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Rad ni gmi ny Ra ciąż bez sprze ci wu udzie li li wój to wi Ry szar do wi Gisz cza ko wi ab so lu to rium za 2010 rok. Po gło -
so wa niu przed sta wi cie le urzęd ni ków po spie szy li do wój ta z gra tu la cja mi i kwia ta mi. Do nich do łą czy li in ni.
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Panu
Mirosławowi Maćkiewiczowi 
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
BRATA

Składają Wójt 
i pracownicy Urzędu Gminy Raciąż 

Ta bli czki z numerem do mu
Uprzej mie in for mu ję, że na pod sta wie art. 47b pkt 1 Pra -

wo geo de zyj ne i kar to gra ficz ne (Dz. U. 2010 Nr 193,
poz. 1287), każ dy wła ści ciel nie ru cho mo ści za bu do wa nych
ma obo wią zek umiesz cze nia w wi docz nym miej scu na ścia -
nie fron to wej bu dyn ku ta blicz ki z nu me rem po rząd ko wym.
Na ta blicz ce oprócz nu me ru po rząd ko we go za miesz cza się
na zwę miej sco wo ści. Ta blicz ka po win na być w ko lo rze nie -
bie skim, a nu mer po rząd ko wy i na zwa miej sco wo ści w ko lo -
rze bia łym.

W związ ku z po wyż szym pro szę o zgła sza nie się za in te -
re so wa nych wła ści cie li nie ru cho mo ści
do soł ty sów i po da nie nu me ru po rząd ko -
we go nie ru cho mo ści oraz nu me ru dział ki
(w ce lu spraw dze nia pra wi dło wo ści).
Urząd Gmi ny dla za in te re so wa nych osób
przy go tu je zbior cze za mó wie nie do pro -
du cen ta ta blic. Prze wi dy wa ny koszt 1 ta -
blicz ki – oko ło 15 zł.

Ry szard Gisz czak  - Wójt Gmi ny Ra cià˝

Wię cej za wo dę i ście ki
O 9 gro szy wię cej na metr sze ścien ny wo dy i o 40 gro szy

wię cej niż do tych czas za metr sze ścien ny ście ków bę dą pła cić
od 18 sierp nia miesz kań cy tej czę ści gmi ny Ra ciąż, gdzie ob -
słu gę pro wa dzi Za kład Usług Wod nych dla Po trzeb Rol nic -
twa w Mła wie. Ra da Gmi ny Ra ciąż na se sji 19 ma ja za twier -
dzi ła no we ta ry fy.

We dług nich od bior cy in dy wi du al ni i fir my bę dą pła cić
za 1 metr sze ścien ny wo dy 1,94 zł plus 8 pro cent VAT, czy -
li 2,10 zł brut to. Po nad to mie sięcz ną opła tę abo na men to wą
od wo do mie rza w wy so ko ści 1,50 zł plus 8 proc. VAT, czy -
li 1,62 zł brut to. Ce na jed ne go me tra sze ścien ne go ście ków
wy nie sie 3,90 zł plus 8 proc. VAT, czy li 4,21 zł brut to dla do -
mostw pod łą czo nych do ka na li za cji sa ni tar nej. Ce na jed ne go
me tra sze ścien ne go ście ków do wo żo nych do oczysz czal ni bę -
dzie wyż sza i wy nie sie 4,90 zł plus 8 proc. VAT, czy li 5,29 zł
brut to. No we ta ry fy opłat za wo dę i ście ki ma ją obo wią zy wać
od 18 sierp nia 2011 r. do 17 sierp nia 2012 r.

Pod czas oma wia nia te go te ma tu nie za bra kło py ta nia
o ce nę wo dy do star cza ną miesz kań com gmi ny przez spół kę
PGKiM w Ra cią żu oraz stan ne go cja cji mię dzy gmi ną a mia -
stem za rów no w spra wie opła ty za wo dę, jak i kwe stii współ -
wła sno ści sta cji uję cia wo dy w Wit ko wie. Py tał o to soł tys wsi
Ki ni ki Ka zi mierz Kar piń ski. – Ne go cja cje ma ją się ni -
jak – od parł wójt Ry szard Gisz czak. Nie ma po ro zu mie nia
z mia stem, bo wiem uzna je ono je dy nie pra wo gmi ny
do współ wła sno ści grun tów, na któ rych ulo ko wa ny jest SUW,
ale od ma wia gmi nie te go pra wa w sto sun ku do bu dyn ków
i urzą dzeń. Co do ce ny wo dy, ten sam sce na riusz po wta rza
się co ro ku. PGKiM przy sy ła do gmi ny wnio sek o za twier dze -
nie no wych ta ryf. Ra da Gmi ny re gu lar nie je od rzu ca ze
wzglę dów for mal nych – brak wglą du do kal ku la cji kosz tów
spół ki. Mia sto za skar ża uchwa łę Ra dy Gmi ny do wo je wo dy,
któ ry spra wu je nad zór praw ny nad uchwa ła mi or ga nów sa -
mo rzą du te ry to rial ne go. Ten od rzu ca skar gę i ży cie to czy się
da lej. -Ostat nio mia sto już na wet nie za skar ży ło uchwa ły na -
szej ra dy, któ ra po now nie od rzu ci ła wnio sek PGKiM o wyż -
sze ce ny wo dy – wy ja śnił wójt. I do dał: Z Za kła dem Usług
Wod nych dla Po trzeb Rol nic twa za każ dym ra zem, gdy skła -
da wnio sek o pod wyż kę opłat za wo dę i ście ki, pro wa dzę ne -
go cja cje. Tak by ło i tym ra zem. Roz mo wy nie są ła twe, każ da
ze stron ostro ar gu men tu je, ale do cho dzi my do kom pro mi su.
W przy pad ku PGKiM sy tu acja jest dia me tral nie in na. Nie
ma wo li dys ku sji na ten te mat ze stro ny spół ki. Stąd spra wy
wy glą da ją tak, jak wy glą da ją. Uwa żam, że w przy pad ku wo dy
do star cza nej przez PGKiM obo wią zu ją cą miesz kań ców na -
szej gmi ny staw ką jest 1,70 zł za je den metr sze ścien ny.

r -r

Bę dą ko lej ne „przy do mów ki”
„Przy do mów ka mi” ochrzczo no w gmi nie Ra ciąż przy -

do mo we oczysz czal nie ście ków, któ re mon to wa ne są tam,
gdzie nie do cie ra i nie do trze, z uwa gi na zbyt wy so kie kosz -
ty bu do wy, sieć ka na li za cyj na. In we sto rem jest gmi na, dzię ki
cze mu miesz kań cy ma ją ła twiej szy do stęp do urzą dzeń i niż -
sze kosz ty mon ta żu. W pierw szym eta pie in we sty cji, któ ry
roz po czął się w mi nio nym ro ku, za mon to wa nych zo sta -
nie 128 „przy do mó wek”. Za sa dy fi nan so wa nia są na stę pu ją -
ce: 15 pro cent sta no wią środ ki wła sne gmi ny, 75 pro -
cent – fun du sze unij ne, 10 pro cent – środ ki bu dże tu pań stwa.
Przy czym w 15 pro cen tach bę dą cych udzia łem gmi ny znaj -
du ją się pie nią dze wy ło żo ne przez za in te re so wa nych miesz -
kań ców, czy li dwa ty sią ce zło tych wkła du wła sne go na kosz -
ty ogól ne plus za pła ta za przy łą cze.

Na se sji 19 ma ja wójt Ry szard Gisz czak po in for mo wał,
że roz po czął się dru gi na bór wnio sków na bu do wę przy do mo -
wych oczysz czal ni ście ków. Wa run ki dla za in te re so wa nych są
ta kie sa me, jak w przy pad ku pierw sze go eta pu in sta lo wa nia
urzą dzeń. Miesz ka niec pła ci dwa ty sią ce zło tych oraz po no si
koszt przy łą cza. Za in te re so wa ni mo gą zgła szać się do po ko ju
nr 1 w Urzę dzie Gmi ny w Ra cią żu.

r -r

Po życz ka na oczysz czal nię
Ra da Gmi ny Ra ciąż zgo dzi ła się, aby gmi na za cią gnę ła

w Wo je wódz kim Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej w War sza wie po życz kę w kwo cie 4 mln 770 tys. zł
na bu do wę oczysz czal ni ście ków i ka na li za cji sa ni tar nej
w Uniec ku.

Gmi na ma otrzy mać na tę in we sty cję środ ki unij ne, ale
mo że się to zda rzyć na przy kład w 2013 ro ku. Tym cza sem
bu do wa oczysz czal ni i sie ci ka na li za cyj nej w Uniec ku trwa.
Po trzeb ne są pie nią dze, więc gmi na bie rze po życz kę, któ ra
tym ra zem nie bę dzie umo -
rzo na. Ale jest opła cal na, bo
jej opro cen to wa nie wy no si
tyl ko 3,5%. – Ca ła ta ope ra -
cja z po życz ką i środ ka mi
unij ny mi na in we sty cję
w Uniec ku jest ko rzyst na ze
stro ny in ży nie rii fi nan so -
wej – za pew nił wójt Ry szard
Gisz czak.

r -r

Po moc dla po wia tu
Nie po raz pierw szy gmi na Ra ciąż wes prze fi nan so wo in -

we sty cję po wia tu płoń skie go na swo im te re nie. Tym ra zem
bę dzie to prze bu do wa 1,1 km dro gi w Ko dłu to wie, na trak cie
do Uniec ka. Rad ni zgo dzi li się, aby gmi na po mo gła po wia to -
wi kwo tą 75 tys. zł prze pro wa dzić to przed się wzię cie,

r -r

Pani
Barbarze Parowskiej

wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci

BRATA
składają Wójt 

i pracownicy Urzędu Gminy Raciążu
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Ab so lu to rium i pod wyż ka dla wój ta
Rad ni gmi ny Ra ciąż na se sji 15
ma ja przy ję li spra woz da nie
w wy ko na nia ubie gło rocz ne go
bu dże tu i udzie li li wój to wi Ry -
szar do wi Gisz cza ko wi ab so lu to -
rium. Nikt nie był prze ciw. Po -
tem uchwa li li pod wyż kę upo sa -
że nia wój ta o 890 zł brut to.

Nim rad ni przy stą pi li do wspo -
mnia nych gło so wań, skarb nik gmi ny
Bar ba ra Ru mia now ska przed sta wi ła
wy ni ki fi nan so we i rze czo we gmi ny
w 2010 ro ku (czy taj na str. 4),
po czym kil ka zdań ko men ta rza
o dzia ła niach władz gmi ny w mi nio -

nym ro ku wy gło sił Ry szard Gisz czak.
-To był trud ny rok przede wszyst kim
z uwa gi na fi nan se. Ale też dla te go,
że był to rok wy bor czy – po wie dział
wójt. Je go zda niem głów nym kło po -
tem fi nan so wym był nie rów no mier ny
wpływ środ ków do bu dże tu gmi ny.
Do ty czy ło to głów nie naj waż niej szej
ubie gło rocz nej in we sty cji – trak tu
dro go we go od „sześć dzie siąt ki”
do dro gi Ra ciąż – Płońsk. Na szczę -
ście osta tecz nie wpły nę ła pra wie ca ła
do ta cja przy zna na na ten cel, więc
gmi na mo gła pro wa dzić ko lej ne in -
we sty cje. A w mi nio nym ro ku za pla -
no wa no ich 40. Nie wy ko na no jed -
nej – ogro dze nia bo iska w Uniec ku.
Z in we sty cji roz po czę tych prze rwa no
bu do wę mo stu w Kra sze wie Czu ba -
kach. Nie po zwo lił na to wy so ki stan
wo dy. Ta ka sa ma by ła przy czy na
wstrzy ma nia mon ta żu przy do mo -

wych oczysz czal ni ście ków.
Do naj więk szych in we sty cji wy -

ko na nych w ubie głym ro ku Ry szard
Gisz czak za li czył m. in. bu do wę
dróg, w tym wspo mnia ny już trakt
Łem pi nek – Łem pi no – Kieł bo -
wo – Stro żę cin. Po nad to wy ko na nie
wo do cią gu w Bu dach Kra szew skich
i Pól kach Ra ciąż, ka na li za cji w Kra -
sze wie Ga czuł tach i Pod bor nym,
pierw sze go eta pu mo der ni za cji
ośrod ka zdro wia w Uniec ku. Uznał,
że 8 mi lio nów 965 ty się cy zło tych,
któ re gmi na wy da ła w 2010 ro ku
na in we sty cje to bar dzo do bry wy nik.

Ry szard Gisz czak wspo mniał też
o fun du szu so łec -
kim, któ ry w ubie -
głym ro ku po raz
pierw szy zo stał
u w z g l ę d  n i o  n y
w bu dże cie gmi ny.
Wy niósł 400 ty się -
cy zło tych. Zda -
niem wój ta to do -
bre po su nię cie,
choć kło po tli we.
Do bre, bo spra wia,
że nie któ re de cy zje
„spa da ją” na so łec -
twa. A w ślad
za ni mi tak że od -

po wie dzial ność, co sprzy ja roz wo jo -
wi sa mo rząd no ści. Kło po tli we, gdyż
w tym ro ku bar dzo du żo so łectw
prze zna czy ło swo je pie nią dze na spo -
rzą dze nie do ku men ta cji na bu do wę
dróg bi tu micz nych. Ska la jest tak du -
ża, że trud no bę dzie – je go zda -
niem – wy bu do wać te dro gi w cią gu
ca łej ka den cji.

Przed gło so wa niem nad ab so lu -
to rium dla wój ta za brał głos prze wod -
ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej Ra dy
Gmi ny An drzej Ciar czyń ski, któ ry
po in for mo wał, że ko mi sja jed no gło -
śnie przy ję ła wnio sek o udzie le nie
wój to wi ab so lu to rium. Wy mie nił ar -
gu men ty prze ma wia ją ce za tym:
– Jest za cho wa na dys cy pli na fi nan -

so wa. Uchwa ły ra dy zo sta ły wy ko na -
ne pra wie w stu pro cen tach. Za mó -
wie nia pu blicz ne są or ga ni zo wa ne
zgod nie z pra wem prze tar go wym.

De cy zje wój ta są zgod ne z pra wem
i zdro wym roz sąd kiem – mó wił An -
drzej Ciar czyń ski. Do dał też, że wójt
pra cu je bez za stęp cy. A gmi na Ra ciąż
jest du żą gmi ną, li czy bli sko 9 ty się -
cy miesz kań ców. Brak za stęp cy da je
oszczęd no ści, ale jed no cze śnie wy -
ma ga od wój ta zwięk szo ne go wy sił -
ku. – Stąd wnio sku ję, by pod nieść
pod sta wo we wy na gro dze nie wój ta
o ty siąc zło tych net to – za koń czył
prze wod ni czą cy ko mi sji re wi zyj nej.

Rad ni bez sprze ci wu przy ję li
uchwa ły w spra wie spra woz da nia fi -
nan so we go i ab so lu to rium dla wój ta
za 2010 rok. Po ogło sze niu wy ni ków
gło so wa nia w spra wie ab so lu to rium
przez pro wa dzą ce go ob ra dy Ja ro sła -
wa Ja wor skie go, roz le gły się okla ski. 

W kwe stii pod wyż ki rad ni zgo -
dzi li się z pro po zy cją prze wod ni czą -
ce go ra dy. Ja ro sław Ja wor ski po wie -
dział, że by pod nieść wój to wi upo sa -
że nie o 890 zł brut to, do kwo -
ty 11.700 zł brut to, bo – jak mó -
wił – „wójt nie chce być li de rem
w po wie cie pod wzglę dem wy so ko ści
po bo rów”. Przy jed nym gło sie
wstrzy mu ją cym rad ni uchwa li li pod -
wyż kę upo sa że nia wój ta w wer sji za -
pro po no wa nej przez prze wod ni czą ce -
go ra dy.

dw

Gło so wa nie w spra wie uchwa le nia ab so lu to rium dla wój ta

Dzię ku jąc za udzie le nie ab so lu to rium 
Ry szard Gisz czak za pew nił: - Wo da 
so do wa mi do gło wy nie ude rzy
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Do cho dy bu dże tu gmi ny Ra ciąż
w 2010 r. za pla no wa no w wy so ko -
ści 23.829.376,24 zł, a wy ko na no
w kwo cie 23.805.519,10 zł, co sta no -
wi 99,89 pro cent pla nu. Wy dat ki za pla -
no wa no w kwo cie 27.791.860,84, a wy -
ko na no w wy so ko ści 26.148.116,94 zł,
tj. 94,08 pro cent pla nu.

DO CHO DY
Na ubie gło rocz ne do cho dy gmi ny

w kwo cie 23.805.519,10 zł zło ży ły się
na stę pu ją ce wpły wy:
* do cho dy wła sne – 6.583.740,04 zł;
* udzia ły w po dat kach sta no wią cych

do chód bu dże tu pań stwa 
– 1.439.082,16 zł;

* do ta cje ce lo we – 4.820.821,63 zł;
* do ta cje z fun du szy ce lo wych 

– 80.000,00 zł;
* sub wen cje – 8.649.089,00 zł;
* do ta cje na pro gra my fi nan so wa ne

z udzia łem środ ków eu ro pej skich 
– 2.232.786,27 zł.

Ra da Gmi ny ob ni ży ła staw ki w po -
dat ku od nie ru cho mo ści, staw ki po dat -
ku od środ ków trans por to wych, ce nę 1q
ży ta bę dą ce go pod sta wą do na li cze nia
po dat ku rol ne go uwzględ nia jąc trud ną
sy tu ację ma te rial ną miesz kań ców wsi.
Na sku tek tych ob ni żeń do bu dże tu gmi -
ny wpły nę ło mniej do cho dów z:
– po dat ku od nie ru cho mo ści 

– o 486.694,00 zł;
– po dat ku od środ ków trans por to -

wych – o 92.071,32 zł;
– po dat ku rol ne go – o 22.587,00 zł. 

Ob ni że nia ra zem sta no wią kwo tę
601.352,32 zł.

Po mi mo ob ni że nia sta wek po dat -
ków, od rol ni ków wpły wa ły po da nia
w spra wie prze su nię cia ter mi nów spła-
ty, umo rze nia po dat ków i od se tek.
Skut ki udzie lo nych ulg i zwol nień sta no -
wią kwo tę 323.407,00 zł, na to miast
umo rzeń i prze su nięć ter mi nów
– 10.856,10 zł.

WY DAT KI
Wy dat ki bu dże tu gmi ny zo sta ły zre -

ali zo wa ne kwo cie 26.148.116,94 zł, co
sta no wi 94,08 pro cent pla nu.

Struk tu ra wy ko na nych wy dat ków
przed sta wia się na stę pu ją co:
* wy dat ki bie żą ce – za da nia wła sne

– 13.199.158,37 zł;
* wy dat ki bie żą ce – za da nia zle co ne

– 3.983.516,26 zł;
* wy dat ki in we sty cyj ne 

– 8.515.442,31 zł;
* po moc fi nan so wa – 450.000,00 zł.

Wy dat ki bie żą ce za 2010 rok zo sta -
ły wy ko na ne w 92,78%. W wy dat kach
bie żą cych naj więk szą po zy cję, bo

aż 56,70%, sta no wią wy dat ki zwią za ne
z utrzy ma niem oświa ty. Wy dat ki bie żą -
ce w oświa cie wy nio sły 7.439.271,35 zł,
na to miast otrzy ma na sub wen cja oświa -
to wa wy nio sła 5.913.761,00 zł, co sta no -
wi 79,49% wy dat ków na oświa tę. Po zo -
sta łą kwo tę w wy so ko ści 1.525.510,35 zł
gmi na po kry ła ze środ ków wła snych bu -
dże tu gmi ny. 

W na stęp nej ko lej no ści pod wzglę -
dem wiel ko ści są wy dat ki na ad mi ni stra -
cję pu blicz ną, po moc spo łecz ną oraz
trans port i łącz ność. 

IN WE STY CJE
Pla no wa ne za da nia in we sty cyj ne

na 2010 rok w kwo cie 9.119.065,24 zł
zo sta ły zre ali zo wa ne w wy so ko -
ści 8.515.442,31 zł, tj. 93,38% pla nu.
Sta no wi to 32,57% wy dat ków ogó łem.
Źró dłem sfi nan so wa nia in we sty cji by ły
do cho dy wła sne, do ta cje oraz środ ki po -
zy ska ne z in nych źró deł. A oto nie któ re
in we sty cje zre ali zo wa ne lub za koń czo ne
w gmi nie Ra ciąż w 2010 ro ku:
* wo do ciąg w Bu dach Kra szew skich

i Pól kach Ra ciąż;
* ka na li za cja sa ni tar na dla wsi Kra sze -

wo Ga czuł ty i Pod bor ne:
* wy kup grun tu pod bu do wę zbior ni ka

re ten cyj ne go „Kra sze wo”;
* prze bu do wa lo kal ne go sys te mu trans -

por to we go Łem pi nek – Łem pi -
no – Kieł bo wo – Stro żę cin;

* prze bu do wa dro gi gmin nej w miej -
sco wo ści Kru sze ni ca;

* prze bu do wa dro gi gmin nej Wit ko -
wo – do ob wod ni cy Ra cią ża;

* prze bu do wa dro gi gmin nej Ko zie bro -
dy – Ma le wo;

* prze bu do wa dro gi gmin nej w miej -
sco wo ści Ka czo ro wy;

* re mont ośrod ka zdro wia wraz z prze -
bu do wą da chu w Uniec ku;

* re mont re mi zy w Kraj ko wie;
* bu do wa bo isk spor to wych w Ko zie -

bro dach;
* ośro dek zdro wia w Gra le wie.

PO MOC FI NAN SO WA
Z bu dże tu gmi ny udzie lo ne by ły do -

ta cje w kwo cie 450.000,00 zł dla po wia -
tu płoń skie go z prze zna cze niem na:
– do fi nan so wa nie re ali za cji za da nia

pn. „Po pra wa bez pie czeń stwa ru chu
na dro gach po wia to wych prze bie ga ją -
cych przez Gmi nę Ba bo sze wo i Ra -
ciąż” – 300.000,00 zł;

– do fi nan so wa nie re ali za cji za da nia
pn.”Prze bu do wa mo stu JNI -
300002815 w miej sco wo ści Łem pi no
w cią gu dro gi po wia to wej Nr 3023W
Mło do cho wo – Łem pi no”
– 150.000,00 zł.

* * * * *
W cią gu ro ku gmi na sta ra ła się po -

zy skać do dat ko we do cho dy z róż nych
źró deł. I tak:
z Te re no we go Fun du szu Ochro ny
Grun tów Rol nych wpły nę ła do ta cja
w wy so ko ści 60.000,00 zł na do fi nan so -
wa nie kosz tów in we sty cji pn. „Prze bu -
do wa dro gi gmin nej Nr 301070W Wit -
ko wo – Kieł bo wo”;
do ta cja ce lo wa w kwo cie
2.203.106,27 zł na do fi nan so wa nie pro -
jek tu „Prze bu do wa lo kal ne go sys te mu
trans por to we go Łem pi nek – Łem pi -
no – Kieł bo wo – Stro żę cin” współ fi nan -
so wa ne go z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go
2007- 2013;
z bu dże tu pań stwa wpły nę ła do ta cja
w wy so ko ści 187.759,37 zł na za da nia
re ali zo wa ne w ra mach Po ak ce syj ne go
Pro gra mu Wspar cia Ob sza rów Wiej -
skich;
do ta cja z bu dże tu pań stwa w kwo -
cie 6.000,00 zł na sfi nan so wa nie za ku -
pu po mo cy dy dak tycz nych do miejsc za -
baw w szko le w ra mach Rzą do we go
Pro gra mu „RA DO SNA SZKO ŁA”;
z Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki wpły -
nę ła do ta cja w kwo cie 20.000,00 zł
na do fi nan so wa nie za da nia „UMIEM
PŁY WAĆ” w ra mach za jęć spor to wo -
-re kre acyj nych dla uczniów;
z bu dże tu pań stwa wpły nę ła do ta cja ce -
lo wa w kwo cie 2.000,00 zł prze zna czo -
na na sfi nan so wa nie wy dat ków zwią za -
nych z pro wa dzo ną ak cją prze ciw po wo -
dzio wą. 

* * * * *
Bu dżet gmi ny za rok 2010 za mknął

się de fi cy tem w kwo cie 2.342.597,84 zł,
na to miast na ra sta ją co z uwzględ nie -
niem lat po przed nich nad wyż ka wy no -
si 520.393,36 zł. 

W trak cie re ali za cji bu dże tu wy stę -
po wa ły wol ne środ ki, któ re by ły gro ma -
dzo ne na lo ka tach ter mi no wych. Z te go
ty tu łu wpły nę ły do bu dże tu od set ki
w kwo cie 175.989,48 zł.

Na dzień 31.12.2010 ro ku gmi na
po sia da ła za dłu że nie w kwo -
cie 3.000.000,00 zł z ty tu łu po bra nej po -
życz ki z Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w War sza wie na bu do wę ka na li -
za cji sa ni tar nej Kra sze wo Ga czuł -
ty – Kra sze wo Pod bor ne. Za dłu że nie
sta no wi ło 12,60% uzy ska nych do cho -
dów w 2010 r. i spła co ne bę dzie w la -
tach 2011-2014.

(Na pod sta wie spra woz da nia
z wy ko na nia bu d˝e tu gmi ny 

Ra cià˝ w 2010 r.)

Bu dżet gmi ny Ra ciąż w 2010 ro ku
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Rad ni gmi ny Ra ciąż przy chy li li
się do wnio sku spo łecz no ści Uniec -
ka i przy ję li uchwa ły o nada niu Szko -
le Pod sta wo wej w Uniec ku i Pu blicz -
ne mu Gim na zjum w Uniec ku imie -
nia Po wstań ców Stycz nio wych.

Wy bór pa tro na na stą pił zgod nie
z prze wi dzia ny mi pra wem pro ce du -
ra mi, o czym po in for mo wa ła rad -
nych na se sji, 19 ma ja, dy rek tor ka
Ze spo łu Szkół w Uniec ku An na
Ossow ska. Spo łecz ność Uniec -
ka – ro dzi ce, ucznio wie i na uczy cie -
le – zgło si li pięć pro po zy cji imie nia
dla szko ły. Te pro po zy cje to: Ka wa le -
rów Or de ru Uśmie chu, Ja na Paw -
ła II, Sza rych Sze re gów, Cze sła wa Mi ło sza, Po wstań ców
Stycz nio wych. W gło so wa niu zde cy do wa nie zwy cię ży ła ostat -
nia pro po zy cja.

„Na uczy cie le zgod nie uzna li, że ten wy bór mo że ode -
grać wio dą cą ro lę w trud nej pra cy, ja ką jest wy cho wa nie i na -
ucza nie mło dzie ży. To rów nież okre śle nie cha rak te ru i kie -
run ku za dań dla szko ły. Tę opi nię po dzie li li rów nież ucznio -
wie i ro dzi ce.” – czy ta my m. in. we wnio sku do władz gmi ny
o nada nie szko łom imie nia Po wstań ców Stycz nio wych.

„W cza sie po wsta nia stycz nio we go do szło do po -
nad 1200 bi tew i po ty czek po wstań ców z woj ska mi ro syj ski -
mi. Jed na z nich miał miej sce w Uniec ku 28 stycz nia 1863 ro -
ku, w sześć dni po wy bu chu po wsta nia. „Odział po wstań czy,
li czą cy oko ło 100 lu dzi, do wo dzo ny przez puł kow ni ka Ka zi -
mie rza Wol skie go, zo stał za ata ko wa ny pod Gli no jec kiem
przez prze wa ża ją ce si ły ko zac kie. Wol ski na ka zał od wrót,
lecz w Uniec ku od dział zo stał oto czo ny. Po wstań cy za ba ry ka -
do wa li się w dwóch do mach. Kil ka krot nie, z ko sy nie ra mi
na cze le, pró bo wa li kontr ata ko wać. Gę sty ogień ka ra bi no wy
zmu szał ich do wy co fa nia się. Gdy za pa li ła się sto do ła, z któ -
re ogień prze niósł się na do my, w któ rych po wstań cy wa lecz -
nie sta wia li opór – pod da li się. Mo ska le, pod po zo rem, iż je -

den z pod da ją cych się miał strze lać do ich do wód cy, rzu ci li
się na bez bron nych, za czę li mor do wać, do bi jać ran nych.
Więk szość po wstań ców zgi nę ła, nie licz ni – z ran nym do wód -
cą – do sta li się do nie wo li. Cia ła po le głych zo sta ły po grze ba -

ne na miej sco wym cmen ta rzu. Nie
zna my ich na zwisk, nie wie my
skąd po cho dzi li. Stąd miej sco wi
mó wią cza sem o tej mo gi le <<grób
nie zna ne go żoł nie rza>>.(...) Z te -
go wzglę du uza sad nio ne by ło by
nada nie miej sco wej szko le
w Uniec ku imie nia Po wstań ców
Stycz nio wych. (...) Jest to bo daj że
naj waż niej sze wy da rze nie hi sto -
rycz ne w dzie jach miej sco wo -
ści” – to frag men ty wnio sku pod pi -

sa ne go przez dy rek tor kę An -
nę Ossow ską, prze wod ni czą -
cą Ra dy Ro dzi ców Be atę
Ku skow ską i prze wod ni czą -
cą Sa mo rzą du Uczniow skie -
go Emi lię Ku skow ską.

Rad ni nie mie li wąt pli -
wo ści, że to traf ny wy bór
i jed no gło śnie przy ję li
uchwa ły w spra wie usta no -
wie nia pa tro na szkół
w Uniec ku. Dzię ku jąc rad -
nym za tę de cy zję, dy rek tor -
ka szko ły An na Ossow ska po in for mo wa ła, że uro czy stość
zwią za na z nada nie imie nia jest pla no wa na w stycz niu 2012
r. Bę dzie po łą czo na z ufun do wa niem sztan da ru szko le.
Na wieść o tym wójt Ry szard Gisz czak za de kla ro wał wpła tę
na sztan dar w wy so ko ści mie sięcz nej kwo ty pod wyż ki, któ rą
rad ni uchwa li li wój to wi na tej sa mej se sji.

wd

Na kul tu rę i ochro nę
dzie dzic twa na ro do we go

Po nad 110 ty się cy zło tych prze zna czy ła w ubie głym
ro ku gmi na Ra ciąż na kul tu rę i ochro nę dzie dzic twa na ro -
do we go. W tej kwo cie miesz czą się: do ta cja dla Gmin nej
Bi blio te ki Pu blicz nej bli sko 21 tys. zł), do ta cja na do fi nan -
so wa nie prac re mon to wych i kon ser wa tor skich obiek tów
za byt ko wych (ko ścio łów) – 40 tys. zł oraz za kup stro jów
lu do wych tra dy cji ło wic kiej dla uczniów w Kraj ko wie w ra -
mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich (po nad 45
tys. zł). r -r

Re mont ko lej nej re mi zy
Po zmo der ni zo wa niu re mi zy stra żac kiej w Kraj ko wie

w ubie głym ro ku gmi na Ra ciąż pro wa dzi re mont ko lej nej
straż ni cy. Tym ra zem w w Je że wie We sel.

Pra ce trwa ją. Nie obe szło się bez nie spo dzia nek. Pier -
wot nie w ra mach ro bót m. in. mia ło być wy mie nio ne po kry -
cie da cho we. Eter nit zo sta nie za stą pio ny bla chą tra pe zo wą.
Gdy zdję to eter nit, oka za ło się, że stan kro kwi jest fa tal ny.
W tej sy tu acji de cy zja mo gła być tyl ko jed na – wy mie nia my
też kro kwie. Za kres ro bót roz sze rzył się, kosz ty wzro sły, ale
nie by ło in ne go wyj ścia. 

Stra ża cy, ale nie tyl ko oni, tak że in ni miesz kań cy wsi in -
te re su ją się prze bie giem ro bót. Na bu do wie moż na spo tkać
m. in. soł ty sa Je że wa We sel Jac ka We so łow skie go, też stra ża -
ka, kie row cę wo zu mar ki Lu blin, któ rym dys po nu je miej sco -
wa OSP. Tak jak i pre zes stra ży Zbi gniew Pia sec ki, na le ży on
do młod sze go po ko le nia dru hów, któ rzy kil ka lat te mu prze -
ję li stra żac ką pa łecz kę od swo ich po przed ni ków. Ja cek We so -
łow ski ma na dzie ję, że re mi za po re mon cie oży wi stra żac ką
brać i ca łą wieś.

Na si w izbie
W wy bo rach do Ra dy Po wia to wej Ma zo wiec kiej Izby

Rol ni czej, któ re od by ły się 3 kwiet nia, rad ny mi z te re nu gmi -
ny Ra ciąż zo sta li Mi ro sław Boń kow ski ze Sta re go Nie dro ża
i Ma riusz Ci choc ki z Kieł bo wa.

Ile kosz tu je uczeń
Naj wyż sze kosz ty utrzy ma nia w prze li cze niu na 1 ucznia

wy stę pu ją w Szko le Pod sta wo wej w Ko dłu to wie i wy no -
szą 12.121,67 zł. Na to miast naj niż sze w Szko le Pod sta wo wej
w Sta rym Gra le wie i wy no szą 6.354,26 zł. W gim na zjach naj -
wyż sze kosz ty utrzy ma nia w prze li cze niu na 1 ucznia są
w Gim na zjum w Sta rym Gra le wie i wy no szą 8.664,74 zł, na -
to miast naj niż sze są w Gim na zjum w Ko zie bro dach i wy no -
szą 5.182,13 zł.

èró d∏o: spra woz da nie w wy ko na nia 
bu d˝e tu gmi ny Ra cià˝ za 2010 rok

Szko ły w Uniec ku z imie niem
Po wstań ców Stycz nio wych

Szko ła Pod sta wo wa i Pu blicz ne Gim na zjum w Uniec ku
otrzy ma ły imię Po wstań ców Stycz nio wych

Na cmen ta rzu w Uniec ku 
znaj du je się mo gi ła po wstań ców

z obe li skiem
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Dzień Pa tro na z ło wi czan ką i kra ko wia kiem
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Okra są Dnia Pa tro na – Sta ni sła wa
Choj nac kie go – w szko le w Kraj ko wie,
po łą czo ne go z aka de mią upa mięt nia ją -
cą 220. rocz ni cę uchwa le nia Kon sty tu -
cji 3 ma ja, by ły tań ce lu do we – ło wi -
czan ka i kra ko wiak – wy ko na ne przez
uczniów w stro jach lu do wych, za ku -
pio nych przez gmi nę Ra ciąż. Uro czy -
stość miał miej sce 10 ma ja.

Mło dzież okla ski wa li go ście,
wśród któ rych by li m. in. Ur szu la Sie -
dlec ka, wnucz ka pa tro na szko ły z ro -
dzi ną, wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard
Gisz czak, ksiądz pro boszcz Zbi gniew
Klu ba, Al bin Ko cię da – szkol ny dzia -
dek, jak mó wią o nim miej sco wi, Jan

Pa nak – re gio na li sta, Woj ciech Kra -
jew ski – prze wod ni czą cy Ra dy Ro dzi -
ców, Jan Mi klew ski – wła ści ciel fir my
MIK.

Wszyst kich po wi tał dy rek tor
szko ły Piotr Ka sic ki. Ucznio wie za -
pre zen to wa li pro gram na oko licz ność
Świę ta Kon sty tu cji 3 ma ja. Pa ni Kop -
czyń ska pod su mo wa ła kon kurs li te -
rac ko -pla stycz ny pod na zwą „Jak
pięk nie być czło wie kiem”. W kon kur -
sie ucznio wie pre zen to wa li swo je
utwo ry w ję zy ku pol skim, an giel skim
i nie miec kim. Na gro dy i wy róż nie nia
wrę cza li wójt gmi ny i dy rek tor szko ły.

W kon kur sie li te -
rac kim pierw sze
miej sce przy zna no
Ewe li nie Ry chliń -
skiej (kl. I PG),
dru gie – Ka ta rzy -
nie Ry chliń skiej
(kl. III PG) oraz
wy róż nie nia: San -
drze Si kor skiej
(kl. IV SP) i Ju sty -
nie Pod lec kiej
(kl. I PG). W kon -
kur sie pla stycz nym
pierw sze miej sce
ex aequo za ję li Ra -

dek Ru piń ski
(kl. II PG) i Ewe li -
na Ry chliń ska
(kl. I PG), a dru gie,
też ex aequo – Pau li na Ko wal ska
i Mar le na Wy soc ka, obie z kl. III PG.
Na to miast wy róż nie nia otrzy ma ły
Zu zan na Jac kow ska (kl. II SP) i Na ta -
lia Mo raw ska (kl. I SP).

Wy da rze niem uro czy sto ści był
ta niec wy ko na ny po raz pierw szy
przez uczniów ubra nych w stro je lu -
do we za ku pio ne przez gmi nę. Mło -
dzież za tań czy ła ło wi czan kę i kra ko -
wia ka no wo są dec kie go. Na uka tań ca

lu do we go w Ze spo le Szkół w Kraj ko -
wie jest pro wa dzo na od lu te go br.
przez pa nie Han nę Ko wal czyk i Elż -
bie tę Grze lak.

Dy rek tor szko ły Piotr Ka sic ki po -
dzię ko wał mło dzie ży oraz wszyst kim
uczest ni kom uro czy sto ści, któ ra by ła
kon ty nu acją mot ta wy pi sa ne go
na szkol nym sztan da rze „Me men to te
ho mi nem es se”.

ZS
Fot. S∏a wo mir Tro ja now ski

Wnucz ka pa tro na szko ły Ur szu la Sie dlec ka 
przy je cha ła z mę żem i sy nem

Na gro dy wrę cza li wójt Ry szard Gisz czak 
i dy rek tor szko ły Piotr Ka sic ki

Ob cho dy Dnia Pa tro na w szko le w Kraj ko wie po łą czo ne 
by ły z aka de mią upa mięt nia ją cą 220. rocz ni cę uchwa le nia

Kon sty tu cji 3 ma ja

Mło dzież w stro jach lu do wych za ku pio nych przez gmi nę

Ksiądz Zbi gniew Klu ba i re gio na li sta Jan Pa nak
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7 ma ja w Kra sze wie – Ga -
czuł tach od był się I Pik nik ro -
dzin ny. Im pre za mia ła miej sce
na pla cu przed re mi zą OSP.
Cen trum kul tu ral ne wsi oży ło,
wy peł ni ło je gro no dzie ci wraz
z ro dzi ca mi. Straż za pew ni ła
atrak cje i roz ryw ki, a wszyst ko
po to, by re ak ty wo wać Ochot ni -
czą Straż Po żar ną w Kra sze -
wie – Ga czuł tach, za chę cić
mło dych lu dzi do udzia łu w tym
przed się wzię ciu oraz ze brać
fun du sze na re mont re mi zy.

Pro gram im pre zy był uroz -
ma ico ny i cie ka wy. Obec no ścią za szczy -
cił wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak.
Ja ko prze wod ni czą cy ju ry w kon kur sie
ku li nar nym: „Naj lep sze cia sto” oce niał
wy pie ki, któ re spe cjal nie na tę oka zję
spo rzą dzi ły: Ka ta rzy na Kwa si bor ska,

Do ro ta Ko ło buz, Be ata Ja gac ka, Ju sty na
Bog dań ska oraz San dra Ry bac ka. Ju ry
nie wy ło ni ło zwy cięz cy, jed nak każ dy
otrzy mał dy plom i na gro dę za słod ko ści,
któ re zo sta ły prze zna czo ne na sprze daż

Ge stem ze stro ny wój ta by -
ło wy ku pie nie wszyst kich
por cji i roz da nie dzie ciom.
Bra wo, idź my za ta kim
przy kła dem.

W or ga -
ni za cji pik ni -
ku ak tyw nie
uczest ni czy -
ła Szko ła
Pod sta wo wa
w Kra sze wie - Ga czuł tach,
ak tyw nie uczest ni czy ła
w or ga ni za cji pik ni ku.
Pięk ny wy strój, wy stę py ar -
ty stycz ne ma lu chów oraz
ak tyw ne uczest nic two na -
uczy cie li, jest god ne po -
chwa ły. Dzie ci stwo rzy ły
pra ce pla stycz ne o te ma ty -
ce „Pik nik ro dzin ny”, któ re
moż na by ło po dzi wiać

na ścia nach bu dyn ku. Każ dy uczest nik
pla stycz ne go przed się wzię cia do stał na -
gro dę, któ rą ufun do wa li pań stwo Cy bul -
scy, za co bar dzo dzię ku je my. Bez
wspar cia wła śnie ta kich osób or ga ni za -

cja ta kich wy da rzeń nie by ła by
moż li wa. Krzysz tof Brdak wła ści -
ciel fir my han dlo wej „Do mi no”, to
ko lej ny spon sor im pre zy. Bar dzo
dzię ku je my za wspar cie. 

Dzie ci uczest ni czy ły rów nież
w baj ko wej zga dy wan ce oraz za ba -
wie ta necz nej. Ze spół Ve xel ba wił
go ści i wspie rał tym sa mym OSP
w Kra sze wie – Ga czuł tach. Wszy -
scy miesz kań cy po win ni być dum -
ni z te go, że są jesz cze lu dzie pra -
gną cy bez in te re sow nie po móc
w od bu do wie je dy ne go obiek tu
kul tu ral ne go w Kra sze wie – Ga -
czuł tach.

Miej my na dzie ję, że na tym nie po -
prze sta nie i wię cej osób za an ga żu je się
w przy wró ce nie daw nej świet no ści miej -
sco wo ści, kie dyś tęt nią cej ży ciem. Tym -
cza sem chcie li śmy po dzię ko wać na -
szym stra ża kom: Kwa si bor skie mu, Kę -
dzier skie mu, Ka li szew skie mu, Bet kow -
skie mu, Ka mi lo wi i Ja ro sła wo wi Osiec -
kim oraz Iwo nie Osiec kiej i Bar ba rze
Osiec kiej. To głów nie przez pra cę tych
lu dzi mo gli śmy być świad ka mi I Pik ni -
ku ro dzin ne go w Kra sze wie – Ga czuł -
tach. Daj my do bry przy kład na szym
dzie ciom i zrób my dla nich coś wię cej.
Dzień Dziec ka nie da le ko. 

9 ma ja w gmi nie Ra ciąż
od był się fi nał gmi ny I edy cji
ogól no pol skie go kon kur su dla
uczniów szkół pod sta wo wych
pn. „Bez piecz nie na wsi”. Ce -
lem kon kur su jest pro mo wa nie
po zy tyw nych za cho wań zwią -
za nych z pra cą i za ba wą w go -
spo dar stwie rol nym, a tak że
roz bu dze nie i roz wój wraż li wo -
ści es te tycz nej oraz in dy wi du -
al nych zdol no ści twór czych
wśród naj młod szych miesz kań -
ców wsi. Uczest ni cy kon kur su
wy ko ny wa li pra ce pla stycz ne
w do wol nej tech ni ce, o te ma ty -
ce zwią za nej z bez pie czeń -
stwem w śro do wi sku wiej skim.

Wzię li w nim udział ucznio wie
szkół pod sta wo wych w Ko zie bro -
dach, Kra sze wie -Ga czuł tach,
Uniec ku i Kraj ko wie. Lau re ata mi
kon kur su zo sta li: 

Kla sy I -III
I miej sce Ka mi la Czar nec -
ka – kl. II SP w Uniec ku
II miej sce Ma te usz Ko bu szew -
ski – kl. II SP w Ko zie bro dach
III miej sce Do mi ni ka Ciar kow -
ska – kl. III SP w Ko zie bro dach

Kla sy IV -VI
I miej sce Da mian Do brzyń -
ski – kl. V SP w Ko zie bro dach
II miej sce Ka mil Kar wow -
ski – kl. VI SP w Kra sze wie -Ga -
czuł tach
III miej sce: Mar ta Ku jaw -
ska – kl. IV SP w Kra sze wie -Ga -
czuł tach

W∏a dy s∏aw Kwiat kow ski 

Pik�nik�przed straż�ni�cą

Uczest ni cy kon kur su wy ko ny wa li pra ce pla stycz ne o te ma ty ce
zwią za nej z bez pie czeń stwem w śro do wi sku wiej skim

Wy stę py ar ty stycz ne dzie ci

Dzie ci i do ro śli ba wi li się na pla cu przed re mi zą OSP

Bez piecz nie na wsi
OSP  Fot. ar chi wum pry wat ne



W Ze spo le Szkół w Kraj ko wie
od był się już IX Gmin ny Tur niej Te -
ni sa Sto ło we go o Pu char Wój ta
Gmi ny Ra ciąż. Or ga ni za to ra mi tej
ma so wej im pre zy spor to wej by li:
dy rek tor Ze spo łu Szkół w Kraj ko -
wie Piotr Ka sic ki Piotr, Uczniow ski
Klub Spor to wy w Kraj ko wie, na -
uczy cie le wy cho wa nia fi zycz ne go
w tu tej szej szko le – Krzysz tof No -
wac ki Sła wo mir Tro ja now ski.

Ce lem tur nie ju by ło pro pa go -
wa nie ak tyw ne go sty lu ży cia oraz
po pu la ry za cja te ni sa sto ło we go.
Po nad to kształ to wa nie wła ści wych
za cho wań spor to wych zgod nie
z za sa dą fa ir play, kul tu ral ne go ki -
bi co wa nia oraz in te gra cja mło dzie -
ży szkol nej z te re nu gmi ny Ra ciąż.

W za wo dach wzię ło udział 53
chłop ców i dziew cząt ze szkół pod -
sta wo wych i gim na zjal nych z te re nu
gmi ny Ra ciąż. 

Uro czy ste go otwar cia tur nie ju
do ko nał dy rek tor Piotr Ka sic ki.
Przy 5 sto łach te ni so wych za ję li
miej sca sę dzio wie - ucznio wie ze
szkół bio rą cych udział w tur nie ju.

Zma ga nia spor to we trwa ły
ok. 4 go dzin. Uczest ni cy re pre zen -
to wa li wy so ki po ziom gry, by li wy -
jąt ko wo am bit ni w wal ce o miej sca
na po dium. W wy ni ku emo cjo nu ją -
cej ry wa li za cji roz gry wek wy ło nio -
no zwy cięz ców w po szcze gól nych
ka te go riach:
SZKO ŁA POD STA WO WA
Kla sa IV
An ge li ka Kry siak – SP Ko dłu to wo
i Do mi nik Sta ni szew ski – SP Gra le -
wo
Kla sa V
We ro ni ka Be rent – SP Kraj ko wo
i Mar cin Jan kow ski – SP Gra le wo
Kla sa VI

Pau li na Kal man – SP Ko dłu to wo
i Da wid An to szew ski – SP Unieck
Kla sy fi ka cja dru ży no wa

SP GRA LE WO
SP UNIECK
SP KO DŁU TO WO
SP KRAJ KO WO
SP KO ZIE BRO DY

PU BLICZ NE GIM NA ZJA
KLA SA I
Pau li na Mo dliń ska – PG
Unieck i Ar ka diusz Mu -
cha – PG Gra le wo
KLA SA II
We ro ni ka Kra jew ska – PG
Kraj ko wo i Krzysz tof Ja ku -
bow ski – PG Kraj ko wo
KLA SA III
Mar ty na Mo raw ska – PG
Kraj ko wo i Bar tło miej
Grod kie wicz – PG Gra le wo
Kla sy fi ka cja dru ży no wa
PG KRAJ KO WO
PG UNIECK
PG GRA LE WO
PG KO ZIE BRO DY

Krzysz tof No wac ki z ra -
mie nia UKS w Kraj ko wie
wrę czył ho no ro wą sta tu et kę
za wkład na rzecz krze wie -
nia kul tu ry i re kre acji fi -
zycz nej oraz wspie ra nia ini -
cja tyw spor to wych na te re -
nie gmi ny Ra ciąż dy rek to ro -
wi Ze spo łu Szkół w Kraj ko -
wie Pio tro wi Ka sic kie mu.

Przy dźwię kach pio sen -
ki ze spo łu QU EEN - „Je ste -
śmy mi strza mi” Piotr Ka sic -
ki wrę czył zwy cięz com pa -
miąt ko we dy plo my i me da le.
Rów nież z rąk dy rek to ra
oka za łe pu cha ry ode bra li
ka pi ta no wie szkół pod sta wo -
wych i gim na zjal nych. 
Ze spor to wym po zdro wie niem

Krzysz tof No wac ki
Fot. S∏a wo mir Tro ja now ski

Te nis po raz dzie wią ty
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6 ma ja tramp ka rze LUKS Gra le wo,
rocz nik 2000, (na zdję ciu) uczest ni czy li
w tur nie ju pił kar skim w Żu ro mi nie, w ra -
mach roz gry wek li gi tramp ka rzy OZPN.
Ro ze gra li trzy me cze, wszyst kie prze gra li.
Oto wy ni ki:
LUKS Gra le wo – Wkra Ra dza nów 0: 1
LUKS Gra le wo – Tę cza Płońsk 0: 6
LUKS Gra le wo – Żu ro min 1: 3
Na to miast 11 ma ja w Ra cią żu spi sa li się
tro chę le piej. Ich wy ni ki z te go tur nie ju:
LUKS Gra le wo – Wkra Ra dza nów 2: 1
LUKS Gra le wo – Tę cza Płońsk 1: 8
Żu ro min – LUKS Gra le wo 4: 1

Re pre zen tan ci dru żyn szkół pod sta wo wych na po dium

Re pre zen tan ci dru żyn gim na zjal nych na po dium

Go spo da rze tur nie ju

Gra�ją�tramp�ka�rze�
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Po sze ściu la tach gry w kla sie B
ze spół Ju trzen ki Unieck wy wal -
czył awans do kla sy A. Do de cy -
du ją cej roz gryw ki do szło w nie -
dzie lę, 29 ma ja. 

Do Uniec ka przy je chał naj groź niej -
szy ry wal i pre ten dent do awan -
su – Krzy niak Krzy now ło ga Ma ła. I od -
je chał z kwit kiem. Za wod ni cy Ju trzen ki
nie da li szans go ściom wy gry wa jąc 6:1.
Po ostat nim gwizd ku sę dzie go strze li ły
kor ki od szam pa nów. Tre ner Sła wo mir
Jóź wiak i pre zes klu bu Ja cek Ga dom ski
po fru nę li w gó rę na rę kach pił ka rzy.

Na sta wie nie przed me -
czem z Krzy nia kiem by ło
w uniec kiej dru ży nie jed -
no – wy grać. I z ta kim prze ko -
na niem za wod ni cy wy cho dzi li
na bo isko. Od ra zu da ło się za -
uwa żyć w ze spo le Ju trzen ki
ol brzy mią wo lę zwy cię stwa.
Pierw sze 25 mi nut gry to nie -
mal cią gły atak go spo da rzy
na bram kę go ści. Gra ze spo ło -
wa, skład ne ak cje, do kład ne
po da nia i na efekt nie trze ba
by ło dłu go cze kać. Już
w czwar tej mi nu cie pierw sze -
go go la w me czu zdo był Pa weł

Osow ski pre cy zyj nym strza -
łem po zie mi umiesz cza jąc
pił kę bli sko le we go słup ka.
Dzie sięć mi nut póź niej by -
ło 2: 0 dla Ju trzen ki. Na li stę
strzel ców wpi sał się Da riusz
Kry giel ski sku tecz nie wy ko nu -
jąc rzut wol ny po dyk to wa ny
przez sę dzie go za faul na Sta -
ni sła wie Pniew skim. Jed no -
cze śnie ar bi ter po ka zał za -
wod ni ko wi go ści czer wo ną
kart kę i do koń ca me czu
Krzy niak grał w dzie siąt kę.
Mi nę ło ko lej ne 10 mi nut gry
i trze cią bram kę
dla go spo da rzy

zdo był naj lep szy
snaj per Ju trzen ki
Sta ni sław Pniew ski.
Go ście otrzą snę li
się. Gra się wy rów -
na ła. Krzy niak za -
czął śmie lej ata ko -
wać, a obroń cy go -
spo da rzy – po peł -
niać błę dy. W ten
spo sób go ście zdo -
by li go la. W sze re gi
ze spo łu z Uniec ka
za czę ło wdzie rać
się zde ner wo wa nie
i lęk przed utra tą
dru giej bram ki. – Oby tyl ko
nie strze li li kon tak to we go go -
la – do cho dzi ło z uniec kiej
ław ki re zer wo wych. Nie strze -
li li. Tuż przez prze rwą pięk ną
in ter wen cją po pi sał się Pa tryk
Ko cięc ki wy bi ja jąc na róg pił -
kę zmie rza ją cą w okien ko
bram ki.

Po zmia nie stron tem po
me czu spa dło. Po łu dnio we
słoń ce i du ży wy si łek wło żo ny
w pierw szej po ło wie da ły się
we zna ki pił ka rzom obu dru -
żyn. Krzy niak dą żył do zdo -
by cia kon tak to wej bram ki,

któ ra na pew no do da ła by za wod ni kom
go ści skrzy deł, a osła bi ła mo ra le go spo -
da rzy. Tym cza sem to wła śnie ci dru dzy
zdo by li ko lej ne go go la. Strzał Ja nu sza
Pa jew skie go, naj star sze go za wod ni ka
na bo isku (rocz nik 1966) na le żał do ga -
tun ku tych, któ re okre śla się mia nem
nie do obro ny. Moc no i pre cy zyj nie ude -
rzo na pił ka wpa dła do bram ki pod po -
przecz ką. I sta ło się ja sne, że go spo da -
rze nie po zwo lą już so bie wy rwać zwy -
cię stwa. Gdy w kil ka mi nut póź niej Da -
riusz Kry giel ski po raz dru gi wpi sał się
na li stę strzel ców, tre ner Sła wo mir Jóź -
wiak wy jął ko mór kę: – Te raz mo gę już

za dzwo nić do oj ca. – Pro wa dzę 5:1,
przy jeż dżaj – po wie dział do słu chaw ki.
Wy nik me czu na 6:1 usta lił Pa tryk Ba -
czew ski, któ ry na pra co wał się w tym
spo tka niu, tak jak i po zo sta li pił ka rze,
więc gol był dla nie go na gro dą.

Po tem były stru mie nie szam pa na
i okrzy ki ra do ści ze zwy cię stwa w me -
czu z Krzy nia kiem pod do brej grze
i z awan su do kla sy A. Wpraw dzie w kla -
sie B do ro ze gra nia zo sta ła jesz cze jed -
na ko lej ka (4-5 czerw ca), ale Krzy niak
pau zu je, więc nie ma szans na zdo by cie
punk tów, a Ju trzen ka otrzy ma trzy
punk ty wal ko we rem – jej ostat ni prze -
ciw nik w se zo nie z Czer nic Bo ro wych

Brawo Jutrzenka, brawo Unieck
Piłkarze awansowali do klasy A

Pierwszą bramkę dla Jutrzenki zdobył Paweł Osowski

Radość Patryka Baczewskiego (na kolanach) 
ze zdobycia szóstej bramki dla Jutrzenki

Trener Sławomir Jóźwiak odetchnął dopiero 
po piątym golu

Dariusz Krygielski w meczu z Krzyniakiem 
dwukrotnie wpisał się na listę strzelców

Prezes klubu Jacek Gadomski pofrunął w górę 
na rękach piłkarzy wy co fał się z roz gry wek.



REKLAMA
„G∏os Racià˝a” nr 5/2011 11



Ucznio wie szko ły w Gra le wie: Ma te usz Bąk, An na
Bier nac ka, Mi le na Dym kow ska, Ka ta rzy na Jar czew ska,
Na ta lia Kon czew ska, To masz Krzy żań ski, Mo ni ka Le -
wan dow ska, Mar cin Mar kow ski, Pa try cja Or dak, Hu bert
Szwejk, Mar ty na Za bo row ska przed sta wi li w Wiel ki
Czwar tek i Wiel ki Pią tek w miej sco wym ko ście le frag -

men ty sztu ki „Je -
zus z Na za re thu”
Ro ma na Brand sta -
et te ra. Mło dzież
przy go to wy wa ła
się do wy stę pu
pod okiem ak to ra
Te atru Dra ma tycz -
ne go w Płoc ku
Hen ry ka Jó zwia ka
i księ dza pro bosz -
cza Ja na Pio trow -
skie go. Za pre zen to -
wa ne przez mło -
dzież frag men ty
sztu ki obej mo wa ły
sąd nad Je zu sem.

r -r
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50 lat
ra zem

2 ma ja pań stwo Ma rian -
na i Sta ni sław Tręb scy zo sta li
od zna cze ni przez pa nią Ga -
brie lę Ko wal ską – se kre tarz
gmi ny Ra ciąż, me da lem
„Za dłu go let nie po ży cie mał -
żeń skie”, nada nym przez Pre -
zy den ta RP. 23 ma ja ta ki sam
me dal z rąk wój ta gmi ny Ra -
ciąż Ry szar da Gisz cza ka
otrzy ma li pań stwo Ja dwi ga
i Ka zi mierz Mar czew scy
z Ko zie bród. Ja dwi ga i Ka zi mierz Mar czew scy 

z Ko zie bród
Ma rian na i Sta ni sław Tręb scy 

z ro dzi ną i urzęd ni ka mi

Przed�sta�wie�nie�w ko�ście�le


