
„O Sta ni sła wie Choj nac kim, któ re go
za słu gi dla Kraj ko wa są nie oce nio ne...”
„Sta ni sław i Ma rian na Choj -
nac cy. Po sta cie, o któ rych
Kraj ko wo nie mo że za po -
mnieć”. Ty tuł, ja kim ksiądz
Zbi gniew Klu ba opa trzył
swo ją pu bli ka cję aż nad to
wy raź nie wska zu je, cze go
mo że my się w niej spo dzie -
wać. Au tor do po wia da to
jesz cze we wstę pie. „(...)
W cią gu dzie jów obok wiel -
kich i zna nych po sta ci ży ły
ty sią ce osób, któ re z wiel -
kim po świę ce niem bu do wa -
ły Oj czy znę.(...) O jed nym
z tych bo ha te rów, Sta ni sła -
wie Choj nac kim, któ re go za słu gi dla Kraj ko wa w okre sie
mię dzy wo jen nym są nie oce nio ne, jest ta książ ka”.

Czy taj na str. 10 – 11

Wia tra ki  bu dzą  sprze ciw
W gmi nie Ra ciąż na ra zie trwa bu do wa dwóch tur -

bin – w Wit ko wie i Kra sze wie Ga czuł tach. W pla nach są
ko lej ne, m. in. w Ki ni kach. 61 wła ści cie li dzia łek i miesz -
kań ców tej wsi pod pi sa ło się pod pro te stem prze ciw ko lo -
ka li za cji w ob rę bie ich miej sco wo ści tur bin wia tro wych
ze wzglę du na zbyt ma łą od le głość od sie dlisk.

Czy taj na str. 3

Dru ho wie OSP Ka czo ro wy bez kon ku ren cyj ni

Aż 16 ze spo łów (9 do ro słych i 7 mło dzie żo wych)
uczest ni czy ło w miej sko -gmin nych za wo dach spor to wo -
-po żar ni czych, któ re w nie dzie lę, 22 lip ca, od by ły się w Je -
że wie We sel. Tym ra zem nie spo dzian ki nie by ło. W gru pie
do ro słych zwy cię ży li dru ho wie OSP Ka czo ro wy zde cy do -

wa nie po ko nu jąc ry wa li. Bez błęd nie wy ko na li za da nie
w cza sie 46,53 sek., szyb ciej niż dru gi ze spół – OSP Kraj -
ko wo – o po nad 4 se kun dy. Na zdję ciu ka pi ta no wie do ro -
słych dru żyn w ko lej no ści (od le wej) za ję tych miejsc.

Wię cej na stro nach 5 – 7
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Eter nit do uty li za cji
W gmi nie Ra ciąż trwa usu wa nie eter ni tu z da chów.

Za war to po nad sto umów na zdję cie go w tym ro ku
i prze ka za nie do uty li za cji. Po zby cie się te go szko dli we -
go po kry cia da cho we go, za wie ra ją ce go azbest, jest bez -
płat ne. Wła ści ciel bu dyn ku nie po no si kosz tów, gdyż
przed się wzię cie fi nan su je Wo je wódz ki Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki
Wod nej. W tym
ro ku gmi na Ra -
ciąż otrzy ma ła
na ten cel z fun -
du szu do ta cję
w wy so ko ści
bli sko 70 tys. zł.

Ak cja usu -
wa nia eter ni tu
bę dzie po wta -
rza na co ro ku.

R -r

Fot. ar chi wum UG w Ra cià ̋ u

W skró  cie
Oko ło 200 ty się cy zło tych do ta cji z re zer wy Mi ni -

ster stwa Edu ka cji Na ro do wej otrzy ma ła gmi na Ra ciąż
na re mont szkół w Ko zie bro dach i Gra le wie.

* * * * *
Na no wo wy as fal to wa nej dro dze w Mło do cho wie po -

ja wi ła się „zu pa”. To ciecz ko lo ru brą zo we go wy do sta ją -
ca się z ma sy as fal to wej. Jest spraw dza na w la bo ra to rium,
któ re orzek nie czy mo że być przy kry ta war stwą bi tu -
micz ną, czy też trze ba bę dzie ją usu nąć. Dro ga jest
na gwa ran cji.

* * * * *
W Ku cha rach (gm. Dro bin) po ło żo nych przy gra ni cy

z gmi ną Ra ciąż ma po wstać za kład pro duk cji pa liw al ter -
na tyw nych dla ce men tow ni, prze ciw ko cze mu pro te stu ją
miesz kań cy po bli skie go Dru cho wa, po ło żo ne go już
w gmi nie Ra ciąż.

* * * * *
Szko ła w Kraj ko wie za kwa li fi ko wa ła się do pro gra -

mu pod na zwą „Cy fro wa szko ła”. Pla ców ka otrzy ma m.
in. lap to py dla uczniów, ta bli ce in te rak tyw ne, pro jek to ry.

* * * * *
Ko mi sa riat Po li cji w Ra cią żu wzbo ga cił się o... lu -

stro we nec kie, za mon to wa ne w po ko jach prze słu chań.
Ale nie tyl ko, bo wiem zo stał grun tow nie zmo der ni zo wa -
ny za ok. 600 tys. zł. Jest m. in. pod jazd dla osób nie peł -
no spraw nych, no wo cze śnie urzą dzo ne wnę trze, za go spo -
da ro wa ny te ren wo kół bu dyn ku z par kin giem dla aut po -
li cyj nych i in te re san tów. Uro czy ste otwar cie ko mi sa ria tu
po re mon cie od by ło się 24 lip ca z oka zji Świę ta Po li cji.

* * * * *
Wójt Ry szard Gisz czak po wo łał Krzysz to fa Bor kow -

skie go, do tych cza so we go dy rek to ra Pu blicz ne go Gim na -
zjum w Sta rym Gra le wie, na dy rek to ra ze spo łu szkół,
któ ry, de cy zją Ra dy Gmi ny Ra ciąż, od no we go ro ku
szkol ne go za cznie funk cjo no wać w tej miej sco wo ści, łą -
cząc szko łę pod sta wo wą i gim na zjum. Dy rek tor PG zo -
stał po wo ła ny na 10 mie się cy. Na ta ki okres wójt mógł
pod jąć ta ką de cy zję bez ogła sza nia kon kur su.

Urząd Gminy Raciąż
informuje

Zgodnie z decyzją ministra środowiska 
nr DGiKGe-4710/3/38853/11/MW na

terenie gminy Raciąż w miejscowościach
Kraśniewo, Złotopole, Stare Gralewo,

Kiełbowo i Druchowo w okresie od 4 lipca
2012 r. do 30 września 2012 r. będą

prowadzone prace geologiczne, polegające
na badaniu struktury gleby.
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W kra jo bra zie Pol ski co raz
częst szym wi do kiem są wy so kie
wia tra ki, sta wia ne w ce lu wy ko -
rzy sta nia wia tru do wy twa rza nia
ener gii. Nie oby wa się to bez bo -
le śnie, bo elek trow nie wia tro we
czę sto bu dzą sprze ciw miej sco -
wej lud no ści.

W gmi nie Ra ciąż
na ra zie trwa bu do wa
dwóch tur bin – w Wit ko -
wie i Kra sze wie Ga czuł -
tach. W pla nach są ko lej -
ne, m. in. w Ki ni kach. 61
wła ści cie li dzia łek
i miesz kań ców tej wsi
pod pi sa ło się pod pro te -
stem prze ciw ko lo ka li za -
cji w ob rę bie ich miej -
sco wo ści tur bin wia tro -
wych ze wzglę du na zbyt
ma łą od le głość od sie -
dlisk.

Pi smo do wój ta
„Pla no wa na in we sty -

cja na ru sza nasz in te res
praw ny i ja ko in we sty cja, któ ra nie
jest neu tral na dla oto cze nia – za rów -
no śro do wi ska, jak i lu dzi miesz ka ją -
cych w jej są siedz twie – bę dzie po -
wo do wać ne ga tyw ne od dzia ły wa nie
na zdro wie (ha łas, w tym tak że in fra -
dź wię ki i wi bra cje). Bę dzie też po wo -
do wa ła tzw. efekt mi go ta nia cie ni,
a tak że po wsta wa nie po la ma gne tycz -
ne go. A po nad to za kłó ci kra jo braz
na tu ral ny i wy klu czy go ja ko ob szar
atrak cyj ny dla agro tu ry sty ki. Spo wo -
du je znacz ny spa dek war to ści na -
szych nie ru cho mo ści, co zmu si ni żej
pod pi sa nych do są do we go ubie ga nia
się o od szko do wa nie” – czy ta my
w pi śmie, któ re tra fi ło na biur ko wój -
ta gmi ny Ra ciąż po tym, jak gmi -
na po in for mo wa ła o wsz czę ciu po stę -
po wa nia w spra wie wy da nia de cy zji
o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach
dla tej in we sty cji.

Lu ki w pra wie
-Za żą da li śmy od in we sto ra oce ny

od dzia ły wa nia tej in we sty cji na śro -

do wi sko – in for mu je wójt Ry szard
Gisz czak. 

I już te raz wy ra ża wąt pli wo ści co
do jej bez stron no ści. Wy ko na nie oce -
ny zle ca in we stor, a kto pła ci, ten wy -
ma ga. – Nie mo gę ni ko mu za rzu cić
bra ku bez stron no ści, jed nak w tej sy -
tu acji trud no wy zbyć się po dej -
rzeć – do da je.

A wszyst ko, je go zda niem, przez

brak re gu la cji praw nych. Nie ma bo -
wiem okre ślo nej prze pi sa mi stre fy
ochron nej. Zresz tą do ty czy to nie tyl -
ko bu do wy wia tra ków, tak że chlew ni
czy kur ni ków. W tym dru gim przy -
pad ku cho dzi o tzw. nor mę odo ro wą.

-Oba wiam się, że gdy już prze pi -
sy praw ne zo sta ną spre cy zo wa ne,
a wia tra ki w da nej miej sco wo ści, po -
sta wio ne wcze śniej, nie bę dą speł niać
tych prze pi sów, za blo ku je to roz wój
tej miej sco wo ści.

Oba wy to jed no, a po stę po wa nie
ad mi ni stra cyj ne dru gie. – Wójt jest
go spo da rzem po stę po wa nia ad mi ni -
stra cyj ne go i nie mo że swo je go pry -
wat ne go zda nia prze no sić na de cy zje,
któ re są zgod ne z prze pi sa mi – wy ja -
śnia Ry szard Gisz czak.

Wia tra ki nie bli żej niż 500
me trów od sie dlisk

Tym cza sem nie daw no Pań stwo -
wa Aka de mia Na uk ogło si ła, że brak
re gu la cji praw nych do ty czą cych ener -

ge ty ki wia tro wej spra wia, iż elek trow -
nie są sta wia ne zbyt bli sko do mów.
Na ukow cy, na zle ce nie mar szał ka wo -
je wódz twa, prze pro wa dzi li ba da nie
pod na zwą „Ener ge ty ka wia tro wa
w kon tek ście ochro ny kra jo bra zu
przy rod ni cze go i kul tu ro we go w wo -
je wódz twie ku jaw sko –po mor skim”.
O wy ni kach eks per ty zy przy go to wa -
nej przez PAN po in for mo wa ła Agen -
cja In for ma cyj na New se ria. Z oce ny
na ukow ców wy ni ka, że mi ni mal -
na od le głość tur bi ny wia tro wej od sie -
dlisk po win na wy no sić 500 me trów.

– Dla śred niej wiel ko ści wia tra -
ka, ok. 100–me tro we go, stre fa pod -

pro go wa, gdzie nie po -
win no się znaj do wać
żad ne osad nic two,
to 500 me trów. Ro bi li -
śmy wie lo wa rian to we
roz wią za nia, ma jąc
na uwa dze ja kość ży -
cia i ład prze strzen ny.
Ta od le głość po win -
na być ab so lut nym
wy łą cze niem, je że li
cho dzi o stre fę osad -
nic twa – po wie dział
Agen cji In for ma cyj nej
New se ria prof. Ma rek
De gór ski z Pol skiej
Aka de mii Na uk, któ ry
kie ro wał ba da nia mi
na Ku ja wach i Po mo -
rzu.

Zda niem na ukow ca, w Pol sce
i w po zo sta łych kra jach Unii Eu ro pej -
skiej, nie ma jed no znacz nych prze pi -
sów do ty czą cych elek trow ni wia tro -
wych. Dla te go po win na zo stać stwo -
rzo na od po wied nia le gi sla cja.

Przy po mi na, że stwo rze nie jed -
no znacz ne go pra wo jest istot ne tak że
ze wzglę du na unij ne zo bo wią za nia,
któ re za kła da ją, że Pol ska mu si do ro -
ku 2020 wy twa rzać przy naj mniej 15
proc. ener gii z od na wial nych źró deł.

– To jest wy zwa nie, że by w koń -
cu w na szym kra ju po wstał je den akt
praw ny, któ ry gro ma dził by wszyst kie
te prze pi sy w kon tek ście już nie tyl ko
ener ge ty ki wia tro wej. Na pew no uła -
twi ło by to ży cie wszyst kim miesz -
kań com, wła dzom sa mo rzą do wym
i wła dzom pań stwo wym, któ re od po -
wia da ją za po li ty kę kra ju, w tym po -
li ty kę ener ge tycz ną – prze ko nu je
prof. Ma rek De gór ski w wy wia dzie
dla Agen cji In for ma cyj nej New se ria.

r -r

Na ra zie w gmi nie Ra ciąż po wsta ją dwa wia tra ki. Czy bę dzie ich ty le, 
ile w oko li cach Żu ro mi na, gdzie zro bi li śmy to zdję cie?

Wia tra kibu dzą  sprze ciw
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KANCELARIA ADWOKACKA 
W RACIĄŻU

Kompleksowa obsługa prawna osób fizycznych i firm.
Prawo karne, gospodarcze, pracy, cywilne.
Ekspert w w/w dziedzinach – publikacje 

w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Prawnej”.

Kancelaria czynna we wtorki i czwartki 
w godzinach 16 – 18.

Adres: Plac Mickiewicza 4, 
wejście od ul Wolności, I p. (ulica do kościoła)
Tel. kom. 600 545 232     tel./fax 24 2622431

ADWOKAT: Anna Borysewicz

WÓJT GMINY RACIĄŻ
informuje 

W Urzę dzie Gmi ny Ra ciąż (pok. 17) przyj mo wa -
na bę dzie dru ga tran sza wnio sków w spra wie zwro tu
po dat ku ak cy zo we go od ole ju na pę do we go uży wa ne -
go do pro duk cji rol nej. Od po wied ni wnio sek mo gą
skła dać rol ni cy, któ rzy wy stę po wa li o zwrot w ter mi -
nie mar co wym i nie wy ko rzy sta li usta lo ne go li mi tu
oraz ci rol ni cy, któ rzy wnio sków jesz cze nie skła da li. 

Wnio sek wraz z fak tu ra mi sta no wią cy mi do wód
za ku pu ole ju na pę do we go w okre sie od 1  lu te go
do 31 lip ca 2012 r. na le ży zło żyć w ter mi nie

od 1 do 31 sierp nia 2012 r.

Dru ki wnio sków do stęp ne są na stro nie in ter ne to -
wej urzę du pod ad re sem: www.gmi na.ra ciaz.iap.pl
oraz w pok. 17.

Li mit na rok 2012 wy no si 86 li trów ole ju na pę -
do we go na 1 ha użyt ków rol nych, a staw ka zwro tu
po dat ku ak cy zo we go 0,95 zł na 1 litr ole ju.

Pie nią dze wy pła ca ne bę dą w ter mi nie 
1 – 31 paź dzier ni ka 2012 r. 

Ogło sze nia urzę do we
W dniu 11 lip ca 2012 r. do Urzę du Gmi ny Ra ciąż

wpły nę ło za wia do mie nie Wój ta Gmi ny Strze go wo o wsz -
czę ciu po stę po wa nia w spra wie wy da nia de cy zji o śro do -
wi sko wych uwa run ko wa niach dla przed się wzię cia po le -
ga ją ce go na „Cho wie kur wy lę go wych o ob sa -
dzie 161100 szt./cykl (644,4 DJP), w sys te mie ściół ko -
wym w ob rę bie Fer my Dro biu w miej sco wo ści Chą -
dzy ny Kru sze, prze wi dzia ne go do re ali za cji na te re -
nie dział ki nr 252 ob ręb Chą dzy ny Kru sze gm.
Strze go wo”.

Dział ka prze wi dzia na pod re ali za cję w/w przed się -
wzię cia gra ni czy z dział ka mi po ło żo ny mi w m. Je że wo
We sel gm. Ra ciąż.

Do ku men ty do stęp ne w Urzę dzie Gmi ny Strze go wo
(po kój nr 15).

* * * * *
W Urzę dzie Gmi ny Ra ciąż zo sta ło wsz czę te po stę po -

wa nie w spra wie wy da nia de cy zji o śro do wi sko wych
uwa run ko wa niach dla przed się wzię cia po le ga ją ce go na:

Bu do wie w ob rę bie miej sco wo ści Ćwiersk oraz
Droz do wo, gmi na Ra ciąż par ku elek trow ni wia tro -
wych „Ra ciąż 2112” o łącz nej mo cy do 6 MW, skła da -
ją cej się z dwóch tur bin wia tro wych o mo cy do 3 MW
każ da, mak sy mal nej ich wy so ko ści do 190 m n. p. t.,
wraz z in fra struk tu rą to wa rzy szą cą oraz przy łą czem.

Do ku men ty do stęp ne w Urzę dzie Gmi ny Ra ciąż, ul.
Ki liń skie go 2, 09-140 Ra ciąż, po kój nr 2, od po nie dział -
ku do piąt ku w godz. pra cy urzę du (7.30 – 16.00).

In for ma cje moż na uzy skać rów nież pod nr te le fo -
nu 23 679-12-80 wew. 123.

* * * * *
W Urzę dzie Gmi ny Ra ciąż zo sta ło wsz czę te po stę po -

wa nie w spra wie wy da nia de cy zji o śro do wi sko wych
uwa run ko wa niach dla przed się wzię cia po le ga ją ce go na:

Bu do wie w ob rę bie miej sco wo ści Ki ni ki, gmi na
Ra ciąż par ku elek trow ni wia tro wych „Ra ciąż 1557”
o łącz nej mo cy do 6 MW, skła da ją cej się z dwóch tur -
bin wia tro wych o mo cy do 3 MW każ da, mak sy mal -
nej wy so ko ści do 190 m n. p. t., wraz z in fra struk tu rą
to wa rzy szą cą oraz przy łą czem.

Do ku men ty do stęp ne w Urzę dzie Gmi ny Ra ciąż, ul.
Ki liń skie go 2, 09-140 Ra ciąż, po kój nr 2, od po nie dział -
ku do piąt ku w godz. pra cy urzę du (7.30 – 16.00).

In for ma cje moż na uzy skać rów nież pod nr te le fo -
nu 23 679-12-80 wew. 123.

* * * * *
W dniu 2 lip ca 2012 r. Wójt Gmi ny Ra ciąż wy dał po -

sta no wie nie o na ło że niu obo wiąz ku prze pro wa dze nia
oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko dla pla no wa ne go
przed się wzię cia po le ga ją ce go na

Bu do wie ge ne ra to ra ener gii wia tro wej o mo cy no -
mi nal nej do 1,5 MW wraz z urzą dze nia mi do prze sy -
ła nia ener gii elek trycz nej na dział ce o nu me rze ewi -
den cyj nym 80 w miej sco wo ści Ko zo lin gmi na Ra ciąż.
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Dru ho wie 
OSP Ka czo ro wy
bez kon ku ren cyj ni

Z in nych ła mów
Pro ble my oświa ty

na kon wen cie wój tów i bur mi strzów
W po nie dzia łek, 23 lip ca, od by ło się ko lej ne po sie dze nie wło da rzy gmin i miast

po wia tu płoń skie go. Tym ra zem go spo da rzem kon wen tu by ła gmi na Ba bo sze wo. 
Te ma tem prze wod nim sta ły się pro ble my z oświa tą. Głów nym pre le gen tem by ła

Cze sła wa Kun kie wicz -Wa li gó ra, rad ca w Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do wej.
Kil ko ro z wój tów po ru szy ło za gad nie nia zwią za ne z Kar tą Na uczy cie la i zmian,

ja kie po win ny za ist nieć w tej usta wie. – Czy coś się dzie je w tym za kre sie? – py tał m.
in. wójt gm. Ra ciąż, Ry szard Gisz czak. – Co z urlo pa mi zdro wot ny mi? Co z do dat ka -
mi wiej ski mi i pra cą po za go dzi na mi wy zna czo ny mi w pen sum? – py tał z ko lei szef
kon wen tu Ro mu ald Woź niak. 

-Pra cu je my nad zmia na mi. Za po przed niej ka den cji nie usta lo no żad nych kon kre -
tów. Obec nie po wo ła ny zo stał ze spół, któ ry 7 sierp nia wy bie rze eks per tów do te go za -
da nia. Pro po nu ję jed nak, aby ście po tym spo tka niu na pi sa li ra zem swo je sta no wi sko
w tej spra wie i omó wi li w nim wszyst ko to, co zmie nić by na le ża ło – po wie dzia ła gość
spo tka nia. – Co do sa mych go dzin pra cy na uczy cie li, to po wiem ja sno: Kar ta Na uczy -
cie la okre śla 18 go dzin pen sum. Da lej na to miast obo wią zu ją prze pi sy ko dek su pra cy,
któ ry mó wi wy raź nie, że w na szym kra ju jest to 40 go dzin ty go dnio wo. Nie na rze kaj -
cie więc, że na uczy cie le nie chcą pra co wać do dat ko wo, tyl ko eg ze kwuj cie te prze pi -
sy. – za koń czy ła C. Kun kie wicz -Wa li gó ra.

Za „Ty go dni kiem Cie cha now skim”, nr 31 z 31 lip ca br.

Aż 16 ze spo łów (9 do ro -
słych i 7 mło dzie żo wych)
uczest ni czy ło w miej sko -
-gmin nych za wo dach spor to -
wo -po żar ni czych, któ re w
nie dzie lę, 22 lip ca, od by ły
się w Je że wie We sel. Tym ra -
zem nie spo dzian ki nie by ło.
W gru pie do ro słych zwy cię -
ży li dru ho wie OSP Ka czo ro -
wy zde cy do wa nie po ko nu jąc
ry wa li.

Po wo dy do ra do ści mie li też
go spo da rze im pre zy. Ich dziew -
czę ca dru ży na zwy cię ży ła w ka te -
go rii wie ko wej do lat 16. Ale to
nie je dy ny po wód. In ny to zmo -
der ni zo wa na re mi za. Z ze wnątrz
i we wnątrz wy glą da te raz jak no -
wa.

Za wo dy stra żac kie w Je że wie
We sel by ły praw dzi wym pik ni -
kiem lip co wym. Do pi sa ła po go da,
stra ża cy i pu blicz ność. Wśród wi -
dzów do mi no wa li miej sco wi, ale
nie brak by ło go ści na wet z od le -
głe go Gra le wa. Przy sprzy ja ją cej
po go dzie moż na by ło obej rzeć wi -
do wi sko we zma ga nia stra ża ków,
a jed no cze śnie „za li czyć” nie -
dziel ny wy pad z ro dzi ną.

Nie za wio dły też wła dze. Te
sa mo rzą do we i te stra żac kie. Wójt
Ry szard Gisz czak i prze wod ni czą -
cy ra dy Ja ro sław Ja wor ski ob ser -
wo wa li ry wa li za cję od po cząt ku.
Ten dru gi za de biu to wał w mun du -
rze stra żac kim. Przy był też sta ro -
sta płoń ski, za ra zem szef ra cią -
skiej or ga ni za cji miej sko -gmin nej
OSP Jan Mą czew ski. Ra zem
z wła dza mi gmi ny wrę czał na gro -
dy uczest ni kom za wo dów. Wi -
dzie li śmy rów nież nie któ rych rad -
nych po wia to wych i gmin nych.
Na to miast płoń ską Pań stwo wą
Straż Po żar ną re pre zen to wał sam
ko men dant, star szy bry ga dier

Dok. i fo to re por ta˝ z za wo dów na str. 6-7

ZOL znów smro dzi
26 czerw ca miesz kań cy wsi Kra sze -

wo Czu ba ki po in for mo wa li po li cję w Ra -
cią żu i wój ta gmi ny Ra ciąż o nie le gal nym
wy le wa niu nie czy sto ści cie kłych przez za -
kład opie kuń czo -lecz ni czy znaj du ją cy się
w tej miej sco wo ści.

- Pra cow ni cy Urzę du Gmi ny by li
na miej scu i po twier dzi li fakt wy la nia ście -
ków na dział ce na za kła dem, w związ ku
z czym zwró ci łem się do Wo je wódz kie go

In spek to ra Ochro ny Śro do wi ska o pod ję -
cie in ter wen cji w tej spra wie.

Przy po mnij my, że we wrze śniu ubie -
głe go ro ku mia ło miej sce po dob ne zda rze -
nie. Wte dy miesz kań cy wsi alar mo wa li
rów nież o nie le gal nym wy le wa niu nie czy -
sto ści przez ZOL. In ter we nio wał, na wnio -
sek wój ta, WIOŚ, któ ry na ło żył ka ry pie -
nięż ne na spraw ców wy le wa nia ście ków.
Zo sta ły one jed nak za wie szo ne do cza su
wy bu do wa nia przez ZOL n owej oczysz -
czal ni. Jak bę dzie tym ra zem?

r -r -

Po wiat na zdję ciu
Lo kal na Gru pa Dzia ła nia – Przy ja zne Ma zow sze w Płoń sku ogła sza kon kurs fo -

to gra ficz ny na naj cie kaw sze miej sca po wia tu płoń skie go.
Ce lem kon kur su jest za chę ce nie miesz kań ców z na sze go te re nu do po ka za nia

miejsc, w któ rych ży je my. Przed sta wie nie waż nych, cie ka wych, uro kli wych za kąt ków
zie mi płoń skiej ma słu żyć pro mo cji ob sza ru. Dla te go zdję cia uzu peł nio ne opi sem, hi -
sto rią pre zen to wa ne go obiek tu ma ją uka zy wać wa lo ry przy rod ni cze, kul tu ro we, tu ry -
stycz ne i re kre acyj ne ob sza ru ob ję te go Lo kal ną Stra te gią Roz wo ju tj gmin: Ba bo sze -
wo, Dzie rząż nia, Jo niec, Na ru sze wo, No we Mia sto, Płońsk, Ra ciąż, So cho cin, Za łu -
ski, mia sto Ra ciąż.

LGD – Przy ja zne Ma zow sze przyj mu je zdję cia w wer sji pa pie ro wej (w for ma -
cie A4 -pół mat) wraz z in for ma cją do ty czą cą  ob ra zu oraz na pły cie CD. Au tor mo że
do star czyć do 5 zdjęć.

Do zdję cia na le ży do łą czyć tak że da ne au to ra: imię, na zwi sko, ad res i nr te le fo nu.
Do ku men ty do po bra nia (re gu la min, kar ta zgło sze nia, oświad cze nie) znaj du ją się

na stro nie www.lgdpm.pl.  Bar dzo waż ny jest opis zdjęć, dla cze go obiekt, miej sce jest
god ne uwa gi, pro si my wska zać gmi nę i rok wy ko na nia zdję cia. Pre mio wa ne bę dą in -
for ma cje hi sto rycz ne, przy rod ni cze (wraz ze wska za niem ich źró dła) bądź le gen dy,
opo wie ści do ty czą ce na sze go ob sza ru.

Zdję cia nie mo gą być wcze śniej pu bli ko wa ne. Au tor zdjęć ma obo wią zek zło żyć
for mu larz udzia łu w Kon kur sie fo to gra ficz nym wraz z oświad cze niem o po sia da niu
praw au tor skich do prze ka za nych zdjęć, a tak że przed ło żyć zgo dę na ich nie od płat ne
opu bli ko wa nie w ce lach mar ke tin go wych i in for ma cyj nych. Wy ma ga na jest zgo da
na prze twa rza nie swo ich da nych oso bo wych.

Pra ce nie wy bra ne zo sta ną zwró co ne au to rom tyl ko na ich koszt i tyl ko na ich pi -
sem ną proś bę.

Ter min skła da nia prac do 30 wrze śnia 2012 r.
Pra ce prze ka zy wa ne pocz tą na le ży od po wied nio za bez pie czyć przed uszko dze niem

Ad res: Lo kal na Gru pa Dzia ła nia – Przy ja zne Ma zow sze
ul. H. Sien kie wi cza 11, 09-100 Płońsk

In for ma cji do dat ko wych udzie la Biu ro LGD: tel. 23 661-31-61



ZAWODY OSP
„G∏os Racià˝a” nr 7/20126

An to ni Czap ski, któ ry oso bi ście nad zo ro -
wał ry wa li za cję dru hów ja ko sę dzia
głów ny za wo dów. A te prze bie ga ły
w spor to wej at mos fe rze zgod nie z za sa -
da mi fa ir play. Dru ży ny mia ły za za da nie
uru cho mić mo to pom pę, roz wi nąć li nie
i skie ro wać stru mień wo dy na wy zna czo -
ne ce le. Jak za wsze cho dzi ło o to, aby ak -
cję prze pro wa dzić bez błęd nie i jak naj -
szyb ciej. Nie wszyst kim ze spo łom uda -
wa ło się wy ko nać za da nie bez wpad ki.
Za po mył ki otrzy my wa li punk ty kar ne,
do li cza ne do uzy ska ne go cza su. Wszyst -
kie ze spo ły otrzy ma ły na gro dy pie nięż ne,
ufun do wa ne przez gmi nę Ra ciąż. Naj -
wyż sze – te naj lep sze. Oto wy ni ki ry wa -
li za cji:

GRU PA „A”
1. OSP KA CZO RO WY – 46,53 
(czas wy ko na nia za da nia w se kun dach)
2. OSP KRAJ KO WO – 50,63 
3. OSP BO GU CIN – 52,33 
4. OSP RA CIĄŻ – 53,65 
5. OSP JE ŻE WO -WE SEL – 56,90 
6. OSP DO BRSKA -KO LO NIA – 57,64 
7. OSP SZAPSK – 60,01 
8. OSP UNIECK – 66,50 
9. OSP KO ZIE BRO DY – 70,22 

MDP „C” – 16 LAT
1. OSP KA CZO RO WY – 37,85 
2. OSP KO ZIE BRO DY – 51,28 
3. OSP JE ŻE WO -WE SEL – 78,19  

MDP „D” – 16 LAT
1. OSP JE ŻE WO -WE SEL – 45,17 
2. OSP KA CZO RO WY – 89,75  

MDP „C” – 18 LAT
1. OSP KRAJ KO WO – 78,09  

MDP „D” – 18 LAT
1. OSP RA CIĄŻ – 79,30 

r -r

Dru ho wie OSP Ka czo ro wy bez kon ku ren cyj ni
Dokończenie ze str. 5
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W PRZEDSZKOLU
„G∏os Racià˝a” nr 7/20128

– Ro dzi na i przed szko le są naj -
waż niej szy mi śro do wi ska mi wy cho -
waw czy mi ma łe go dziec ka. To one są
od po wie dzial ne za wpro wa dza nie go
w świat lu dzi do ro słych i ucze nie
sztu ki ży cia. Nie jest to za da nie ła twe,
dla te go po win no ist nieć mię dzy ni mi
świa do me i ce lo wo zor ga ni zo wa ne
współ dzia ła nie. Współ pra ca na uczy -
cie li z ro dzi ca mi sta no wi je den
z istot nych czyn ni ków pra wi dło we go
funk cjo no wa nia przed szko la i ro dzi -
ny. Jak pan oce nia współ pra cę ro dzi -
ców z na szym Punk tem Przed szkol -
nym?

*Ja ko oj ciec dzie ci uczęsz cza ją -
cych do Punk tu Przed szkol ne go w ra -
mach pro jek tu unij ne go uwa żam, że
na sza współ pra ca z przed szko lem
prze bie ga w at mos fe rze zro zu mie nia
i sym pa tii, a ro dzi ce są po strze ga ni
ja ko cen ni part ne rzy w do sko na le niu
dzia łań wy cho waw czych, opie kuń -
czych czy edu ka cyj nych. Roz mo wy
in dy wi du al ne, pe da go gi za cje ro dzi -
ców pro wa dzo ne przez wy cho waw cę

gru py przed szkol nej oraz se mi na ria
dla ro dzi ców or ga ni zo wa ne w ra mach
pro jek tu unij ne go wzbo ga ci ły o no we
do świad cze nia i wie dzę z za kre sie
edu ka cji przed szkol nej, po mo gły
w roz po zna niu moż li wo ści roz wo jo -
wych dzie ci, a co za tym idzie po -
zwo li ły na osią gnie cie lep szych efek -
tów pra cy z dziec kiem w do mu
i przed szko lu. Ro dzi ce chęt nie po ma -
ga ją przy or ga ni zo wa nych przez
Punkt Przed szkol ny uro czy sto ściach,
świę tach, waż nych wy da rze niach,
pra cach na rzecz pla ców ki, w któ rej
mie ści się punkt przed szkol ny. 

– Nie zmier nie  waż ne  jest  wspo -
ma ga nie i ukie run ko wy wa nie  roz wo -
ju dziec ka zgod nie z je go po ten cja łem
i moż li wo ścia mi roz wo jo wy mi. Ja kie
pa na zda niem ko rzy ści pły ną
z uczęsz cza nia dzie ci do na sze go
Punk tu Przed szkol ne go?

*Mo im zda niem ta kich ko rzy ści
jest wie le. Przede wszyst kim dzię ki
za ję ciom edu ka cyj nym na stę pu je

wszech stron ny roz wój każ de go
dziec ka, ma li ucznio wie kształ tu ją
swo je za in te re so wa nia, od kry wa ne są
ich ta len ty, dzię ki cze mu moż na je
roz wi jać za nim dziec ko po dej mie
edu ka cję szkol ną. Zdo by ta w przed -
szko lu wie dza i umie jęt no ści po zwo -
li ły na uzy ska nie przez na sze po cie -
chy go to wo ści szkol nej na wy so kim
po zio mie, co umoż li wi dzie ciom
uda ny start w szko le. Dzie ci uczest ni -
czą w wie lu kon kur sach, tur nie jach,
bar dzo an ga żu ją się w waż ne wy da -
rze nia z ży cia przed szko la, dzię ki
cze mu uczą się osią ga nia suk ce sów
i ra dze nia so bie z ma ły mi po raż ka mi.
Przed szko le za pew nia rów nież po -
moc po rad ni psy cho lo gicz no – pe da -
go gicz nej. Bar dzo przy dat ne, mo im
zda niem, oka za ło się ba da nie lo go pe -
dycz ne prze pro wa dzo ne na gru pie
dzie ci uczęsz cza ją cych do Punk tu
Przed szkol ne go. Od te go cza su du ża
część dzie ci ko rzy sta z usług po rad ni
lo go pe dycz nej.

– Czy pa na zda niem war to przy -
stę po wać do te go ty pu pro jek tów. Je -
śli tak, to ja kie ko rzy ści pły ną z przy -
stą pie nia gmi ny Ra ciąż do re ali za cji
pro jek tu „Suk ces za czy na się
w przed szko lu”?

*Przy stę po wa nie do pro jek tów
współ fi nan so wa nych przez Unię Eu -
ro pej ską da je du że moż li wo ści za -
rów no fi nan so we – dla roz wo ju pla -
ców ki, jak rów nież za pew nia osią ga -
nie suk ce sów roz wo jo wych, czy też
wcze sne wy kry wa nie za bu rzeń roz -
wo jo wych wśród ma łych dzie ci
w wie ku 3 – 5 lat. W na szej gmi nie
po wsta ło aż sie dem punk tów przed -
szkol nych, co jest bar dzo du żym suk -
ce sem, gdyż po zwo li ło to na ob ję cie
edu ka cją przed szkol ną du żej licz by
dzie ci w wie ku 3 – 5 lat. Współ fi nan -
so wa nie tych punk tów ze środ ków
unij nych jest na pew no du żym uła -
twie niem dla gmi ny, dla wszyst kich
ro dzi ców i dzie ci. Do bra ba za lo ka lo -
wa, wy po sa że nie w ką ci ki edu ka cyj -
ne, plan sze, za baw ki, gry dy dak tycz -
ne. Es te ty ka po miesz czeń, za rów no

Pro jekt zwięk sza szan se edu ka cyj ne
dzie ci z te re nów wiej skich

Roz mo wa Mar ty Ott – wy cho waw czy ni Punk tu Przed szkol ne go
w Ko zie bro dach z pa nem Jac kiem Szczy pą – rad nym gmi ny Ra ciąż
oraz oj cem dwoj ga dzie ci – Ma ry si i Mać ka – uczęsz cza ją cych
do Punk tu Przed szkol ne go w Ko zie bro dach, na te mat re ali zo wa ne -
go w gmi nie Ra ciąż pro jek tu „Suk ces za czy na się w przed szko lu”,
współ fi nan so wa ne go ze środ ków Unii Eu ro pej skiej.



re ali zo wa ne go w gmi nie Ra ciąż?
*Dzie ci ma ją moż li wość roz wi -

ja nia się pod wie lo ma wzglę da mi.
Je stem za do wo lo ny, po nie waż mo je
dzie ci są za do wo lo ne i chęt nie
uczęsz cza ją do przed szko la.

– Czy zo stał pan do kład nie po in -
for mo wa ny o spra wach do ty czą cych
udzia łu dziec ka w pro jek cie?

*Tak, bar dzo do kład nie.

– Czy zo stał pan po in for mo wa ny
o współ fi nan so wa niu pro jek tu przez
Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go?

*Tak, od by ło się spo tka nie z na -
uczy cie lem i zo sta łem o tym po in for -
mo wa ny.

– Co pa na skło ni ło do po sła nia
dzie ci do Od dzia łu Edu ka cji Przed -
szkol nej w Ra cią żu?

*Chcia łem, by moi sy no wie le -
piej się roz wi ja li, by prze by wa li
wśród dzie ci. Miesz ka my na wsi
w Sie ra ko wie, chłop cy ma ją ogra ni -
czo ny kon takt z ró wie śni ka mi.
W przed szko lu uczą się sa mo dziel -
no ści, obo wiąz ko wo ści, na wią zu ją
no we zna jo mo ści i po zna ją rze czy,
dzię ki któ rym bę dzie im ła twiej
w szko le.

– Czy jest pan za do wo lo ny
z ofer ty za jęć, któ re przy go to wa ło
przed szko le w ra mach pro jek tu
„Suk ces za czy na się w przed szko lu”,
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Chłopaki coraz rzadziej
się kłócą

Roz mo wa Agniesz ki Po kor skiej – na uczy ciel ki Od dzia łu Edu -
ka cji Przed szkol nej w Ra cią żu z Ra do sła wem Am bro cho wi czem,
oj cem pię cio let nie go Bart ka i czte ro let nie go Szy mo na. Pan Ra do -
sław miesz ka w wsi Sie ra ko wo w gmi nie Ra ciąż. Jest ro dzi cem,
któ ry bie rze ak tyw ny udział w ży ciu przed szko la i za wsze chęt nie
an ga żu je się w pra cę na rzecz pla ców ki przed szkol nej.

sa li przed szkol nej jak i ła zien ki, do -
peł nia dzia ła nia dy dak tycz no – wy -
cho waw cze i wpły wa na wy so ką oce -
nę na sze go Punk tu Przed szkol ne go.

Je stem prze ko na ny, ze kształ ce -
nie i wy cho wa nie dzie ci w przed -
szko lu po win no być prio ry te tem

w dzie dzi nie edu ka cji w każ dej pol -
skiej gmi nie. Mam na dzie ję, że za -
koń cze nie udzia łu w pro jek cie „Suk -
ces za czy na się w przed szko lu” nie
bę dzie ozna cza ło koń ca funk cjo no -
wa nia wiej skich punk tów przed -
szkol nych w na szej gmi nie. Pro jekt

zwięk sza szan se edu ka cyj ne dzie ci
z te re nów wiej skich, a my, ro dzi ce,
li czy my na to, że punk ty przed szkol -
ne wpi szą się na sta łe w prze strzeń
edu ka cyj ną na szych miej sco wo ści. 

– Dzię ku ję pa nu za roz mo wę. 

– Czy go dzi ny otwar cia przed -
szko la są dla pa na od po wied nie, czy
mo że w przy szłym ro ku po win ny się
zmie nić?

*Ra czej tak, acz kol wiek do brze
by ło by, gdy by go dzi ny otwar cia przed -
szko la wy dłu żyć do go dzi ny 16.

– Czy kwa li fi ko wa nie dzie ci
do przed szko la od by wa ło się z za cho -
wa niem za sa dy rów no ści szans (rów ny

do stęp do przed szko la dla
wszyst kich)?

*Oczy wi ście.

– Czy pro jekt od po wia da
na po trze by zwią za ne z edu ka cją
wcze snosz kol ną?

*My ślę że tak.
– Czy pa na zda niem uczęsz -

cza nie do przed szko la przy go to -
wu je dziec ko do lep sze go star tu
w szko le?

*Gdy by nie uczęsz cza ło
do przed szko la, na pew no nie po -
świę ca li by śmy z żo ną chłop com
zbyt du żo cza su, a w przed szko lu
wśród in nych dzie ci uczą się bar -
dzo roż nych, cie ka wych rze czy.

– Ja kie zmia ny za uwa ża pan
u swo ich dzie ci wy ni ka ją ce
z uczest nic twa w pro jek cie

(uczęsz cza nia do przed szko la)?
*Za uwa ży li śmy z żo ną po zy tyw ne

zmia ny w za cho wa niu chło pa ków.
Dzie ci bar dzo do brze za pa mię tu ją
wszyst ko, cze go na uczy ły się w przed -
szko lu. W do mu chęt nie spę dza ją ze
so bą czas wspól nie ko lo ru jąc w ksią -
żecz kach i, co dla nas waż ne, co raz
rza dziej się kłó cą.

– Co się pa nu naj bar dziej po do ba
w pro jek cie?

*Wszyst ko, a naj bar dziej to, że
dzie ci wiej skie ma ją przed szko le
i moż li wo ści wszech stron ne go roz wo -
ju.

– Dzię ku ję pa nu za roz mo wę
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Uka za ła się ona te raz nie przy -
pad ko wo. Sam au tor wska zu je na 110
rocz ni cę uro dzin za rów no Sta ni sła wa
Choj nac kie go, jak i je go mał żon ki,
któ ra mi nę ła w ubie głym ro ku. Do -
daj my, że w ro ku 2012 mi ja 20 lat
od nada nia szko le w Kraj ko wie imie -
nia Sta ni sła wa Choj nac kie go, o czym
przy po mnia ła uro czy stość ko ściel no -
-szkol na, któ ra mia ła miej sce
w czerw cu, a któ rą zre la cjo no wa li -
śmy na ła mach po przed nie go nu me ru
„Gło su”. Ale wróć my do książ ki.

Ksiądz Zbi gniew Klu ba, wie lo -
let ni pro boszcz kraj kow skiej pa ra fii,
od daw na czuł po trze bę opo wie dze -
nia nie tyl ko miej sco wej spo łecz no ści
cze goś wię cej o Sta ni sła wie Choj nac -
kim, po sze rze nia wie dzy na je go te -
mat. Dla te go pod jął się tru du na pi sa -
nia książ ki. Nie by ło to ła twe za da nie.
Jak za zna cza we wstę pie, „... ma te -
riał źró dło wy nie jest kom plet ny,
znisz czy ła go woj na i nie dba łość
ludz ka, a za cho wa ny jest ma ło pre cy -
zyj ny w da tach, imio nach, na zwach
miej sco wo ści itp.” Mi mo to książ ka
księ dza Klu by jest waż nym przy -
czyn kiem do kształ to wa nia wie dzy
o hi sto rii Kraj ko wa i lu dziach, któ rzy
ją two rzy li. W tym przy pad ku głów -
nie o Sta ni sła wie Choj nac kim.

Uro dził się w 1901 r. we wsi
Ostro wy w po wie cie sier pec kim.
„Po cho dził z zie miań skiej ro dzi ny,
dość za moż nej, sko ro ukoń czył płat -
ną i eli tar ną szko łę w Sierp cu, Ko -
edu ka cyj ne Gim na zjum Pol skiej Ma -
cie rzy Szkol nej im. Igna ce go Mo -
ścic kie go”. – czy ta my w książ ce
księ dza Klu by. I da lej: „Pierw szą pra -
cę w ro li na uczy cie la pod jął w Za wi -
dzu Ko ściel nym, skąd ma jąc za le d -

wie 21 lat, prze niósł się do Kraj ko wa.
Pięk ne świa dec two o nim da je na -
uczy ciel ka pa ni M. Szum ska: Był kie -
row ni kiem sze ścio kla so wej szko ły
w Kraj ko wie w gmi nie Ra ciąż. {ra co -
wał w szkol nic twie od 1921 do 1939
r. Zna ny był ja ko dzia łacz spo łecz -
ny – Se kre tarz Do zo ru Szkol ne go,
czło nek Ogni ska Na uczy ciel skie go.
Cie szył się sym pa tią i uzna niem
wśród ko le żeń stwa i w śro do wi sku.
Na le żał do tych po zy tyw nych po sta ci,
sza nu jąc cu dze zda nie, obo wiąz ko wy
i su mien ny w pra cy; Słu żył ra dą i po -
mo cą młod szym ko le żan kom i ko le -
gom. Je go dom był otwar ty dla tych,
któ rzy po trze bo wa li wspar cia, obro ny
i pod po ry w ży ciu.

Z ko lei pa ni He le na Kra wiec
opo wia da: Or ga ni zo wał ob cho dy 3
Ma ja i 11 Li sto pa da (wy ciecz ki
do War sza wy, Płoc ka, rejs stat kiem
z Płoc ka do Gdy ni). Na Mszach świę -
tych wraz z żo ną zaj mo wał miej sca
na dwóch krze słach po le wej stro nie
pod am bo ną. Obok sta ły ich dzie -
ci – Ha li na i Je rzy”.

Da lej ksiądz Zbi gniew Klu ba pi -
sze: „Po nad to o je go pa trio ty zmie
niech świad czy fakt, że w pierw szych
dniach woj ny cho dził ubra ny w mun -
dur woj sko wy mó wiąc, że je śli ge sta -
po ma go aresz to wać, to i tak aresz tu -
je. Uczył ję zy ka pol skie go, geo gra fii
i hi sto rii. Ze zwa lał na ini cja ty wy
swo im na uczy cie lom, np. A Ryb kow -
ski stwo rzył te atr ama tor ski i pi sał
sce na riu sze do sztuk, któ re by ły wy -
sta wia ne w re mi zie. Za ło żył 4-gło so -
wy chór, w któ rym śpie wa ło oko ło 20
osób. Przez 17 lat kie ro wa nia szko łą
Sta ni sław Choj nac ki oka zał się wspa -
nia łym or ga ni za to rem po wo ły wa nia

do ży cia ko lej nych od dzia łów i bu do -
wa nia dwóch obiek tów szkol nych.
Mia ła bar dzo do bry kon takt ze spo łe -
czeń stwem, pro bosz czem, któ ry bę -
dąc ofi ce rem sza no wał Sta ni sła wa ja -
ko bo ha te ra woj ny 1920 r., ja ko na -
uczy cie la i kie row ni ka szko ły”.

Au tor książ ki w wie lu miej scach
po wo łu je się i cy tu je kro ni kę pa ra fial -
ną pro wa dzo ną przez księ dza Lu cja -
na Mio du szew skie go, któ ry pierw sze
dni woj ny i aresz to wa nie Sta ni sła wa
Choj nac kie go tak opi sał:

„Gdy woj na się roz po czę ła po -
sta no wi łem od ra zu sta now czo nie
opusz czać swo jej pa ra fii i go rą co
pro si łem pa ra fian z am bo ny i pry wat -
nie, aby się nie ru sza li z miej sca, gdyż
to bez ce lo we (...) jed nak wszyst kich
ogar nę ła pa ni ka i ja kiś dziw ny pęd
za Wi słę, po mi mo na wo ły wań i próśb
mo ich ca ła wieś Kraj ko wo ucie kła
z wy jąt kiem dwóch go spo da rzy Pa ją -
ka i Ko cię dy, któ rzy ze swy mi ro dzi -
na mi za miesz ka li na ple ba nii. Ucie kli
na uczy cie le, kie row nik szko ły, or ga -
ni sta, po zo stał tyl ko ko ściel ny, po ty -
go dniu nie któ rzy ucie ki nie rzy za czę li
po wo li wra cać, w koń cu wró ci li pra -
wie wszy scy. Na miej scu w Kraj ko wie
nie przy ja ciel bomb nie rzu cał zu peł -
nie, po waż na strze la ni na i bom bar do -
wa nie by ło na szo sie od le głej o pół ki -
lo me tra, szo są tą co fa ły się na sze

„O Sta ni sła wie Choj nac kim, któ re go za słu gi 
dla Kraj ko wa są nie oce nio ne...”

„Sta ni sław i Ma rian na Choj nac cy. Po sta cie, o któ rych Kraj ko wo nie
mo że za po mnieć”. Ty tuł, ja kim ksiądz Zbi gniew Klu ba opa trzył swo ją
pu bli ka cję aż nad to wy raź nie wska zu je, cze go mo że my się w niej spo -
dzie wać. Au tor do po wia da to jesz cze we wstę pie. „(...) W cią gu dzie jów
obok wiel kich i zna nych po sta ci ży ły ty sią ce osób, któ re z wiel kim po -
świę ce niem bu do wa ły Oj czy znę.(...) O jed nym z tych bo ha te rów, Sta ni -
sła wie Choj nac kim, któ re go za słu gi dla Kraj ko wa w okre sie mię dzy wo -
jen nym są nie oce nio ne, jest ta książ ka”.
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woj ska, głów nie ta bo ry,
by ło du żo za bi tych
i ran nych. Ja po cho wa -
łem na cmen ta rzu miej -
sco wym zwło ki sied miu
żoł nie rzy, sze ściu po -
sia da ło pew ne do ku -
men ty, przy jed nym,
któ ry miał twarz znie -
kształ co ną i żad nych
od znak woj sko wych nie
miał, do ku men tów nie
zna le zio no. Akt śmier ci
spo rzą dzi łem i do ku -
men ty za cho wa łem.
Tym cza sem na szo sie
po wsta ła pa ni ka, woj -
sko na sze ucie ka ło bez -
ład nie od stro ny Mła -
wy, po rzu ca jąc na wet
broń i umun du ro wa nie.
Żoł nie rze i ofi ce ro wie,
któ rzy w uciecz ce za -
trzy ma li się na ple ba -
nii, tłu ma czy li, że dla
bra ku ar mat, amu ni cji
i sa mo lo tów nie moż -
na się by ło na po zy cji
utrzy mać dłu żej, na rze -
ka no też na brak do -
wód ców. Fa la nie do bit -
ków prze szła i wresz cie
w Kraj ko wie uka za li się pierw si
Niem cy. Dnia 14.09.1939 r. by ło ich
kil ku za le d wie, żą da li wy da nia bro ni,
za cho wa li się spo koj nie. Do wód ca
ich pod ofi cer w star szym wie ku mó -
wił po pol sku, ostrze gał, aby nie
ukry wać bro ni, gdyż po nich przyj dą
młod si, a ci nie bę dą żar to wać.
W roz mo wie ze mną wy ra ził się w ten
spo sób: „gdy by żył Pił sud ski woj ny
z wa mi by nie by ło”. Po czął mnie
ostrze gać, że bę dę aresz to wa ny, gdyż
ko lo ni ści nie miec cy na pew no mnie
oskar żą. Oświad czy łem, iż sta now czo
zo sta ję na swo im miej scu. […]
Dnia 07.04.1940 r. aresz to wa ny by -
łem po raz ostat ni, by ło to w nie dzie -
lę po su mie, przy by li żan dar mi
na ple ba nię i oświad czy li mi, że je -
stem aresz to wa ny, na ple ba nii znaj -
do wał się wła ści ciel Kon draj ca Pań -
skie go Zyg munt Gał czyń ski, któ re go
rów nież aresz to wa no. Żan dar mi za -
wieź li nas sa mo cho dem do Ra cią ża
i wtrą co no do piw ni cy znaj du ją cej się

pod by łym po ste run kiem po li cji pań -
stwo wej. Tu zna la złem oko ło 40 osób
już wcze śniej uwię zio nych mię dzy in -
ny mi był ks. Ja ku bow ski, pu blicz ność
by ła bar dzo mie sza na, póź niej przy -
wie zio no jesz cze kil ka na ście osób
mię dzy in ny mi kie row ni ka szko ły
kraj kow skiej Sta ni sła wa Choj nac kie -
go. Ob cho dzo no się z na mi su ro wo,
nie wol no by ło pa lić, pa pie ro sy skon -
fi sko wa no, na po wie trze wy pusz cza -
no tyl ko do ubi ka cji. Spa li śmy na sło -
mie, obie ce le wię zien ne by ły peł ne.
Na za jutrz przed wie czo rem wy wie zio -
no nas cię ża ro wym sa mo cho dem
do Sierp ca. Przy od jeź dzie ze brał się
dość du ży tłum prze waż nie ko biet że -
gna ją cych nas, ale żan dar mi od pę -
dza li chcą cych się po że gnać. Przy by -
li śmy do Sierp ca pod wie czór, na sa -
mo cho dzie był umiesz czo ny ka ra bin
ma szy no wy. W wię zie niu w Sierp cu
ob cho dzo no się z na mi bru tal nie, cią -
głe krzy ki, wy my śla nia i bi cie, by ło
nas wię zio nych oko ło 160 osób.

Za naj mniej sze prze wi -
nie nia bi to po twa rzy
lub pej czem. […] Dwa
ra zy Sio stry Zmar -
twych wstan ki, któ rym
wy jąt ko wo po zwo lo no
wejść na po dwó rze wię -
zien ne do star czy ły nam
go rą ce go ka pu śnia ka
i czar nej ka wy, ale za ra -
zem da ły nam znać, że
bę dzie my wy wie zie ni
do obo zu praw do po dob -
nie do Da chau.
[…] 10.04.1940 r. do -
sta łem sil ne go ata ku
ser ca, żan darm oświad -
czył, ze mam na za jutrz
sta wić się u le ka rza.
[…] Cy wil ny le karz nie -
miec ki uznał wszyst kich
zgło szo nych ja ko cho -
rych. O go dzi nie 17.00
ka zał mnie i dwom
współ więź niom z na szej
ce li, sie dzia ło nas dwu -
dzie stu dwóch, za brać
ma nat ki i wy cho dzić.
Za py ta łem czy wol no
po że gnać się z po zo sta -
ją cy mi, żan darm po -
zwo lił lecz aby tyl ko

szyb ko. Po że gna nie by ło bar dzo przy -
kre. Ca ła ra dość ze zwol nie nia i ból,
że in ni bę dą wy wie zie ni. Że gna li śmy
się ze łza mi w oczach. […] W re stau -
ra cji pa ni Lip czy ko wej prze no co wa -
łem, aby o pią tej ra no wy ru szyć
do do mu. W tym sa mym cza sie wy pę -
dzo no na szych współ to wa rzy szy wię -
zie nia na sta cję, skąd wy wie zio no
do Da chau.

Jak pi sze ks. Klu ba, szcze gó ły
trans por tu nie są zna ne. „Za cho wa -
na li sta więź niów przy wie zio nych
do Mau thau sen –Da chau do ku men tu -
je Sta ni sła wa Choj nac kie go, iż przy -
był on 19.04.1940 r. do obo zu Mau -
thau sen i przy zna no mu nu mer obo -
zo wy 4906.

Po czte ro mie sięcz nym po by cie,
dnia 15.08.1940 r. prze wie zio no go
do Da chau, gdzie otrzy mał ko lej ny
nu mer więź nia 14904. W trzy dni
póź niej tj. 18.08.1940 r. do ku men ty
obo zo we do ku men tu ją zgon”.

Ks. Zbigniew Kluba - autor książki
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