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Wo je wódz kie do żyn ki
PSL w Gra le wie, wrze -
sień 1994 ro ku. Sta ro sta mi
by li Bar ba ra Kle niew ska
i Ze non Kar wow ski. Uczest -
ni czy li m. in. par la men ta rzy -
ści – po seł i mar sza łek Sej mi -
ku Sa mo rzą do we go Wo je -
wódz twa Cie cha now skie go
Jan Mą czew ski, se na tor Jan
An to no wicz, wi ce mi ni ster
edu ka cji na ro do wej Ka zi -
mierz Przy bysz, wo je wo da
cie cha now ski Sła wo mir Mo -
raw ski.

In te gral ną czę ścią uro -
czy sto ści by ło od da nie
do użyt ku szkol nej sa li gim -
na stycz nej. Wstę gę prze ci nał
m. in. prze wod ni czą cy spo -
łecz ne go ko mi te tu bu do wy
Je rzy Ja wor ski.

W no wej sa li od był się
kon kurs do żyn ko wych wień -
ców. Ju ry mia ło nie la da pro -
blem, któ ry z kil ku na stu
uznać za naj pięk niej szy
i uho no ro wać na gro dą. Po sta -
no wio no więc, że na gro da
bę dzie wspól na dla wy ko -
naw ców wszyst kich wień -
ców. A był nią wy jazd na wy -
sta wę Po la gra do Po zna nia.
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Pod czas stra żac kiej uro -
czy sto ści w Kraj ko wie w lip -
cu 1996 ro ku miej sco wa OSP
otrzy ma ła no wy sztan dar.
Wie lu dru hów otrzy ma ło od -
zna cze nia. Był wśród nich
ka pel mistrz or kie stry dę tej
OSP w Kraj ko wie Wła dy sław
Wy soc ki, któ ry uho no ro wa ny
zo stał naj wyż szym od zna cze -
niem stra żac kim – Zło tym
Zna kiem Związ ku OSP.

Jed nym z prio ry te tów
w pierw szych la tach ist nie nia,
obok budowy wodociągów,
mło da gmi na Ra ciąż uczy ni ła
po pra wę wa run ków na ucza -
nia. W 1997 ro ku dy rek tor ka
szko ły w Koziebrodach Mał -
go rza ta Środ kow ska otrzy ma -
ła od wój ta Ry szar da Gisz cza -
ka sym bo licz ny klucz do sa li
gim na stycz nej i kil ku no wych
izb lek cyj nych. Eu ge niusz Pta -
sik, prze wod ni czą cy spo łecz -
ne go ko mi te tu bu do wy, i soł -
tys Ma rian Gu zek nie kry li sa -
tys fak cji z dzie ła, któ re go
wspól nie z miesz kań ca mi
i władzami gminy dokonali.

W 1997 w Gra le wie padł
te le fo nicz ny mi lion. W miej -
sco wej szko le z wiel kim hu -
kiem, bo gło śną na ca ły kraj
uro czy sto ścią, za in sta lo wa no
mi lio no wy te le fon na wsi pol -
skiej. Na je cha ło się go ści co
nie mia ra – par la men ta rzy -
stów, mi ni strów, pre ze sów.
A ten od te le ko mu ni ka cji
w okrę gu war szaw skim – An -
drzej Przy tul ski prze ka zał
na rę ce dy rek tor ki szko ły Elż -
bie ty Grod kie wicz cen ny po -
da ru nek – ze staw kom pu te ro -
wy z in ter ne tem.
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Du żym wy da rze niem nie tyl ko dla miesz kań ców Kraj ko -
wa by ła uro czy stość z oka zji 75-le cia osad nic twa ło wic kie go
na tych te re nach, któ ra od by ła się w 1997 ro ku z ini cja ty wy
Ja na Pa na ka. Po mszy kon ce le bro wa nej przez Ta de usza i Jó -
ze fa Wo łow ców, po tom ków osad ni ków ze wsi ło wic kich
i skier nie wic kich, pro ce sja z do żyn ko wy mi wień ca mi ru szy ła
w stro nę po mni ka, na któ rym wid nie ją na zwi ska miesz kań -
ców Kraj ko wa i oko licz nych wio sek, po le głych w cza sie woj -
ny i oku pa cji hi tle row skiej: kie row ni ka szko ły Sta ni sła wa
Choj nac kie go, któ ry zgi nął mę czeń ska śmier cią w obo zie
w Da chau, Sta ni sła wa Ko wa ry, Ju lia na Gład kie go, Ju lia na
Sen da la i Wa cła wa Ła skie go.

Od sło nię cia po mni ka do ko na li Lu dwi ka Sen dal, cór ka
Ju lia na i Ta de usz Tręb ski. Ry szard Bryk w imie niu rol ni ków
od no wił przy rze cze nie wier no ści zie mi.

Uro czy stość by ła po łą czo na ze świę tem plo nów. Nie za -
bra kło więc tra dy cyj ne go boch na chle ba, któ rym dzie lo no się
z uczest ni ka mi uro czy sto ści.

Mło dzież szkol na w stro jach ło wic kich przed sta wi ła pro -
gram ar ty stycz ny.
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Ogrom nym suk -
ce sem, o któ rym
„mo gli śmy tyl ko
ma rzyć” na zwał dy -
rek tor Wła dy sław
Kwiat kow ski wy-
bu do wa nie no wej
szko ły w Uniec ku.
Uro czy ste otwar cie
od by ło się 12 wrze -
śnia 2002 ro ku. Go -
ście, któ rzy zje cha li
te go dnia do Uniec -
ka, gra tu lo wa li go -
spo da rzom suk ce su.

Na uro czy sto ści obec ny
był wie lo let ni dy rek tor pla -
ców ki Jan Ka sic ki z mał żon -
ką, któ re go ze bra ni po wi ta li
szcze gól nie go rą co, a przed -
sta wi cie le mło dzie ży ob da ro -
wa li go kwia ta mi.

No wy bu dy nek, któ ry
roz wią zał pro ble my lo ka lo we
szko ły, po wstał pra wie w stu
pro cen tach ze środ ków wła -
snych gmi ny. Kosz to wał po -
nad 1,1 mln zł.
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spo łecz ny ko mi tet bu do wy pod prze wod nic twem Je rze go Ja -
wor skie go (na zdję ciu wrę cza sym bo licz ny klucz dy rek tor ce
gim na zjum An nie Wierz bic kiej).

Pod czas uro czy sto ści szko le prze ka za ny zo stał od no -
wio ny sztan dar z 1930 ro ku, a gimnazjum i szkoła
podstawowa otrzy ma ły imię św. Sta ni sła wa Kost ki.

W 2001 ro ku Szko ła Pod -
sta wo wa w Ko zie bro dach
otrzy ma ła imię Wła dy sła wa
Sta ni sła wa Rey mon ta. Od sło -
nię ta zo sta ła ta bli ca z wi ze -
run kiem au to ra „Chło pów”.
Ucznio wie w lu do wych stro -
jach prze sta wi li scen ki wy bra -
ne z no blow skie go dzie ła pi sa -
rza.

W Gra le wie w 2001 ro ku prze ka za no
do użyt ku obiek ty dla gim na zjum w nad bu -
do wa nym pię trze ist nie ją cego bu dyn ku
szkol nego. In we sty cja kosz to wa ła oko ło 2
mln zł i nie mal w ca ło ści zo sta ła sfi nan so -
wa na ze środ ków wła snych gmi ny. Nie ba ga -
tel ną ro lę w jej prze pro wa dze niu ode grał
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W 2002 ro ku w gmi nie
Ra ciąż trwa ły kon sul ta cje
w spra wie zmia ny gra nic
mia sta Ra cią ża (kosz tem
ob sza ru gmi ny Ra ciąż).
Na zdję ciach dys ku sja
na ze bra niu w Sie ra ko wie.
Do daj my, że mi mo sprze ci -
wu zde cy do wa nej więk szo -
ści miesz kań ców gmi ny,
MSWiA zmie ni ło gra ni ce.

W 2002 ro ku, po 20 la tach
ze spo ły za pust ne znów zje cha ły
do Ko zie bród. Tu od był się
pierw szy, ma ją cy już 35-let nią
tar dy cję Ma zo wiec ki Prze gląd
Ze spo łów Za pust nych, or ga ni zo -
wa ny przez mu zeum w Cie cha -
no wie.

Go ści wi ta li Bar ba ra Fal -
kie wicz (obec nie Ka miń ska)
i Zdzisław Bie sie kier ski. Ale
nie tyl ko. 

Jak wi dać na zdję ciu – tak że in ni za pust ni cy.
Dia beł (wie my, że był płci żeń skiej) wy sma ro wał
twarz ów cze sne mu mi ni stro wi ochro ny śro do wi ska
Sta ni sła wo wi Że li chow skie mu.
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Du że za in te re so wa nie
wy wo łał, zor ga ni zo wa ny
w 2002 ro ku przez Szko łę
Podstawową w Gra le wie,
kon kurs dla uczniów szkół
pod sta wo wych na prze wod -
nik po mo jej miej sco wo ści.
Po wsta łe wów czas pra ce to
ko pal nia wie dzy o miej sco -
wo ściach gmi ny Ra ciąż.
Na zdję ciu lau re aci.

Naj dłuż szą tra dy cję ma
kon kurs pod na zwą „Wiem
wszyst ko o gmi nie Ra ciąż”,
or ga ni zo wa ny w Uniec ku dla
uczniów szkół pod sta wo wych
i gim na zjów, i po łą czo ny
z kon kur sem pla stycz nym.

Na zdję ciu lau re aci
z 2005 r.

Dzie się cio let nią tra dy cję
ma or ga ni zo wa ny w Kraj ko -
wie szkol ny tur niej w te ni sa
sto ło we go o pu char wój ta
gmi ny Ra ciąż. Ra dość ze
zwy cię stwa jest za wsze ta ka
sa ma. Od by wa się w pierw -
szy dzień wio sny i spo so bem
na tra dy cyj ne wa ga ry.
Na zdję ciu re pre zen ta cja SP
w Kraj ko wie, dru ży no wy
trium fa tor w 2009 r.
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Uro czy stość z oka zji 10-le cia
gmi ny Ra ciąż od by ła się w Gra le wie
w 2002 r. By ły gra tu la cje, kwia ty
i wy stęp mło dzie ży szkol nej, któ ra
prze bo jo wo spa ro dio wa ła gmin ne
wła dze, za co otrzy ma ła za słu żo ne
rzę si ste okla ski.
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Szkoła w Uniecku

Szkoła w Gralewie
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Oczyszczalnia ścieków w Koziebrodach

Obiekty oczyszczalni 
ścieków w Uniecku

... i w budowie.

Oczyszczalnia ścieków w Gralewie - gotowa...
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Droga od
obwodnicy 
Raciąża do

Witkowa

Fragment traktu łączącego „sześćdziesiątkę” 
z drogą Raciąż – Płońsk Droga z Folwarku Raciąż do traktu Raciąż – Płońska

Budowa drogi w Koziebrodach
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Nowy
ośrodek 
zdrowia 
w Gralewie

Budynek 
zmodernizowanego 

ośrodka zdrowia 
w Uniecku

Ośrodek 
zdrowia 
w Koziebrodach
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W 2006 r. Ry szard Gisz czak zna lazł
się wśród dzie się ciu naj lep szych wój tów
w Pol sce Był je dy nym wój tem z wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go, któ ry za kwa li -
fi ko wał się do fi na ło wej dzie siąt ki kon -
kur su or ga ni zo wa ne go przez Te le wi zję
Pol ską i wziął udział w ga li z Na łę czo -
wie.

To by ło wy da rze nie, ja kie go
miesz kań cy Kraj ko wa i oko licz nych
wio sek nie by li świad ka mi od da wien
daw na. W 2008 r. na sce nie w re mi zie
OSP znów za go ścił te atr. Sta ło się tak
za spra wą uczniów i na uczy cie li miej -
sco we go Ze spo łu Szkół, któ rzy za pro -
si li wszyst kich chęt nych na „Po po łu -
dnie z Fre drą”.

Pod czas otwar cia bo iska spor to we -
go w Gra le wie w 2006 r. nie mo gło za -
brak nąć pro bosz cza Ja na Pio trow skie -
go, któ ry po świę cił obiekt. W ro li mi -
ni stran ta wy stą pił Je rzy Ja wor -
ski – prze wod ni czą cy spo łecz ne go ko -
mi te tu bu do wy.
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Rok 2007 był dla stra ży w Uniec ku ro -
kiem ju bi le uszu 85-le cia ist nie nia. Ob cho dy
po łą czo no ze świę tem stra ża ków z ca łe go po -
wia tu płoń skie go. W trak cie uro czy sto ści Zło -
tym Zna kiem Związ ku OSP ude ko ro wa no ho -
no ro we go pre ze sa OSP w Uniec ku Le opol da
Ja ku bow skie go. Od zna cze nia otrzy ma li też
młod si sta żem dru ho wie, wśród nich obec ny
pre zes uniec kiej stra ży Zbi gniew Gra le wicz.

W 2006 r. szko ła w Ko zie bro dach otrzy ma ła
sztan dar, na któ rym wid nie je wi ze ru nek jej pa tro -
na – Wła dy sła wa Rey mon ta. Przy tej oka zji nie za -
bra kło pre zen ta cji sce nek z „Chło pów”. Wszak
ucznio wie w Ko zie bro dach „mó wią Rey mon tem”.
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Chle bem, tor tem, róża mi
i śpie wem wi ta li le ka rzy
miesz kań cy Ko zie bród i oko -
lic. By ło tak na po cząt -
ku 2009 ro ku, kie dy to gmi -
na za wła sne pie nią dze zmo -

der ni zo wa ła, prze -
ję ty od sta ro stwa
w Płoń sku, bu dy -
nek ośrod ka zdro -
wia w Ko zie bro -
dach. Po wi ta nie le -
ka rzy po łą czo no
z otwar ciem lecz -
ni cy. Ra dość by ła
więc uza sad nio na.
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W czerw cu 2008 ro ku od -
by ło się się uro czy ste otwar cie
no wej oczysz czal ni ście ków
w Gra le wie. Przy je cha ło mnó -
two go ści, wśród nich po seł
Alek san der So pliń ski i mar sza -
łek wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go Adam Stru zik.

Bu do wa oczysz czal ni
w Gra le wie kosz to wa ła 2,5 mln
zł. Na tę in we sty cję gmi na za -
cią gnę ła ko rzyst ny kre dyt
w Wo je wódz kim Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w wy so ko ści 2,1
mln zł. 

W Ko zie bro dach w 2009
ro ku ofi cjal nie otwar te zo sta ło
cen trum ak ty wi za cji osób star -
szych. Pla ców ka po wsta ła
w ra mach Po ak ce syj ne go Pro -
gra mu Wspar cia Ob sza rów
Wiej skich. Mie ści się w zmo -
der ni zo wa nym prze gmi nę bu -
dyn ku, gdzie jest też przy chod -
nia le kar ska i pla ców ka ban ko -
wa. Go spo da rzem cen trum jest
ko zie brodz ki klub se nio ra.

Po nad mi lion zło tych
kosz to wał gmi nę Ra ciąż no wy
ośro dek zdro wia w Gra le wie,
ofi cjal nie prze ka za ny do użyt -
ku na po cząt ku 2010 ro ku.
Pod czas uro czy sto ści od sło nię -
ta zo sta ła ta bli ca upa mięt nia ją -
ca by łą szko łę, któ ra sta ła
w miej scu wy bu do wa ne go
ośrod ka, i więź niów nie miec -
kie go obo zu pra cy, któ ry się
w niej mie ścił w cza sie oku pa -
cji hi tle row skiej
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Na py ta nie „Czy wy ra ża
Pan/Pa ni zgo dę na po łą cze nie
Gmi ny Ra ciąż i Gmi ny Mia sto
Ra ciąż w jed ną jed nost kę sa -
mo rzą du te ry to rial ne go” 3106
osób od po wie dzia ło nie (96
pro cent gło su ją cy, 117 – tak.
Gło so wa ło 47 pro cent upraw -
nio nych. Naj wyż szą fre kwen -
cję – stu pro cen to wą – za no to -
wa no w dwóch so łec twach –
Ki ni kach i Pę sach.

Wcze śniej od by ła się se sja z udzia łem go ści z mia sta Ra cią ża. Dys ku to wa no, i to 
burz li wie, o po łą cze niu mia sta i gmi ny. Każ da ze stron po zo sta ła przy swo im zda niu.

7 czerw ca 2009 r., po raz
pierw szy w hi sto rii gmi ny od by ło
się re fe ren dum, w któ rym miesz -
kań cy opo wie dzie li się prze ciw ko
two rze niu wspól nej z mia stem
jed nost ki sa mo rzą do wej. Z opi nii
za sły sza nych przed lo ka la mi,
w któ rych od by wa ło się gło so wa -
nie, za no to wa li śmy i tę: – Idzie my
ra to wać gmi nę – po wie dział je den
z męż czyzn gło su ją cych w Gra le -
wie.
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Bi skup po moc ni czy die ce zji płoc kiej Ro man Mar cin kow -
ski prze wod ni czył mszy świę tej, któ ra 28 paź dzier ni ka 2009 r.
w ko ście le w Kraj ko wie zgro ma dzi ła brać szkol ną, miesz kań -
ców wsi i licz nie przy by łych go ści. Pod czas na bo żeń stwa Ze -
spół Szkół w Kraj ko wie otrzy mał sztan dar. Po tem uczest ni cy
prze szli do szko ły, gdzie mia ła miej sce oko licz no ścio wa aka -
de mia. 

Wśród go ści
uro czy sto ści obec -
na by ła wnucz ka
pa tro na szko ły Sta -
ni sła wa Choj nac -
kie go – Ur szu la
Sie dlec ka.

Te go sa me go dnia
na stą pi ło uro czy ste
otwar cie bo isk
spor to wych.
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W 2010 r. na ju bi le uszo wy
dzie sią ty Kon kur s Pio sen ki
Re li gij nej zje cha ło do Gra le -
wa 10 scho li i 8 ze spo łów re -
pre zen tu ją cych pa ra fie i szko ły
z kil ku ma zo wiec kich po wia -
tów. Trze cią na gro dę w ka te go -
rii ze spo łów otrzy mał je dy ny
re pre zen tant gmi ny Ra ciąż –
ze spół Pu blicz ne go Gim na -
zjum w Sta rym Gra le wie. 

Wójt gmi ny Ra ciąż po raz
dru gi zna lazł się w fi na ło wej
dzie siąt ce kon kur su Te le wi zji
Pol skiej. W fi na le kon kur su
Wójt Ro ku 2011 Ry szard
Gisz czak ja ko je den z trzech
w kra ju otrzy mał wy róż nie nie
za dzia ła nia proeko lo gicz ne,
a tak że naj wię cej gło sów spo -
śród wój tów z Ma zow sza.
Ogło sze nie wy ni ków i wrę cze -
nie na gród na stą pi ło pod czas
ga li, któ ra od by ła się w Do mu
Chło pa w War sza wie.

Ofi cjal ne prze -
ka za nie wo zu stra -
żac kie go dla Ochot -
ni czej Stra ży Po żar -
nej w Szpa sku mia-
ło miej sce w mar -
cu 2012 ro ku. Na
pla cu przez re mi zą
od by ła się uro czy sta
zbiór ka i pre zen ta cja
sa mo cho du.
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Peł nym suk ce sem
uczniów gra lew skich
szkół za koń czył się Po-
wia to wy Tur niej Bez pie -
czeń stwa w Ru chu Dro -
go wym, któ ry od był się
w kwiet niu 2012 ro ku
w Sta rym Gra le wie. Go -
spo da rze by li fa wo ry ta mi
i nie za wie dli. Zwy cię ży li
za rów no dru ży no wo, jak
i in dy wi du al nie.

Póź niej dru ży na Pu -
blicz ne go Gim na zjum
w Gra le wie wy gra ła fi na -
ły re jo no wy i wo je wódz ki
i bę dzie re pre zen to wać
Ma zow sze na za wo dach
ogól no pol skich Tur nie ju
Bez pie czeń stwa w Ru chu
Dro go wym. Re pre zen ta -
cja Szko ły Pod sta wo wej
w Gra le wie wy gra ła „re -
jon”, a na szcze blu wo je -
wódz kim za ję ła trze cie
miej sce.

W ostat ni dzień
stycz nia 2012 r. spo -
łecz ność Uniec ka
prze ży wa ła pod nio słą
uro czy stość, ja ką by -
ło nada nie szko le
imie nia Po wstań ców
Stycz nio wych i sztan -
da ru. Pod czas mszy
świę tej bi skup płoc ki
Piotr Li be ra po świę -
cił sztan dar, a re pre -
zen ta cja uczniów zło -
ży ła ślu bo wa nie.
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