ich przewodniczà-
cych.

KOMISJA ROLNICTWA
I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Krzysztof Konieckiewicz
(przewodniczàcy)
Andrzej Ciarczyƒski
Przemys∏aw Baƒka
Janusz K´dziersk
Jacek Szczypa
Bo˝ena Szerszeniewska

KOMISJA DO SPRAW ROZWOJU
SPO¸ECZNEGO

Wojciech Krajewski
(przewodniczàcy)
Zbigniew Gralewicz
Robert Kleniewski
Eugeniusz Lewandowski
Eugeniusz Ptasik

KOMISJA DO SPRAW ZAGRO˚E¡
SPO¸ECZNYCH

Janusz Marcinkowski
(przewodniczàcy)
Robert Kleniewski
Zbigniew Gralewicz
Barbara Kleniewska
Eugeniusz Ptasik
Janusz K´dzierski

KOMISJA BUD˚ETOWA 
I FINANSÓW

Jerzy Maçkiewicz
(przewodniczàcy)
Barbara Kleniewska
Bo˝ena Szerszeniewska
Krzysztof Konieckiewicz
Przemys∏aw Baƒka
Jacek Szczypa

KOMISJA REWIZYJNA
Andrzej Ciarczyƒski
(przewodniczàcy)
Wojciech Krajewski
Eugeniusz Lewandowski
Jerzy Maçkiewicz
Janusz Marcinkowski

SKUP
Z¸OMU

(odbiór od klienta)
SPRZEDA˚,

W¢GLA,
BRYKIETU

OPA¸OWEGO
(konkurencyjne ceny)

F.H.U. GRALEWO
Tel. (23) 679 - 32 - 06

604 - 268 - 846

Rada z przewodniczàcymi
komisji



Powszech-
ny spis ludno-
Êci i mieszkaƒ

w 2011r. (NSP 2011) b´dzie pierw-
szym spisem powszechnym od czasu,
kiedy Rzeczpospolita Polska sta∏a si´
paƒstwem cz∏onkowskim Unii Europej-
skiej. Z tego faktu wynika szereg zobo-
wiàzaƒ, m.in. koniecznoÊç dostarczenia
informacji z dziedziny demograficz-
no–spo∏ecznej oraz spo∏eczno–ekono-
micznej, w zakresie i terminach okre-
Êlonych przez Komisj´ Europejskà.

Spis powszechny dostarcza najbar-
dziej szczegó∏owych informacji o licz-
bie ludnoÊci, jej terytorialnym roz-
mieszczeniu, strukturze demograficz-
no–spo∏ecznej i zawodowej, a tak˝e
o spo∏eczno–ekonomicznej charaktery-
styce gospodarstw domowych i rodzin
oraz o ich zasobach i warunkach miesz-
kaniowych na wszystkich szczeblach
podzia∏u terytorialnego kraju: ogólno-
krajowym, regionalnym i lokalnym.

Spis obejmie:
• osoby stale zamieszka∏e i czasowo

przebywajàce w mieszkaniach, budyn-

kach, obiektach i pomieszczeniach nie-
b´dàcych mieszkaniami;

• mieszkania i budynki, w których
znajdujà si´ mieszkania, oraz zamieszka-
ne obiekty zbiorowego zakwaterowania
i inne zamieszkane pomieszczenia nieb´-
dàce mieszkaniami;

• osoby niemajàce miejsca zamiesz-
kania.

Spis zostanie przeprowadzony w dni-
ach 8 kwietnia – 30 czerwca 2011 roku.

Wójt gminy Racià˝ prowadzi nabór
kandydatów na rachmistrzów spisowych
wed∏ug okreÊlonych wymagaƒ.

Te wymagania to:
1) Ukoƒczone 18

lat;
2) Posiadanie co

najmniej Êredniego wy-
kszta∏ceni;

3) Korzystanie
z pe∏ni praw publicz-
nych;

4) NiekaralnoÊç za
przest´pstwo pope∏nio-
ne umyÊlnie (w tym
przest´pstwo skarbo-
we);

5) Bieg∏a znajomoÊç obs∏ugi kom-
putera;

6) Pe∏na sprawnoÊç fizyczna.
Wymagania dodatkowe preferowa-

ne ze wzgl´du na specyfik´ pracy rach-
mistrzów

1) Praktyczna umiej´tnoÊç korzy-
stania z map cyfrowych;

2) ZnajomoÊç funkcjonowania sys-
temu GPS;

3) Umiej´tnoÊç ∏atwego nawiàzy-
wania kontaktów, sprawnego oraz sku-
tecznego komunikowania si´ z respon-
dentami, wzbudzania zaufania u innych
oraz radzenia sobie w sytuacjach kon-
fliktowych;

4) Umiej´tnoÊç organizacji pracy
w∏asnej;

5) Miejsce zamieszkania na terenie
Gminy Racià˝.
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INFORMACJA
Wydzia∏ Komunikacji i Drogownictwa Starostwa

Powiatowego w P∏oƒsku w celu skrócenia czasu
oczekiwania na rejestracj´ pojazdu wprowadza mo˝-
liwoÊç telefonicznego uzgodnienia daty i godziny
przybycia do w/w Wydzia∏u.

Zainteresowani rejestracjà zakupionego pojazdu,
wymianà blankietu dowodu rejestracyjnego, wyda-
niem wtórnika dowodu rejestracyjnego winni dzwo-
niç na numer telefonu (23) 663 24 01 od poniedzia∏-
ku do piàtku w godzinach 8 00 – 15 30.

Nasz krajan,
Jan Màczewski
z P´s zosta∏ po-
nownie starostà

powiatu p∏oƒskiego. Wybory odby∏y
si´ na sesji Rady Powiatu P∏oƒskiego,
2 grudnia.

Podczas pierwszej sesji radni
wybrali tak˝e przewodniczàcego,
wiceprzewodniczàcego, wicestarost´
i cz∏onków zarzàdu.

„UroczyÊcie Êlubuj´ rzetelnie i su-
miennie wykonywaç obowiàzki wobec
Narodu Polskiego, strzec suwerennoÊci
i interesów Paƒstwa Polskiego, czyniç
wszystko dla pomyÊlnoÊci Ojczyzny,
wspólnoty samorzàdowej powiatu i do-
bra obywateli, przestrzegaç Konstytucji
i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak mi dopomó˝ Bóg”. Takie Êlubowa-
nie z∏o˝yli radni powiatowi na pierwszej
sesji.

Po Êlubowaniu wybrano przewodni-
czàcego rady powiatu. Zosta∏ nim jedy-
ny zg∏oszony kandydat Artur Czapliƒ-
ski z PiS. Wiceprzewodniczàcym zosta∏
najm∏odszy w radzie 25–letni Adrian
Dalecki z SLD. Nast´pnie wybrano sta-
rost´ powiatu. Zosta∏ nim ponownie Jan
Màczewski (PSL). Starosta w samorzà-
dzie jest ju˝ czwartà kadencj´, w tym
dwie pierwsze jako wicestarosta. Rów-
nie˝ Andrzej Stolpa (PSL) po raz drugi
zosta∏ wybrany na wicestarost´. Do za-
rzàdu wesz∏o dwóch nowych radnych:
Janusz Oleszko (SLD) i Krzysztof
Wrzesiƒski (PiS).

Wszystkie wybory zosta∏y przepro-
wadzone w g∏osowaniach tajnych.

Adam Stru-
zik zosta∏ po-
nownie mar-
sza∏kiem woje-
wództwa mazo-

wieckiego. Sejmik dokona∏ wyboru na
pierwszym posiedzeniu, 2 grudnia.

Na I posiedzeniu Sejmiku Woje-

wództwa Mazowieckiego IV kadencji,
2 grudnia 2010 roku, radni – po z∏o˝eniu
Êlubowania – wybrali przewodniczàcego
i wiceprzewodniczàcych sejmiku oraz
cz∏onków zarzàdu województwa.

Po zaprzysi´˝eniu radnych dokonano
wyboru przewodniczàcego sejmiku, któ-
rym zosta∏ Ludwik Rakowski. Wiceprze-

wodniczàcymi zostali: Bo˝enna Pa-
cholczak, Katarzyna Piekarska i To-
masz Kucharski. Nast´pnie na funkcj´
marsza∏ka zg∏oszono radnego Adama
Struzika, który otrzyma∏ poparcie sej-
miku. Marsza∏ek Adam Struzik zapro-
ponowa∏ sk∏ad zarzàdu – na wicemar-
sza∏ków: Marcina Kierwiƒskiego
i Krzysztofa Strza∏kowskiego oraz
cz∏onków zarzàdu: Janin´ Ew´ Orze-
∏owskà i Leszka Ruszczyka. Kandyda-
tury te zosta∏y przyj´te przez radnych
wi´kszoÊcià g∏osów.

Narodowy Spis Powszechny
LudnoÊci i Mieszkaƒ

Marsza∏kiem Adam Struzik

Jan Màczewski ponownie
starostà p∏oƒskim



Zima nas z torbami nie puÊci
Oko∏o 100 tysi´cy z∏otych kosztowa∏a ju˝ gmin´ Racià˝ te-

goroczna zima. W ubieg∏ym roku – zero. Obfite opady Êniegu
w styczniu i lutym sprawi∏y, ̋ e aby utrzymaç przejezdnoÊç swo-
ich dróg, gmina musia∏a wynajàç ci´˝ki sprz´t do odÊnie˝ania.
A to kosztuje. Wójt Ryszard Giszczak zapewnia jednak, ˝e „zi-
ma nas z torbami nie puÊci”.

Tak Ênie˝nej zimy dawno u nas nie by∏o. Niektórzy mówià,
˝e od 1979 roku. Ryszard Giszczak wspomina jednak gwa∏tow-
ny atak zimy przez Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia w 2004r. Wte-
dy gmina jeszcze nie zajmowa∏a si´ odÊnie˝aniem dróg na takà
skal´, jak obecnie. Dysponowa∏a jedynie równiarkà, którà – co
mog∏a – zrobi∏a. A reszt´ czynili mieszkaƒcy w ramach tzw.
szarwarków. Ka˝dy ratowa∏ si´ jak móg∏ i odÊnie˝a∏. DziÊ
pierwsze co robi, to dzwoni do gminy z pytaniem, kiedy droga
b´dzie odÊnie˝ona. G∏os Racià˝a, nr 2 (200) z 2010 r.

W Gralewie jest nowy
oÊrodek zdrowia

Ponad jeden milion z∏otych kosztowa∏ gmin´ Racià˝ nowy
oÊrodek zdrowia w Gralewie, oficjalnie przekazany do u˝ytku 4
lutego. Podczas uroczystoÊci ods∏oni´ta zosta∏a tablica upami´t-
niajàca by∏à szko∏´ i wi´êniów niemieckiego obozu pracy. OÊro-
dek stanà∏ w miejscu by∏ej szko∏y, w której w czasie okupacji
niemieckiej znajdowa∏ si´ obóz pracy dla Polaków i ˚ydów.
Fakty te upami´tnia tablica wewnàtrz budynku, która ods∏onili
wspólnie spo∏ecznik z Gralewa Jerzy Jaworski, pose∏ Aleksan-
der Sopliƒski, marsza∏ek Mazowsza Adam Struzik, starosta
p∏oƒski Jan Màczewski, wójt gminy Racià˝ Ryszard Giszczak,
a poÊwi´ci∏ ksiàdz proboszcz Jan Piotrowski. G∏os Racià˝a, nr
2 (200) z 2010 r.

Spotkanie z wiceministrem
rolnictwa

Samorzàdowcy, przedsi´biorcy i rolnicy uczestniczyli
w spotkaniu z wiceministrem rolnictwa Tadeuszem Nalewaj-
kiem, które z inicjatywy PSL odby∏o si´ 15 kwietnia w Racià˝u.

Dyskusja dotyczy∏a g∏ównie tematów przysz∏oÊci rolnictwa
oraz funkcjonowania samorzàdów lokalnych. Pierwszy temat
wywo∏a∏ swym wystàpieniem prezes Miejsko-Gminnego Zarzà-
du Polskiego Stronnictwa Ludowego Kazimierz Miklewski. Za-
cytowa∏ on artyku∏ zamieszczony poprzedniego dnia na ∏amach
„Rzeczpospolitej”, a traktujàcy o sytuacji wsi polskiej. Jego
kwintesencjà by∏a konkluzja, ˝e wieÊ polska zbankrutuje bez
pomocy Unii. G∏os Racià˝a, nr 4 (202) z 2010 r.

Pomogli powodzianom
Mieszkaƒcy gminy Racià˝ pospieszyli na pomoc powodzia-

nom z gminy S∏ubice ko∏o P∏ocka. Akcja zbiórki darów, koor-
dynowana przez w∏adze gminy Racià˝, przynios∏a pozytywne
rezultaty. Zgodnie z oczekiwaniami powodzian, mieszkaƒcy
gminy Racià˝ podarowali im g∏ównie pasz´ dla zwierzàt. Uzbie-
ra∏o si´ tego sporo. Do S∏ubic zawieziono 72 tony zbo˝a, 220
sztuk kostek siana, sianokiszonk´, ziemniaki, wys∏odki. Miesz-
kaƒcy uzbierali te˝ pona5 tys. z∏, podarowali równie˝ Êrodki
czystoÊci, ubrania, artyku∏y spo˝ywcze. Na odbiór czeka jeszcze
sporo siana w kostkach i sianokiszonka. G∏os Racià˝a, nr 6
(204) z 2010 r.

CzeÊç Ich Pami´ci
10 kwietnia w katastrofie prezydenckiego samolotu pod

Smoleƒskiem Êmierç ponios∏o 96 osób. Oficjalna delegacja uda-
wa∏a si´ na obchody 70 rocznicy mordu w Katyniu. Nikt nie
prze˝y∏.

Zgin´li prezydent RP Lech Kaczyƒski z ˝onà Marià, parla-
mentarzyÊci, wÊród nich senator Janina Fetliƒska i pose∏ Jolanta
Szymanek Deresz z naszego p∏ocko-ciechanowskiego okr´gu
wyborczego, Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent RP na
uchodêstwie, Honorowy Obywatel Miasta Racià˝a, generalicja,
duchowni, cz∏onkowie Rodzin Katyƒskich, funkcjonariusze
Biura Ochrony Rzàdu, za∏oga, osoby towarzyszàce.

Fot. bpr.sejm.gov.pl ¸ukasz Kamiƒski
G∏os Racià˝a, nr 4 (202) z 2010 r.

„Wiem wszystko o gminie
Racià˝” po raz dziesiàty

Ju˝ od dziesi´ciu lat organizowany jest gminny konkurs
„Wiem wszystko o gminie Racià˝” Równolegle odbywa si´
konkurs plastyczny o tematyce antyalkoholowej.

Konkursy cieszà si´ du˝ym zainteresowaniem, wi´c 14 ma-
ja br., do Uniecka przyjecha∏o a˝ 47 uczestników z 6 szkó∏ pod-
stawowych i 4 gimnazjów.

Laureaci konkursu „Wiem wszystko o gminie Racià˝”.
Szko∏y podstawowe:
I miejsce - Emilia Kuskowska (SP Unieck):
Zespo∏owo: I miejsce - Szko∏a Podstawowa w Uniecku.
Gimnazja:
I miejsce - Edyta Koci´cka (PG Unieck);
Zespo∏owo:I miejsce - PG Unieck. 
G∏os Racià˝a, nr 5 (203) z 2010 r.

Turniej BRD

W dniu 21 maja 2010 r. odby∏ si´ w Warszawie Fina∏ Woje-
wódzki Mazowsza XXXIII Turnieju Bezpieczeƒstwa w Ruchu
Drogowym dla szkó∏ podstawowych i gimnazjalnych. Patronat
honorowy nad turniejem obj´li: marsza∏ek województwa mazo-
wieckiego i wojewoda mazowiecki.

W finale wojewódzkim udzia∏ wzi´∏y najlepsze dru˝yny,
które przesz∏y eliminacje okr´gowe. Startowa∏o 12 dru˝yn ze
szkó∏ podstawowych i 12 z gimnazjów.

Nasze szko∏y spisa∏y si´ bardzo dobrze, obie stan´∏y na po-
dium: II miejsce - Szko∏a Podstawowa w Starym Gralewie,
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Gimnazja: I miejsce - Publiczne Gimnazjum w Starym Gra-
lewie.

Dru˝yna z Publicznego Gimnazjum w Starym Gralewie b´-
dzie reprezentowa∏a Mazowsze w Finale Ogólnopolskim, który
odb´dzie si´ w dniach 10 – 12 czerwca 2010 r. w Poznaniu.
G∏os Racià˝a, nr 5 (203) z 2010 r.

10–lecie nadania imienia Adama Bojanowskiego

Szko∏a w Kod∏utowie 
ze sztandarem

W niedziel´ 6 czerwca br. min´∏a dziesiàta rocznica nadania
szkole imienia Adama Bojanowskiego. Aby uczciç ten dzieƒ
Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radà Rodziców ju˝
w marcu 2009 roku podj´∏a decyzj´ o ufundowaniu szkole
sztandaru - symbolu wartoÊci, które sà i b´dà fundamentem pra-
cy wychowawczej w Szkole Podstawowej im. Adama Boja-
nowskiego w Kod∏utowie. Sztandar jest symbolem wa˝nym
i potrzebnym dla kultywowania tradycji i zachowania to˝samo-
Êci szko∏y.

Tote˝ od 7 czerwca 2010 roku Szko∏a Podstawowa w Ko-
d∏utowie ma swój sztandar. Tego dnia odby∏a si´ uroczystoÊç
poÊwi´cenia i nadania szkole sztandaru – symbolu honoru, god-
noÊci i najg∏´bszej wi´zi z Ojczyznà.  G∏os Racià˝a, nr 6 (204)
z 2010 r.

Bronis∏aw Komorowski prezydentem RP
W gminie Racià˝ wygra∏ 

Jaros∏aw Kaczyƒski
Zarówno w I turze wyborów prezydenckich, która odby∏a si´

20 czerwca, jak i w II turze – 4 lipca – najwi´cej g∏osów w gmi-
nie Racià˝ uzyska∏ Jaros∏aw Kaczyƒski. 4 lipca g∏osowa∏o na
niego 81,96% tych mieszkaƒców gminy, którzy zdecydowali si´
wziàç udzia∏ w wyborach. Bronis∏aw Komorowski otrzyma∏
18,04% g∏osów. Frekwencja w II turze wynios∏a w gminie Ra-
cià˝ 47,35%. G∏os Racià˝a, nr 6 (204) z 2010 r.

Stra˝acki jubileusz w Krajkowie

85-lecie powstania Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej Êwi´towali
druhowie z Krajkowa. Obchody rozpocz´∏a msza Êwi´ta odpra-
wiona przez powiatowego kapelana stra˝aków, ksi´dza Jana
Piotrowskiego z Gralewa i proboszcza parafii w Krajkowie Zbi-
gniewa Klub´. Po niej uczestnicy uroczystoÊci udali si´ na sta-
dion, gdzie stra˝acy otrzymali medale i wyró˝nienia. G∏os Ra-
cià˝a, nr 7 (205) z 2010 r.

Orszak królewski szed∏
przez naszà gmin´

Niecodzienny widok mieli mo˝liwoÊç oglàdaç mieszkaƒcy
niektórych wsi w gminie Racià˝. Przez ˚ychowo, Kod∏utowo,
Unieck, Je˝ewo w Êrod´, 7 lipca, zmierza∏ na pola pod Grunwal-
dem, na obchody 600-lecia zwyci´skiej bitwy z Krzy˝akami, or-
szak królewski z∏o˝ony z cz∏onków Inow∏odzkiego Bractwa Ry-
cerskiego. G∏os Racià˝a, nr 6 (204) z 2010 r.

Âwi´to mazowieckich rolników

Delegacje wielu mazowieckich powiatów i parafii z pi´kny-
mi wieƒcami i dorodnymi bochnami chleba uczestniczy∏y w do-
˝ynkach wojewódzkich i diecezjalnych, które 22 sierpnia odby-
∏y si´ w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Nie mog∏o tam
zabraknàç przedstawicieli powiatu p∏oƒskiego i gminy Racià˝.
G∏os Racià˝a, nr 7 (205) z 2010 r.

Jubileuszowe Êpiewanie
w Gralewie

Zespo∏y z parafii w Baboszewie triumfowa∏y w 10. Konkur-
sie Piosenki Religijnej, który 13 listopada odby∏ si´ w Gralewie.
W kategorii schola pierwsze miejsce wyÊpiewa∏ chór „Pere∏ki”,
a wÊród zespo∏ów na g∏ówny laur (ex aeque z reprezentantem
Makowa Mazowieckiego) zas∏u˝y∏ w oczach, a raczej uszach
jury zespó∏ „Âpiewaj i idê” z parafii Êw. Urbana. Trzecià nagro-
d´ w tej kategorii otrzyma∏ jedyny reprezentant gminy Racià˝ –
zespó∏ Publicznego Gimnazjum w Starym Gralewie.

Na jubileuszowy konkurs zjecha∏o do Gralewa 10 scholi i 8
zespo∏ów reprezentujàcych parafie i szko∏y z kilku mazowiec-
kich powiatów: ciechanowskiego, makowskiego, m∏awskiego,
p∏ockiego, p∏oƒskiego, ˝uromiƒskiego. Organizatorami przeglà-
du sà niezmiennie od dziesi´ciu lat Publiczne Gimnazjum im.
Êw. Stanis∏awa Kostki i Parafia Rzymsko-Katolicka Êw. Ma∏go-
rzaty w Gralewie. G∏os Racià˝a, nr 10 (208) z 2010 r.

Ryszard Giszczak ponownie
wójtem gminy Racià˝

Z trójki kandydatów na wójta gminy Racià˝ wyborcy ju˝ w I
turze, która odby∏a si´ 21 listopada, wybrali ponownie Ryszar-
da Giszczaka. Dotychczasowy wójt otrzyma∏ 71,25% g∏osów.
Wygra∏ we wszystkich obwodach g∏osowania. W Gralewie
otrzyma∏ 818 g∏osów (87,49%), w Uniecku 343 (54,10%),
w Koziebrodach 271 (66,75%), w Racià˝u 614 (67,32%),
w Krajkowie 318 (73,78%). Frekwencja w wyborach wójta wy-
nios∏a 48,78%.

W nowej Radzie Gminy Racià˝ ponownie zasiàdzie 10 rad-
nych. Pi´ciu otrzyma∏o mandaty po raz pierwszy. Z listy PSL
startowa∏o 6 radnych, z PiS – 3, z SLD – 1, z Przymierza Roz-
woju Pow. P∏oƒskiego – 1. Pozostali z w∏asnych komitetów wy-
borczych. Frekwencja w wyborach rady wynios∏a w gminie
48,81%. G∏os Racià˝a, nr 11 (209) z 2010 r.

I sesja nowej rady

Jaros∏aw Jaworski ponownie
przewodniczàcym

Jaros∏aw Jaworski zosta∏ ponownie przewodniczàcym Rady
Gminy Racià˝. Wybory odby∏y si´ 30 listopada, na pierwszej
sesji nowej rady. Wiceprzewodniczàcymi zostali Eugeniusz
Ptasik i Zbigniew Gralewicz. Kandydatem na przewodniczàce-
go rady by∏ tylko Jaros∏aw Jaworski. W tajnym g∏osowaniu za
jego kandydaturà opowiedzia∏o si´ 13 radnych, 2 by∏ przeciw.
G∏os Racià˝a, nr 11 (209) z 2010 r.
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W szkole w Krajkowie

Miko∏ajki
z...

Miko∏ajem
6 grudnia do Zespo∏u Szkó∏ w Krajkowie

zawita∏ Miko∏aj. Przyby∏ pi´knymi saniami za-
prz´˝onymi w dwa ràcze rumaki. Sanie u˝y-
czy∏ Miko∏ajowi so∏tys Lipy Karol Kruczyƒ-
ski. Niecodzienny goÊç przywióz∏ dla dzieci
prezenty. Uczniowie przywitali goÊcia wier-
szykami, piosenkami oraz smako∏ykami. Przy
tej okazji nie mog∏o zabraknàç pamiàtkowych
zdj´ç.

ST
Fot. Anita Wochnowicz
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Niezwykle mi∏o nam poinformowaç, ˝e w dniu 8 listopada
rozdane zosta∏y nagrody laureatom loterii promocyjnej „Loka-
ta z nagrodami”, którzy za∏o˝yli lokaty w Banku Spó∏dziel-
czym w Racià˝u.

Organizatorami loterii by∏y Mazowiecki Bank Regionalny
S.A. w Warszawie i Wielkopolski Bank Gospodarczy S.A.
w Poznaniu. W celu wzi´cia udzia∏u w konkursie wystarczy∏o
za∏o˝yç w placówce Banku w okresie od 11 stycznia do 7
kwietnia 2010 r. 6-miesi´cznà lokat´ promocyjnà, Minimalna
kwota lokaty, gwarantujàca udzia∏ w losowaniu nagród, to tyl-
ko 500 z∏. Ci,którzy chcieli zwi´kszyç swoje szanse na wygra-
nà zak∏adali wi´ksza liczb´ lokat, bo ka˝de 500 z∏otych to jed-
na szansa.

Klienci naszego Banku zostali szcz´Êliwymi posiadaczami
laptopów Asus, konsol do gier Sony PlayStation 3 oraz ekspre-
sów ciÊnieniowych Krups. W sumie na liÊcie laureatów loterii
znalaz∏o si´ 15 klientów Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u.

JesteÊmy bardzo szcz´Êliwi, ˝e tak wiele osób wzi´∏o
udzia∏ w loterii lokujàc pieniàdze w naszym Banku. Serdecz-
nie gratulujemy zwyci´zcom i jednoczeÊnie zach´camy do ko-
rzystania z produktów i us∏ug Banku Spó∏dzielczego w Racià-
˝u oraz uczestnictwa w kolejnych promocjach.

Zarzàd Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u

Wygrane klientów BS Racià˝
w loterii promocyjnej „Lokata z nagrodami”

Na zdj´ciach wr´czenie nagród 
w loterii promocyjnej „Lokata z nagrodami” 

klientom Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u
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Turniej SZS

W „TURNIEJU SZS” rundy elimi-
nacyjnej – 8 listopada, organizowanym
przez wójta gminy Racià˝, udzia∏ wzi´-
∏y dru˝yny ch∏opców ze szkó∏ podsta-
wowych.

Turniej mia∏ na celu wy∏onienie 2
najlepszych dru˝yn, które b´dà repre-
zentowaç miasto i gmin´ Racià˝ w dal-
szych rozgrywkach Szkolnego Zwiàzku
Sportowego.
Grupa A
– SP. Unieck
– SP. Gralewo
– SP. Koziebrody
Grupa B
– ZS Racià˝
– ZS Krajkowo
– SP Kod∏utowo

Wyniki meczów w grach fina∏owych:
5-6 miejsce
SP KOD¸UTOWO – SP GRALEWO   2:4
3-4 miejsce
SP UNIECK – SP KOZIEBRODY   2:0
1-2 miejsce
SP RACIÑ˚ – SP KRAJKOWO 2:2, karne 3:4
1. SP KRAJKOWO
2. SP RACIÑ˚
3. SP UNIECK
4. SP KOZIEBRODY
5. SP GRALEWO
6. SP KOD¸UTOWO

Awans do rozgrywek fina∏owych zdoby∏y
dru˝yny SP KRAJKOWO (opiekun Krzysztof
Nowacki) i SP RACIÑ˚ (opiekun Wojciech
Stanowski).

B klasa, grupa ciechanowska

Jutrzenka Unieck
bezkonkurencyjna

Jesienne rozgrywki w pi∏kar-
skiej klasie B (grupa ciechanow-
ska) zakoƒczy∏y si´ sukcesem Ju-
trzenki Unieck. Dru˝yna z naszej
gminy nie przegra∏a ˝adnego spo-
tkania, dwa zremisowa∏a, a w 6
spotkaniach zdoby∏a komplet punk-
tów. Spójrzmy na tabel´

1. Jutrzenka Unieck     8   20   24-7
2. Krzyniak Krzynow∏oga Ma∏a  

8   16   17-9
3. Pe∏ta Karniewo        8     9   5-17
4. Borovia Czernice Borowe 

8   8   20-22
5. Wkra Sochocin        8   2     7-18

Ostatnie spotkanie rundy jesien-
nej Jutrzenka rozegra∏a 9 listopada
w Uniecku. Mecz by∏ popisem go-
spodarzy. Zespó∏ prowadzony
przez S∏awomira Jóêwiaka nie da∏
szans przeciwnikom z Czernic Bo-
rowych wygrywajàc zdecydowanie
7:3.

Po meczu w stra˝nicy OSP
w Uniecku odby∏a si´ impreza
zwiàzana z udanym zakoƒczeniem
rundy jesiennej w wykonaniu Ju-
trzenki Unieck, w której uczestni-
czyli pi∏karze, dzia∏acze i osoby
zwiàzane z klubem. By∏o co Êwi´-
towaç. Oby w równie radosnych
nastrojach Jutrzenka koƒczy∏a pi∏-
karskà wiosn´.

Gminna liga
pi∏ki no˝nej

Tabela po 9. kolejkach

1. ORZE¸ Kraszewo    9 24  33:14
2. WKS Pólka Racià˝   9 22  49:20
3. »PRAGA« Racià˝     9 22  40:16
4. Koziebrody              9 15  38:27
5. KKS Kozolin           9 14  41:33
6. FC Witkowo            9 12  25:29
7. »RANCZO« Racià˝  9 13  30:31
8. STO Racià˝             9 12  26:25
9. Budy (Olszewski)     9   9   27:49
10. KRÓLEWSCY       9   6   19:34
11. Bogucin                  9  4   14:40
12. Szwejkowski           9  2   17:41

M   Pt   Bramki

Uczestnicy turnieju

Organizator turnieju Andrzej Nizielski

Awans Krajkowa i Racià˝a

M    Pt    Bramki

1 – SP KRAJKOWO 2 – SP RACIÑ˚

5 – SP GRALEWO 6 – SP KOD¸UTOWO

3 – SP UNIECK 4 – SP KOZIEBRODY
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HARMONOGRAM OPRÓ˚NIANIA POJEMNIKÓW
sm-120l i 240l z terenu Gminy Racià˝

w I pó∏roczu 2011 roku

I II III IV V VIMiejscowoÊci

Stare Gralewo
Nowe Gralewo
Dobrska – W∏oÊciany
Dobrska – Kolonia

W´pi∏y
Z∏otopole
KraÊniewo
Szapsk

Kozolin
Kaczorowy
Stro˝´cin
Stro˝´cin – Sa∏kowo

Witkowo
Kiniki
Folwark - Racià˝

M∏odochowo
Chyczewo
Kie∏bowo
Bogucin
¸empinek

¸empino
˚ukowo – Wawrzonki
˚ukowo – Strusie

Cieciersk
Kraszewo – Falki
M∏ody Niedró˝
Stary Niedró˝

Druchowo
Malewo
Koziebrody

Kraszewo – Gaczu∏ty
Kraszewo – Rory
Kraszewo – Czubaki
Bielany

Ma∏a WieÊ
Kraszewo – Podborne
Kraszewo – S∏aw´cin

åwiersk
Drozdowo
P´sy
Draminek
Sierakowo

Zdunówek
Kruszenica
Kossobudy

Budy Kraszewskie
Pólka – Racià˝
˚ychowo

Lipa
Kod∏utowo

Szczepkowo
Grzybowo
Nowy Komunin
Stary Komunin
Koci´cin Brodowy

Koci´cin Tworki
Krajkowo
Krajkowo – Budki

Unieck
Je˝ewo – Wesel
Charzyny

Charzyny Rogale
Sikory

17 14 21 18 16 13

18 15 22 19 17 14

19 16 23 20 18 15

20 17 24 21 19 16

21 18 25 22 20 17

24 21 28 26 23 20

25 22 29 27 24 21

26 23 30 28 25 22

27 24 31 29 26 24



Konkurs
ortograficzny

Szko∏a Podstawowa w Starym Gralewie po raz kolejny
zorganizowa∏a konkurs dla uczniów szkó∏ podstawowych z te-
renu gminy Racià˝ o tytu∏ „Mistrza Ortografii”.

Celem konkursu jest propagowanie wÊród uczniów i na-
uczycieli idei wspólnej odpowiedzialnoÊci za j´zyk polski, do-

II miejsce
Sylwia Majewska, SP Stare Gralewo
Klaudia Kowalska, SP Koziebrody

III miejsce
Marek Machciƒski, SP Stare Gralewo
Justyna Bogdaƒska, SP Kraszewo

W kategorii gimnazjów:
I miejsce:

Katarzyna Jarczewska, PG Stare Gralewo
II miejsce

Mariusz Machciƒski, PG Stare Gralewo
III miejsce

Anita Graczyk PG Stare Gralewo

Dla uczniów klas I -III og∏oszono gminny konkurs na naj-
∏adniejszy ∏aƒcuch bo˝onarodzeniowy.

Celem tego konkursu jest wspieranie twórczoÊci dzieci
i zainteresowanie najm∏odszych tradycjami ludowymi.

Wyniki konkursu:
I miejsce

Jakub G∏oszewski, SP Unieck
Ewa Mansz, SP Unieck
Mateusz Kobuszewski, SP Koziebrody
Dawid Pawlak, SP Stare Gralewo
Dawid Bartczakowski, SP Stare?Gralewo
Weronika Kucharska, SP Stare?Gralewo
Alicja Majewska, SP Stare Gralewo

II miejsce
Adam Drozdowski, SP Stare Gralewo
Rafa∏ Klonowski, SP Koziebrody
Roksana Grzegorzewska, SP Unieck

Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu ufundowa∏
Wójt Gminy Racià˝.

Organizatorzy dzi´kujà wszystkim uczestnikom i nauczy-
cielom za udzia∏ w konkursie i zapraszajà do udzia∏u w nast´p-
nych konkursach bo˝onarodzeniowych.           

SP
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Konkurs
bo˝onarodzeniowy
Tradycyjnie Szko∏a Podstawowa w Starym Gralewie og∏o-

si∏a konkurs dla uczniów szkó∏ podstawowych (klasy IV-VI)
oraz gimnazjów z terenu gminy Racià˝ na naj∏adniejszego pa-
jàka bo˝onarodzeniowego.

Celem konkursu jest upowszechnianie tradycji zwiàzanych
ze Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia oraz rozwijanie zaintereso-
waƒ kulturà ludowà wÊród uczniów.

Wyniki konkursu w kategorii szkó∏ podstawowych:
I miejsce:

Patryk Kucharski, SP Gralewo
Wiktoria Wieczorkowska, SP Stare Gralewo

Uczniowie prezentujà bo˝onarodzeniowe pajàki

Laureaci tegorocznego konkursu Mistrz Ortografii

skonalenie poprawnoÊci ortograficznej i gramatycznej oraz
umo˝liwienie uczniom sprawdzenia w∏asnych umiej´tnoÊci.

Konkurs odby∏ si´ 15.12.2010 r. w SP w Starym Gralewie.
Nad przebiegiem konkursu czuwa∏a komisja powo∏ana spo-
Êród nauczycieli j´zyka polskiego ze szkó∏, które zg∏osi∏y swo-
je uczestnictwo.

Mistrzem ortografii zosta∏ uczeƒ Dawid Antoszewski z SP
w Uniecku, II miejsce zdoby∏a Paulina Grzegorzewska z SP
w Kraszewie, III miejsce - Wiktoria Wieczorkowska z SP
w Starym Gralewie oraz Marcin Markowicz z SP w Krajko-
wie.

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiàtkowe dyplomy
i drobny upominek, zaÊ laureaci nagrody ksià˝kowe. Wr´cze-
nia nagród dokona∏a dyrektor szko∏y pani Danuta Wróblew-
ska.

Organizatorzy dzi´kujà wszystkim uczestnikom za udzia∏
w konkursie, a nauczycielom za osobiste zaanga˝owanie.

SP


