
Mi strzo wie or to gra fii
Se ba stian Cięż ki z Pu blicz ne go Gim na zjum w Ra cią żu zwy cię żył

w Re jo no wym Kon kur sie Or to gra ficz nym „Mistrz or to gra fii”, zor ga ni -
zo wa nym po raz ko lej ny przez Ze spół Szkół STO w Ra cią żu. Dru gie
miej sce za ję ła Jo wi ta Szczu ka z tej sa mej szko ły, a trze cie Mar cin Mar -
ko wicz z Pu blicz ne go Gim na zjum w Kraj ko wie. Czwar ty był Da wid
An to szew ski (PG w Unic ku), a pią ta Na ta lia Dep tu ła (PG w Gra le wie).
Kon kurs od był się 27 lu te go w Miej skim Cen trum Kul tu ry w Ra cią żu.

Nim po zna li -
śmy wy ni ki, na sce -
nie wy stą pił szkol ny
ze spół lu do wy
„Kraj ko wia cy”, do -
brze zna ny miesz -
kań com gmi ny, ja ko
że już nie raz pre -
zen to wał swo je
umie jęt no ści na róż -
nych im pre zach.
Czy taj na str. 4-5

Zmia ny u są sia dów
Ma riusz Go dlew ski no wym

bur mi strzem Ra cią ża
W po nie dzia łek, 4

mar ca, na se sji Ra dy
Miej skiej Ra cią ża ślu bo -
wa nie zło żył no wy bur -
mistrz mia sta – Ma riusz
Go dlew ski, wy bra ny
w przed ter mi no wych
wy bo rach, któ re od by ły
się 24 lu te go. Je go kontr -
kan dy da tem w wy bo -
rach był do tych cza so wy
bur mistrz Ja nusz Sa dow -
ski, od wo ła ny w re fe ren -
dum 2 grud nia 2012 r.
Na Ma riu sza Go dlew -

skie go gło so wa ło 1532 wy bor ców, na Ja nu sza Sa dow -
skie go 676.

Czy taj na str. 3

Kobiety na (w) urzędzie

Wpraw dzie na cze le gmi ny Ra ciąż sto ją męż czyź ni – wójt i prze wod ni czą cy ra dy, to bio rąc pod uwa gę sta ty sty kę
moż na od nieść wra że nie, że rzą dzą ko bie ty. I choć w Ra dzie Gmi ny są tyl ko dwie pa nie, a 13 pa nów, ale już wśród
soł ty sów (53) ko bie ty sta no wią si łę w licz bie 17, zaś w Urzę dzie Gmi ny zde cy do wa nie gó ru ją nad płcią prze ciw ną.
W gro nie 30 urzęd ni ków jest tyl ko 9 męż czyzn. Po zo sta li urzęd ni cy to... urzęd nicz ki. Czy taj na str. 6-7

Gabriela Kowalska Barbara Rumianowska Eugenia Szlak
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Zgod nie z po stu la ta mi śro do wisk sa mo rzą do wych,
zno we li zo wa na zo sta ła usta wa „śmie cio wa”. -Dzię ki te -
mu bę dzie my mo gli też zmie nić na szą uchwa łę w tej
spra wie – mó wi wójt Ry szard Gisz czak. – Aby zmniej -
szyć ro dzi nom wie lo dziet nym ob cią że nia z ty tu łu opłat
za od pa dy ko mu nal ne, za pro po nu ję Ra dzie Gmi ny, że -
by uchwa li ła, iż za trze cie i na stęp ne dzie ci uczą ce się,
czy li do 25 ro ku ży cia, ro dzi na bę dzie zwol nio na z tych
opłat. Przed no we li za cją usta wy by ło to nie moż li we,
o czym mó wi łem m. in. na ze bra niach wiej skich.

Do dał, że no we prze pi sy po zwa la ją też na przyj mo -
wa nie opłat za śmie ci przez soł ty sów, co jest du żym uła -
twie niem dla miesz kań ców. W po przed niej wer sji usta -
wy ta kiej moż li wo ści nie by ło.

Zmia nie, ale już nie ze wzglę du na no we li za cję
usta wy „śmie cio wej”, ule gnie spo sób od bie ra nia od pa -
dów wiel ko ga ba ry to wych. Wła dze gmi ny zde cy do wa ły,

Dziel ni co wy
ro ku

Sier żant szta bo wy Ro bert
Kę dzier ski z Ko mi sa ria tu Po -
li cji w Ra cią żu wy grał ple bi -
scyt na Dziel ni co we go Ro -
ku 2012 w po wie cie płoń skim,
w któ rym uczest ni czy ło 18
funk cjo na riu szy.

Ta kie pi sma oszust wy słał do ty się cy rol ni ków w ca łej Pol sce

Zmia ny w śmie ciach

Ze bra nia wiej skie w spra wie no wych za sad 
„śmie cio wych” wy wo ła ły spo re za in te re so wa nie

miesz kań ców gmi ny Ra ciąż. 
Na zdję ciu spo tka nie w Kos so bu dach

że od pa dy te bę dą od bie ra ne od miesz kań ców. Pier wot -
nie miał być wy zna czo ny dzień, w któ rym w da nej wsi
po ja wi się gmin ny cią gnik z przy cze pą, a miesz kań cy
do wio zą od pa dy. Bę dzie wy god niej. Cią gnik do trze nie

Oszust wpadł, 
ale ostroż no ści 

ni gdy dość
Oszust pod szy wa jà cy si´ pod Agen cj´ Re -

struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa zo -
sta∏ za trzy ma ny przez rze szow skà po li cj´.
Wy sy ∏a∏ do rol ni ków pi sma z na zwà i lo go ∏u -
dzà co po dob nym do Agen cji. Za ch´ ca∏
do wp∏a ca nia pie ni´ dzy na po da ny nu mer
kon ta ban ko we go w ce lu otrzy ma nia do p∏at
bez po Êred nich.  W pi Êmie za pew nia∏, ˝e jest
to naj krót sza dro ga do uzy ska nia ta kiej do ta -
cji. Do ∏à cza∏ blan kiet prze ka zu pocz to we go
z su mà 246 z∏. Rol ni cy mie li wp∏a ciç t´ kwo -
t´ w za mian za prze s∏a nie wy pe∏ nio ne go
wnio sku o do p∏a ty bez po Êred nie. Li sty z do -
∏à czo nym blan kie tem prze le wu tra fi ∏y
do ok. 20 tys. rol ni ków z ró˝ nych wo je -
wództw. Mi mo ˝e na cià gacz tra fi∏ za krat ki,
ostro˝ no Êci ni gdy doÊç. ARiMR ostrze ga
przed oszu sta mi!

do wsi, lecz do każ de go go spo dar stwa,
po uprzed nim zgło sze niu po trze by ode bra nia
wiel ko ga ba ry to wych śmie ci. Skła do wi sko ta -
kich od pa dów zo sta nie urzą dzo ne w Ko zie bro -
dach, na te re nie ist nie ją cej tam oczysz czal ni
ście ków.

Przy po mnij my, że no we prze pi sy „śmie cio -
we” wcho dzą w ży cie 1 lip ca br.

r -r



Ma riusz Go dlew ski ma 41 lat,
z za wo du jest praw ni kiem. Był wi ce -
prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej,
a w po przed niej ka den cji rad nym.
Na bur mi strza zgło sił go Ko mi tet
Wy bor czy „Ra zem dla Ra cią ża”.

– Dzię ku ję wszyst kim,
któ rzy za gło so wa li na mnie
i mam na dzie ję, że uda mi się
spro stać ogrom ne mu wy zwa -
niu i ocze ki wa niom, ja kie
spo łe czeń stwo przede mną
sta wia. Wiem, że nie bę dzie
to ta kie pro ste i że mo że nie
uda się zre ali zo wać i na pra -
wić wszyst kie go przez 1,5 ro -
ku, ja kie po zo sta ło do na stęp -
nych wy bo rów, ale zro bię
wszyst ko, aby nie za wieść za -
ufa nia i po kła da nych we mnie
na dziei – po wie dział na za jutrz
po wy bo rach dzien ni kar ce

„Ty go dni ka Cie cha now skie go”.

Po przed ni bur mistrz Ja nusz Sa -
dow ski zo stał od wo ła ny ze sta no wi -
ska w re fe ren dum, któ re od by ło się 2
grud nia 2012 r. Re fe ren dum w Ra -

cią żu zo sta ło ogło szo ne przez de le -
ga tu rę w Cie cha no wie Kra jo we go
Biu ra Wy bor cze go na pod sta wie
wnio sku zło żo ne go przez Ra dę
Miej ską w Ra cią żu. Rad ni 3 wrze -
śnia 2012 r. przy ję li uchwa łę w tej
spra wie bez gło su sprze ci wu
w związ ku z tym, że wcze śniej nie
udzie li li bur mi strzo wi Sa dow skie mu
ab so lu to rium z wy ko na nia bu dże tu
za rok 2011. Za od wo ła niem Ja nu sza
Sa dow skie go gło so wa ło 1245 miesz -
kań ców, prze ciw by ło 285 gło su ją -
cych.

To nie je dy ne zmia ny per so nal -
ne w mie ście Ra cią żu. Ra da Nad zor -
cza PGKiM od wo ła ła z funk cji pre -
ze sa spół ki Sła wo mi ra We so łow -
skie go, a dy rek tor Miej skie go Ze -
spo łu Szkół Ry szard Ka li now ski zło -
żył re zy gna cję.

r -r
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Zmia ny u są sia dów

Ma riusz Go dlew ski
no wym bur mi strzem Ra cią ża

Ma riusz Go dlew ski 
– no wy bur mistrz Ra cią ża

Za rząd Przed się bior stwa Go spo dar ki Ko mu nal nej
w Płoń sku Sp. z o.o. po in for mo wał Urząd Gmi ny w Ra -
cią żu, iż od 1 lu te go 2013 r. usta lo no no we wyż sze
o ok. 4% ce ny za usłu gi świad czo ne w za kre sie od bio ru
i uniesz ko dli wie nia nie czy sto ści sta łych.

Wzrost cen wy ni ka z nie za leż nych od spół ki kosz tów
świad cze nia usług.

No we ce ny brut to za świad cze nie usług od 1 lu te -
go 2013 ro ku na te re nie gmi ny Ra ciąż wy no szą:

– za opróż nie nie po jem ni ka 120 dm3 – 21,85 zł /szt
– za opróż nie nie po jem ni ka 240 dm3 – 32,77 zł/szt

Po wyż sze opła ty do ty czą opróż nia nia po jem ni ków
na od pa dy ko mu nal ne z te re nu gmi ny Ra ciąż przez
Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej w Płoń sku Sp.

z o.o. i obo wią zu ją do dnia wej ścia w ży cie no wej usta wy
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku w gmi nach tj.
do dnia 30 czerw ca 2013 r.

* * * * *
Wójt gmi ny Ra ciąż in for mu je, iż Urząd Gmi ny Ra -

ciąż nie po sia da żad nych in for ma cji na te mat pla no wa nej
przez fir mę Blue Li ne En gi ne ering in we sty cji do ty czą cej
ga zy fi ka cji miej sco wo ści: No wy Ko mu nin, Sta ry Ko mu -
nin, Sie ra ko wo, Wit ko wo i Fol wark Ra ciąż.

* * * * *
Ośro dek Do radz twa Rol ni cze go Po święt ne w Płoń -

sku or ga ni zu je kurs na sto so wa nie środ ków ochro ny ro -
ślin sprzę tem na ziem nym (na opry ski wa cze). Zgło sze nia
na kurs przyj mu je Te re no wy Ze spół Do rad czy w Płoń -
sku, tel. 23 663 07 55.

Informacje urzędowe

W po nie dzia łek, 4 mar ca, na se sji Ra dy Miej skiej Ra -
cią ża ślu bo wa nie zło żył no wy bur mistrz mia sta – Ma -
riusz Go dlew ski, wy bra ny w przed ter mi no wych wy bo -
rach, któ re od by ły się 24 lu te go. Je go kontr kan dy da tem
w wy bo rach był do tych cza so wy bur mistrz Ja nusz Sa dow -
ski, od wo ła ny w re fe ren dum 2 grud nia 2012 r. Na Ma riu -
sza Go dlew skie go gło so wa ło 1532 wy bor ców, na Ja nu sza
Sa dow skie go 676.



Se ba stian Cięż ki z Pu -
blicz ne go Gim na zjum w Ra -
cią żu zwy cię żył w Re jo no -
wym Kon kur sie Or to gra ficz -
nym „Mistrz or to gra fii”, zor -
ga ni zo wa nym po raz ko lej ny
przez Ze spół Szkół STO
w Ra cią żu. Dru gie miej sce
za ję ła Jo wi ta Szczu ka z tej sa -
mej szko ły, a trze cie Mar cin
Mar ko wicz z Pu blicz ne go
Gim na zjum w Kraj ko wie.
Czwar ty był Da wid An to -
szew ski (PG w Unic ku), a pią -
ta Na ta lia Dep tu ła
(PG w Gra le wie).
Kon kurs od był
się 27 lu te go
w Miej skim Cen -
trum Kul tu ry
w Ra cią żu.

Nim po zna li -
śmy wy ni ki,
na sce nie wy stą -
pił szkol ny ze spół
lu do wy „Kraj ko -
wia cy”, do brze
zna ny miesz kań -

com gmi ny, ja ko że już nie raz pre zen to wał swo je umie -
jęt no ści na róż nych im pre zach. Nie ba wem ze spół po ka że
się szer szej wi dow ni. A to za spra wą te le wi zji TRWAM,
któ ra ja ko je dy na sko rzy sta ła z pro po zy cji, aby na grać
pro gram te le wi zyj ny z udzia łem „Kraj ko wia ków”. Na -
gra nie ma być do ko na nie 9 mar ca, a emi sję pro gra mu za -
pla no wa no na Wiel ka noc, 31 mar ca, o godz. 14.30.

Wróć my jed nak do dyk tan da. Nie
by ło ono ła twe, o czym czy tel ni cy
„Gło su” sa mi mo gą się prze ko nać,
gdyż je go treść dru ku je my na stro nie
obok. Alek san dra Ma lu dy, na uczy ciel -
ka ję zy ka pol skie go w Ze spo le Szkół
STO w Ra cią żu, ini cja tor ka kon kur su
i przy go to wu ją ca dyk tan do, tak że i tym
ra zem wy so ko po sta wi ła po przecz kę
gim na zja li stom. Ale trud uczniów
opła cił się nie tyl ko z ra cji sa tys fak cji
z osią gnię tych wy ni ków. Naj lep si
otrzy ma li bo wiem atrak cyj ne na gro dy
((wie ża, apa rat fo to gra ficz ny, róż ne ak -
ce so ria kom pu te ro we), ufun do wa ne
przez sa mo rzą dy gmi ny Ra ciąż i mia -
sta Ra cią ża, ZS STO i MCK.

Wszyst kim uczest ni kom dyk tan da wrę czo ne też zo -
sta ły cer ty fi ka ty. Or ga ni za to rzy na pi sa li w nich m. in.: 

Swo ją wie dzą wy ka za li ście, że na sza pol sz czy zna ma
się do brze, a Wy po tra fi cie uży wać jej w spo sób nie ogra -
ni czo ny. Ży czy my Wam, aby ście by li jak naj lep szy mi pro -
pa ga to ra mi na szej pięk nej mo wy i nie ła twej or to gra fii.
„Co kto do brze umie, te go mu nikt nie od bie rze – i dla te -
go wie le masz, kie dy wie le umiesz”.

r -r
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Mistrzowie ortografii

Lau re aci

Wy stę py ze spo łu lu do we go z uwa gą ob ser wo wa li 
(od le wej): prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ra ciąż Ja ro sław

Ja wor ski, wójt Ry szard Gisz czak, za stęp ca dy rek to ra 
Ze spo łu Szkół STO Wło dzi mierz Ko sio rek i dy rek tor 

Ze spo łu Szkół w Gra le wie Krzysz tof Bor kow ski
Na sce nie MCK wy stą pił szkol ny ze spół lu do wy „Kraj ko wia cy”

Przed sta wi cie le Ze spo łu Szkół STO: dy rek tor An drzej 
Ni ziel ski i po lo nist ka Alek san dra Ma lu dy

Wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak gra tu lu je 
Mar ci no wi Mar ko wi czo wi 

z Pu blicz ne go Gim na zjum w Kraj ko wie
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Pa miąt ko wo wa fo to gra fia uczest ni ków i or ga ni za to rów te go rocz ne go kon kur su

Dyktando pisali
Publiczne Gimnazjum w Raciążu: Sebastian Ciężki, Grzegorz Wiśniewski, Jowita Szczuka.

Publiczne Gimnazjum w Krajkowie: Marcin Markowicz, Justyna Wodowska, Igor Szymborski.
Publiczne Gimnazjum w Uniecku: Magdalena Wielgolaska, Dawid Antoszewski, Emilia Kuskowska.

Publiczne Gimnazjum w Koziebrodach: Paulina Grzegorzewska, Sandra Grzegorzewska, Justyna Osiecka.
Publiczne Gimnazjum w Gralewie: Kamil Gątarski, Martyna Bąk, Natalia Deptuła.

Społeczne LO w Raciążu (poza konkursem): Agata Trzcińska, Paulina Nabakowska, Monika Plewicka.

Tekst dyk tan da
By ło wcze sno wio sen ne po po łu dnie. Po gry za jąc

chał kę na prze mian z gra ham ką i po pi ja jąc co ca -co lą,
przez wie le go dzin stu dio wa łam ar cy cie ka we ar ty ku ły
z ga ze ty „Po znaj swój kraj” do ty czą ce za chod nio po mor -
skich zam ków, w któ rych przed wie ka mi miesz ka li cięż -
ko zbroj ni ry ce rze w sta lo wo sza rych zbro jach o póź no go -
tyc kich ozdo bach. Zaś w ga ze cie „Do oko ła świa ta” prze -
czy ta łam, że na kon ty nen cie ame ry kań skim w okre sie
przed ko lum bij skim ist nia ły wspa nia łe cy wi li za cje i pań -
stwa. Mo ją szcze gól ną uwa gą zwró ci ło kró le stwo Ma jów
znaj du ją ce się na pół wy spie Ju ka tan. Ma jo wie trud ni li się
my śli stwem i ry bo łów stwem, ko wal stwem, garn car stwem
i zdob nic twem ar ty stycz nym.

Te raz przed nie speł na pół go dzi ną skoń czy łam jeść
su shi we dług prze pi su ze „Świa ta kuch ni”, otwo rzy łam
okno na oścież i za nu rzy łam się w bło go sta nie. Pa trzy -
łam, jak czer wo no żół te słoń ce z wol na zsu wa się w dół li -
nii ho ry zon tu. Kra jo braz w są siedz twie do mu ty po wy dla
Kie lec czy zny, a przy po mi na ją cy oko li ce gór Su de tów lub
Gór So wich, po czął ni stąd, ni zo wąd po grą żać się w pół -
mro ku. Opa no wa ło mnie roz przę że nie i bez czyn ność.
Pół le żąc na fo te lu wnet po my śla łam, że w sam raz jest
po ra na drzem kę lub ma rze nia.

Wy obra zi łam so bie, że pę dzę bez tro skie ży cie hen
da le ko stąd na od le głej wy spie nie ska żo nej cy wi li za cją
po ło żo nej na Oce anie Spo koj nym. Jej przy ro dę w prze -

wa ża ją cej mie rze two rzy ły rzad kie oka zy ze świa ta flo ry
i fau ny.

W buj nym po szy ciu oprócz spróch nia łych ba dy li
i mi ni drze wek ro sło co nie mia ra or chi dei o roz ło ży stych
ja skra wo żół tych, li la róż i czer wo no - bia łych płat kach.
Wszerz i wzdłuż roz po ście ra ły się zie lo ne łą ki, two rząc
ni by - ko bie rzec. Urze ka ją cą swym pięk nem wy spę za -
miesz ki wa li Abo ry ge ni, An glo – Au stra lij czy cy i in ni bę -
dą cy tam na wy chodź stwie.

Cu dow nie by ło by po plu skać się we wspa nia łej mor -
skiej wo dzie. Nie chcia ła bym tyl ko spo tkać się z re ki nem
– żar ła czem i pa rzą cą me du zą.

Z na gła nie po ha mo wa na wy obraź nia i obej rza ny nie -
daw no thril ler pod su nę ły mi zgo ła od mien ny ob ra zek,
któ ry za kłó cał idyl lę. Oto oto czy ła mnie wa ta ha czu pur -
nych dzi ku sów o ma ho nio wej skó rze i wy sta ją cych żu -
chwach. Nie za dłu go z bam bu so wej cha łu py wy nu rzył się
ple mien ny przy wód ca – nad wy raz za żyw ny pół – Mu lat
o z lek ka przy pró szo nej si wi zną fry zu rze. By łam wpół
ży wa ze stra chu.

Nie wia do mo, co by się da lej zda rzy ło, gdy by znie -
nac ka nie wy rwa ło mnie z po dró ży do ni kąd rzę po le nie
mo je go wuj ka Hi la re go na nie na stro jo nych skrzyp cach.

No cóż by ła to krót ka po dróż i na do da tek w mo jej wy -
obraź ni. Tym cza sem ma łe i du że przy go dy czy ha ją wszę -
dzie i na każ de go: i na tych za har to wa nych we włó czę gow -
skich wo ja żach po zsza rza łej od ku rzu dro dze, w nad bu -
żań skich la sach, i na tych żąd nych eg zo tycz nych wra żeń.



Kobiety na (w) urzędzie

Z ŻYCIA GMINY
„G∏os Racià˝a” nr 2/20136

Wpraw dzie na cze le gmi ny Ra -
ciąż sto ją męż czyź ni – wójt i prze wod -
ni czą cy ra dy, to bio rąc pod uwa gę sta -
ty sty kę moż na od nieść wra że nie, że
rzą dzą ko bie ty. I choć w Ra dzie Gmi -
ny są tyl ko dwie pa nie, a 13 pa nów, ale
już wśród soł ty sów (53) ko bie ty sta no -
wią si łę w licz bie 17, zaś w Urzę dzie
Gmi ny zde cy do wa nie gó ru ją nad płcią
prze ciw ną. W gro nie 30 urzęd ni ków
jest tyl ko 9 męż czyzn. Po zo sta li urzęd -
ni cy to... urzęd nicz ki.

Wójt Ry szard Gisz czak ob ru sza
się, gdy te zę o rzą dach ko biet w gmi -
nie pró bu je my (prze wrot nie) za szcze -
pić w je go umy śle. – Nie rzą dzą, tyl ko
pra cu ją – stwier dza pryn cy pial nie.

I kie ru ją waż ny mi seg men ta mi
gmin nej rze czy wi sto ści. Se kre ta rzem
jest ko bie ta. Ga brie la Ko wal ska pra cu -
je na tym sta no wi sku od po cząt ku ist -
nie nia gmi ny Ra ciąż. Pod nie obec ność
wój ta to ona jest naj waż niej szą oso bą
nie tyl ko w urzę dzie. Choć – jak sa ma
mó wi – tak te go nie od bie ra. Ja ko se -
kre tarz gmi ny jest jed no cze śnie kie -
row ni kiem re fe ra tu or ga ni za cyj ne go
i spraw oby wa tel skich. Od po wia da
m. in. za funk cjo no wa nie urzę du,
w tym za wła ści we za ła twia nie spraw,
z któ ry mi zgła sza ją się miesz kań cy.
Cier pli wość, ła god ność, kon cy lia cyj -
ność to ce chy, któ re na tym sta no wi -
sku bar dzo się przy da ją nie tyl ko pod -
czas roz mów z pe ten ta mi, zwłasz cza
bar dziej krew ki mi. Na szczę ście ta cy
zda rza ją się co raz rza dziej. Nie kie dy
trze ba wcie lić się w ro lę spo wied ni ka
i wy słu chać, bo in te re sant nie ocze ku -
je ni cze go wię cej. Chce tyl ko wy rzu -
cić z sie bie to, co go bo li, co mu do -
skwie ra.

A sta now czość, twar da rę ka wo -
bec pod wład nych? Nie. Za miast te -
go – za ufa nie. Każ dy urzęd nik wie, co
ma ro bić, ja kie obo wiąz ki i jak ma wy -
ko ny wać. Nie trze ba ich pil no wać – za -
pew nia pa ni se kre tarz. Po le ga na nich
i jesz cze się nie za wio dła. Jest stres?
Ra czej zmę cze nie, któ re do pa da każ -
de go, gdy za po mni o od po czyn ku.
Dla te go sta ra się nie za po mi nać. Naj -
le piej wy po czy wa na dział ce. I to jej
wy star cza, nie mu si ni gdzie wy jeż -
dżać. A je śli już, naj chęt niej nad mo -
rze. Ale nie na dłu go. Zre ge ne ro wać
si ły moż na rów nie do brze „u sie bie”.

Dłu gie spa ce ry do la su czy jaz da na ro -
we rze przy wra ca ją wi gor, co spra wia,
że chęt nie wra ca na urzę do wy po ste ru -
nek. Zwłasz cza że, jak mó wi, lu bi
swo ją pra cę.

Ra zem z pa nią Ga brie lą ana li zu je -
my ko bie ce sta no wi ska w (na) urzę -
dzie. Na tym sa mym pię trze co wójt
i se kre tarz pra cu ją pa nie Ba sie – skarb -
nicz ki, czu wa ją ce nad gmin ny mi fi -
nan sa mi. Przez dłu gie la ta czy ni ła to
Bar ba ra Gład ka, któ ra te raz ja ko eme -
ryt ka wspie ra swo ją na stęp czy -
nię – Bar ba rę Ru mia now ską. I choć ta
w li cze niu jest nie mniej bie gła niż jej
po przed nicz ka i uwa ża, że dwa ra zy
dwa za wsze jest czte ry, po moc i do -
świad cze nie imien nicz ki są nie oce nio -
ne, bo też i li cze nie gmin nej ka sy jest
co raz bar dziej skom pli ko wa ne choć by
dla te go, że do szły unij ne fun du sze.
Jest Bar ba ra Ru mia now ska za ra zem
sze fo wą re fe ra tu fi nan so we go, w któ -

rym pra cu ją nie mal sa me ko bie ty,
z wy jąt kiem jed ne go ro dzyn ka.

Ko lej ne kie row ni cze sta no wi sko
w urzę dzie też zaj mu je ko bie ta. Cho -
dzi o re fe rat rol nic twa i roz wo ju go spo -

dar cze go. Tu rzą dzi Mo ni ka Kon czew -
ska.

Wię cej kie row ni czych eta tów
w Urzę dzie Gmi ny nie ma. Bo choć
BOSS (Biu ro Ob słu gi Szkół Sa mo rzą -
do wych) mie ści się w bu dyn ku UG,
jest to jed nak już in na struk tu ra.
Wpraw dzie tą jed nost ką or ga ni za cyj ną
gmi ny Ra ciąż za rzą dza męż czy zna, to
jed nak do oko ła ma sa me ko bie ty. Jesz -
cze wię cej re pre zen tan tek sła bej (?)
płci na (w) urzę dach spo tka my, gdy
opu ści my bu dy nek przy ul. Ki liń skie -
go 2. W Gmin nym Ośrod ku Po mo cy
Spo łecz nej prym wio dą pa nie na cze le
z kie row nicz ką An ną Wal czew ską. I tu
też tra fił się ro dzy nek – je dy nym męż -
czy zną jest kie row ca.

Wprawdzie na czele gminy Raciąż stoją mężczyźni – wójt i przewodniczący rady, to
biorąc pod uwagę statystykę można odnieść wrażenie, że rządzą kobiety. Na zdjęciu

przewodniczący Jarosław Jaworski, a za nim Monika Konczewska, Barbara
Rumianowska, Gabriela Kowalska
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A gdy zaj rzy my do szkół, prze ko -
na my się że ka dra no si tam głów nie
su kien ki. Choć tak po praw dzie cho dzi
tu ra czej o sym bo licz ną wy mo wę te go
stro ju, gdyż pa nie po wszech nie wdzie -
wa ją spodnie. Nie zmie nia to jed nak
fak tu, iż w gmin nej oświa cie do mi nu ją
ko bie ty. Je dy nie na po sa dach dy rek tor -
skich jest rów no wa ga: dwie (Mał go -
rza ta Środ kow ska, An na Ossow ska)
do dwóch. Pla ców ka mi fi lial ny mi kie -
ru ją zaś tyl ko pa nie – An na Mar ci niak
i Be ata Do mań ska. Szkol na ka dra
w gmi nie Ra ciąż jest sfe mi ni zo wa -
na – w oświa cie pra cu ją 84 ko bie ty
i 20 męż czyzn.

Po wie ktoś, że urzęd nik czy na -
uczy ciel to za wo dy, w któ rych głów -
nie pra cu ją pa nie i nie jest to żad na
spe cy fi ka gmi ny Ra ciąż, lecz po -
wszech na pra wi dło wość. I pew nie bę -
dzie miał ra cję. Bo jak ar gu men tu je
cho ciaż by wójt Ry szard Gisz czak, ko -
bie ty za kie row ni cą rów niar ki nie po -
sa dzisz.

A soł tys? Jesz cze nie tak daw no
by ła to mę ska do me na. Wpraw dzie
wciąż wię cej jest na tej funk cji pa nów
niż pań, ale z wy bo rów na wy bo ry soł -
ty ski ro sną w si łę. W gmi nie Ra ciąż ta

si ła wy ra ża się te raz licz bą 17. Lecz
nie tyl ko o sa mą sta ty sty kę tu cho dzi,
ale też, daj my na to, o ak tyw ność. Kto
na każ dej se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż
za bie ra głos? Uczest ni cy ob rad nie
ma ją kło po tu z od po wie dzią na to py -
ta nie – Eu ge nia Szlak, soł ty ska wsi
Łem pi nek nie prze rwa nie od bo daj 40
lat i nie for mal na li der ka soł ty sek. Po -
god na, z po czu ciem hu mo ru po tra fi
sku tecz nie za bie gać o spra wy miesz -
kań ców wsi. Gdy jest na se sji, mu si
za brać głos, za py tać o coś istot ne go,
zgło sić waż ną po trze bę, przy po mnieć
wła dzy gmin nej o bo lą cym pro ble mie,
a jak jest za co, a jest – po dzię ko wać.
Czy ni to w spo sób, któ ry zjed nu je jej
sym pa tię i uzna nie oto cze nia. Ry tu -
ałem sta ło się, że gdy na se sji do cho -
dzi do za da wa nia py tań i zgła sza nia
wnio sków, pierw sza od zy wa się pa ni
Eu ge nia Szlak. Któ re goś ra zu po sta -
no wi ła, że się nie ode zwie. Nie uda ło
się, bo prze wod ni czą cy ra dy Ja ro sław
Ja wor ski, zna jąc po czu cie hu mo ru pa -
ni Eu ge nii, w dow cip ny spo sób wy -
wo łał ją do wy po wie dzi. Wi dział, że
jest na sa li, ale udał, że nie wi dzi
stwier dza jąc, że pa ni Szlak nie ma
chy ba na se sji, bo jesz cze jej nie sły -

szał. I trze ba by ło się ode zwać. Se syj -
ne dia lo gi pa ni Eu ge nii z wój tem czy
prze wod ni czą cym są okra są tych na -
rad. Pa ni Eu ge nia Szlak mo że mieć
sa tys fak cję ze swo ich so łec kich do ko -
nań. I ma, oraz z te go, że co raz wię cej
ko biet jest soł ty ska mi. Przy zna je, że to
ją bar dzo cie szy, jak rów nież fakt, iż
ko bie ty co raz czę ściej i śmie lej za bie -
ra ją głos na se sjach. Do po wiedz -
my – do te go też do ło ży ła swo ją wca -
le nie ma łą ce gieł kę.

I jesz cze sło wo o ra dzie. Są w niej
tyl ko dwie pa nie. Ro dzi się py ta nie,
dla cze go tak ma ło. Prze wod ni czą cy
Ja ro sław Ja wor ski od po wia da, że nie -
wie le ko biet star to wa ło w wy bo rach.
Za py taj my więc po now nie: dla cze go?
Mo że ra cję ma pa ni Eu ge nia Szlak,
któ ra mó wi, iż wszyst ko przez to, że
trze ba two rzyć ko mi te ty wy bor cze,
cho dzić od do mu do do mu, pro sić
o pod pis na li ście. A z tym nie każ da
ko bie ta chce się zmie rzyć, bo nie jest
to wdzięcz ne za ję cie. Ale mo że i to się
zmie ni. Prze ko na my się o tym już nie -
dłu go. Ko lej ne wy bo ry rad nych
w przy szłym ro ku.

r-r

Rytuałem stało się, że gdy na sesji dochodzi do zadawania pytań i zgłaszania wniosków, pierwsza odzywa się pani Eugenia Szlak
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Ko zie bro dy

Po ba lu, wy stę py dla bab ci i dziad ka
15 stycz nia w Punk cie Przed szkol nym

w Ko zie bro dach od był się bal kar na wa ło wy,
pod czas któ re go dzie ci pre zen to wa ły się
w prze ślicz nych baj ko wych stro jach. Na uczy -
ciel ki przy go to wa ły dla przed szko la ków róż ne
gry i za ba wy. Oprócz tań ców, by ły tak że kon -
kur sy m. in.: wy bo ry kró la  i kró lo wej ba lu. Nie
za bra kło rów nież słod kie go po czę stun ku w po -
sta ci fa wor ków i cia ste czek pie czo nych przez
jed ną z mam. Za ba wa prze bie ga ła w mi łej i ra -
do snej at mos fe rze, do star czy ła dzie ciom wie lu
prze żyć i wra żeń. Wszy scy ba wi li się zna ko mi -
cie. Po ra do snych bu ziach by ło wi dać, że dzie -
ci są za chwy co ne uro czy stym spo so bem spę -
dze nia cza su w kar na wa ło wym kli ma cie.

Na to miast 21 stycz nia od był się Dzień
Bab ci i Dziad ka. Na za pro sze nie przed szko la -
ków bar dzo licz nie przy by li bab cie, dziad ko wie
oraz ro dzi ce ma lu chów. Dzie ci z Punk tu Przed -

szkol ne go w Ko zie bro dach swo im bab ciom
i dziad kom za śpie wa ły pio sen ki, wy re cy to wa ły
wie le pięk nych wier szy o mi ło ści do bab ci,
o wdzięcz no ści za to, że dziad ko wie za wsze ma ją
dla nich czas. Dzie ci cie szy ły się, że mo gą w tak
od święt ny spo sób wy ra zić swo ją mi łość i sza cu -
nek dla bab ci i dziad ka. Na to miast go ście z du mą
pa trzy li na swo je wnu czę ta, któ re przy go to wa ły
dla nich uro czy stość. Po ja wi ły się tak że łzy ra do -
ści.

Po za koń cze niu wy stę pów dzie ci wrę czy ły
dziad kom wła sno ręcz nie wy ko na ne pre zen ty
i wraz z wy cho waw cą oraz ro dzi ca mi za pro si ły
na słod ki po czę stu nek. Szczę śli we i roz pro mie nio -
ne twa rze dziad ków po ka za ły, jak waż ne są ta kie
spo tka nia i jak cen ne są wspól nie spę dzo ne chwi -
le z wnu ka mi.

Mar ta Ott 
Na uczy ciel ka OEP w Ko zie bro dach



... ko cha ją, roz piesz cza ją, wspie -
ra ją i umie ją za ra dzić każ de mu smut -
ko wi. Bez nich dzie ciń stwo by ło by
po pro stu smut ne, stąd też w te wy jąt -
ko we dni – Dzień Bab ci i Dzień
Dziad ka da ne jest wszyst kim du żym
i ma łym wnu kom oka zać wdzięcz -
ność za ich bez wa run ko wą mi łość.
Za każ dą spę dzo ną chwi lę i prze ka -
za ne nam war to ści, któ re prze cież zo -
sta ną na za wsze.

Do ob cho dów tych
świąt włą czy ły się tak że
dzie ci ze Szko ły Fi lial -
nej w Kra sze wie Ga -
czuł tach i OEP w Kra -
sze wie Ga czuł tach.

Dla swych babć
i dziad ków przy go to wa -
ły uro czy stość słow no -
-mu zycz ną. By ły pięk ne
wier sze, pio sen ki, laur -
ki, bu zia ki i uśmie chy
wdzięcz nych wnu czek
i wnu ków.

My swo je Bab cie i Dziad ków 
bar dzo ko cha my

I o ich świę cie też pa mię ta my.
Wrę czy my pre zen ty, 

uca łu je my i przy rze ka my,
Grzecz ni bę dzie my!

25 stycz nia dzie ci z Ośrod ka Edu -
ka cji Przed szkol nej (Punk tu Przed -
szkol ne go) w Kraj ko wie bio rą ce go
udział w pro jek cie o na zwie „Suk ces
za czy na się w przed szko lu” wraz ze
star szy mi ko le ga mi i ko le żan ka mi
z od dzia łu przed szkol ne go
w Kraj ko wie przy ję ły do -
stoj nych go ści – bab cie
i dziad ków. Ma lu chy z wy -
pie ka mi na po licz kach re -
cy to wa ły wier sze, śpie wa ły
pio sen ki, tań czy ły oraz
skła da ły ży cze nia. Uro czy -
stość uświet ni ły ko lo ro we,
wy ko na ne z wiel ką dzie -
cię cą ra do ścią laur ki, któ re
dzie ci po da ro wa ły swo im
uko cha nym go ściom.
Na ko niec przed sta wie nia

wszyst kie przed szko la ki za śpie wa ły
raź nym gło sem „A te raz wszyst kim
bab ciom i dziad kom sto lat. Hu ra!”.

Bab cie i dziad ko wie
z za chwy tem wpa try wa li
się w swo je po cie chy. Du -
ma roz pie ra ła ich ser ce, że
ma ją tak uta len to wa ne
wnu czę ta. Na ich twa rzach
ma lo wa ło się wzru sze nie,
a łez ka krę ci ła się w oku.
Dzie ci otrzy ma ły grom kie
bra wa.

Pan dy rek tor zło żył ży cze nia
obec nym go ściom i po gra tu lo wał tak
wspa nia łych po ciech.

To mi łe spo tka nie za koń czy ło się
słod kim po czę stun kiem, nie za bra kło
rów nież wspól nych tań ców, któ re spra -

wi ły go ściom i go spo da rzom wie le
ra do ści.

My ślę, iż dla każ de go dziec ka
bab cia i dzia dek to wiel kie szczę -
ście, bo to wła śnie oni ma ją dla dzie -
ci naj wię cej cza su, ko cha ją i uwiel -
bia ją swo je wnu ki, co jest im wy na -
gra dza ne czy stą, bez in te re sow ną
i wiel ką mi ło ścią.

Jo lan ta Misz czyƒ ska
Na uczy ciel ka OEP w Kraj ko wie
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Kraj ko wo

Łez ka krę ci ła się w oku

Kra sze wo Ga czuł ty

Dziadkowie...



„W kar na wa le, w kar na wa le
nie sie dzi my w do mu wca le.
Przy mie rza my suk nie, sza le
Wy bie ra my się na ba le.”

Krót ki w tym ro ku kar na wał za -
koń czy ły przed szko la ki z OEP
w Kra sze wie Ga czuł tach udzia łem
w szkol nym ba lu zor ga ni zo wa nym
przez sa mo rząd szko ły fi lial nej
w ostat nim dniu kar na wa łu – 12 lu te -
go.

One tak że przy mie rza ły przy go -
to wa ne przez ma my stro je, a po tem

ru szy ły do we so łej za ba wy. Kar na wa -
ło wy na strój udzie lił się tak że ro dzi -
com, któ rzy bra li udział w kon kur sie
tań ca na ga ze cie. Cie ka we prze bra nia
dzie ci zo sta ły na gro dzo ne przez
szkol ne ju ry zło żo ne z na uczy cie li
pod prze wod nic twem pa ni kie row nik
B. Do mań skiej. 

A jak wy glą dał kar na wa ło we
ostat ki w przed szko lu – wi dać
na zdję ciach

Emi lia Jóê wiak -Ma ∏ec ka
Wy cho waw ca OEP w Kra sze wie

Ga czu∏ ta ch
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Kraszewo Gaczułty

Karnawałowe ostatki w przedszkolu
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Ferie z piłkà
W cza sie fe rii zi mo wych 2013 w Ra cią żu

od by wa ły się za ję cia spor to we z pił ki noż nej.
Za ję cia by ły pro wa dzo ne przez tre ne ra II kla sy
pił ki noż nej mgr Krzysz to fa Biel skie go. W za ję -
ciach bra ły udział dzie ci z gmi ny Ra ciąż. Naj -
licz niej szą gru pę two rzy ły dzie ci z Ze spo łu

Szkół w Sta rym Gra le wie. Za ję cia dla uczniów z klas I – IV szko ły
pod sta wo wej od by wa ły się
na ha li spor to wej ZS w Ra cią -
żu. Tre nin gi cie szy ły się du żym
po wo dze niem. Chłop cy bio rą cy
udział w tre nin gach do sko na li li
swo je umie jęt no ści tech nicz ne
i tak tycz ne z gry w pił kę noż ną. 
Te ma ty ka za jęć:
1. Do sko na le nie po dań i przy jęć
pił ki we wnętrz ną czę ścią sto py.
2. Strza ły na bram kę pro stym
pod bi ciem po pro wa dze niu oraz
po da niu od part ne ra.
3. Przy ję cia pił ki z po wie trza
klat ką pier sio wą, udem i sto pą.
4. Do sko na le nie ude rzeń pił ki
gło wą oraz strza ły na bram kę
bez przy ję cia.
5. Sta łe frag men ty gry: rzut
wol ny i rzut roż ny.
6. Wrzut z au tu.
7. Ro ze gra nie sy tu acyj -
ne 2x1, 3x2 w ata ku.
8. Ma łe gry pił kar skie 3x3 i 4x4.

Dzie ci chęt nie ćwi czy ły roz wi ja jąc aspek ty psy cho mo to rycz ne. Za -
ję cia po zwa la ły im na po zy tyw ne wy ra ża nie emo cji i moż li wość „wy -
ży cia się”, a tak że kul tu ral ny do ping i kie ro wa nie się za sa dą fa ir –play.

Or ga ni za to rzy      Na zdj´ ciach uczest ni czy za j´ç

Szma cia ne la lecz ki
ra do Ênie pa trzà na Êwiat

14 lu te go w Ze spo le Szkół w Ko zie bro dach od by ła się
uro czy sta aka de mia pod su mo wu ją ca pro jek ty edu ka cyj ne
UNI CEF: „Wszyst kie Ko lo ry Świa ta” i „Biz nes Kla sa”,
do któ rych przy łą czy li się ucznio wie ko zie brodz kiej pla -
ców ki. Wspie ra ne one by ły przez Am ba sa dor Do brej Wo li
UNI CEF Maj kę Je żow ską oraz Świa to wą Or ga ni za cję Zdro -
wia (WHO).

Ce lem pro jek tu by ło kształ to wa nie wśród dzie ci i mło -
dzie ży po sta wy to le ran cji i otwar to ści na in ne kul tu ry oraz
po ka za nie uczniom, że po ma ga nie mo że być nie tyl ko po ży -
tecz ne, ale tak że przy jem ne. Zbie ra no środ ki prze zna czo ne
na ra to wa nie ży cia dzie ci w Cza dzie.

Szkol ną uro czy stość umi li ły wier sze, pio sen ki oraz tań -
ce. Ak cję „Wszyst kie Ko lo ry Świa ta”
pod su mo wa ła Do na ta Mar lę ga. W ra -
mach ak cji ucznio wie przy go to wa li spe -
cjal ną, cha ry ta tyw ną la lecz kę UNI CEF.

La lecz ka ta nie jest zwy kłą szma cia ną la lecz ką – tyl ko sym -
bo lem po mo cy, ja kiej dzie ci udzie la ją swo im ró wie śni kom
z bied nych kra jów. Po czę ści ar ty stycz nej dy rek tor szko ły
Mał go rza ta Środ kow ska i rad ny Eu ge niusz Pta sik wrę czy li
uczniom dy plo my i słod kie upo min ki za udział w kon kur sie
pla stycz no – ma nu al nym na tę nie zwy kłą szma cia ną la lecz kę,
któ re go zwy cięż czy nią zo sta ła Ni ko la Gier czak, 5-lat ka
z Punk tu Przed szkol ne go w Ko zie bro dach. La lecz ka bę dzie
re pre zen to wa ła na szą szko łę w kon kur sie UNI CEF, na ofi cjal -
nym fan pa ge’u pro jek tu „Wszyst kie Ko lo ry Świa ta”, na por -
ta lu spo łecz no ścio wym Fa ce bo ok.

W two rze nie szma cia nych la le czek włą czy li się ro dzi ce,
dziad ko wie, cio cie. Za an ga żo wa nie dzie ci w ak cję prze ro sło
naj śmiel sze ocze ki wa nia. Po wsta ły wspa nia łe szma cian ki,
każ da z nich „ra do śnie pa trzy na świat”. Tak przy go to wa ne la -
lecz ki sta ły się sym bo lem po mo cy dzie ciom w Cza dzie. Ze -
bra ne fun du sze ze sprze da ży i ak cji cha ry ta tyw nej w szko le
tra fią na kon to UNI CEF Pol ska. Pie nią dze prze zna czo ne bę -

dą na za kup szcze pio nek dla dzie ci. 
Be ata Boƒ kow ska

Ko or dy na tor pro jek tu

La lecz ki sta ły się sym bo lem po mo cy
dzie ciom w Cza dzie Gru pa ar ty stycz na

Dy rek tor szko ły Mał go rza ta Środ kow ska
i rad ny Eu ge niusz Pta sik wrę czy li uczniom

dy plo my i słod kie upo min ki za udział w kon -
kur sie pla stycz no – ma nu al nym na nie zwy kłą

szma cia ną la lecz kę
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Nasi na zapustach
Te go rocz ne Ma zo wiec kie Za pu sty od by ły się

w ostat nią nie dzie lę kar na wa łu, 10 lu te go, w Ja no wie,
w po wie cie ni dzic kim. Głów nym or ga ni za to rem XXXII
Prze glą du Ze spo łów Prze bie rań ców Za pust nych by ło tra -
dy cyj nie Mu zeum Szlach ty Ma zo wiec kiej w Cie cha no -
wie, a pa tro no wa li mu mar szał ko wie wo je wództw ma zo -
wiec kie go i war miń sko -ma zur skie go.

Grupa przebierańców z Koziebród podczas występu na scenie w szkole w Janowie

Zespół z Szapska w roztańczonym i rozśpiewanym korowodzie

Wy stę py ze spo łów u go spo da rzy, a po tem na sce nie
w miej sco wej szko le po prze dził roz tań czo ny i roz śpie wa -
my ko ro wód prze bie rań ców, któ ry prze szedł przez wieś.

Na tej im pre zie nie mo gło za brak nąć ze spo łów
z gmi ny Ra ciąż. Do Ja no wa po je cha ły gru py prze bie rań -
ców z Ko zie bród i Szap ska.

r -r


