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*W ostat nich kil ku la tach sto sun ki
mię dzy mia stem a gmi ną Ra ciąż by ły
złe. Czy te raz ule gną one po pra wie?

- Li czę na to, że tak. Uwa żam, że
trze ba bu do wać współ pra cę mię dzy na -
szy mi sa mo rzą da mi, a nie brnąć, jak by ło
do tej po ry, w kie run ku, że my was wchło -
nie my al bo od wrot nie. Po win ni śmy ukła -
dać sto sun ki mię dzy mia stem a gmi ną
po part ner sku. 

*Czy to zna czy, że nie bę dzie pan
dą żył do po łą cze nia mia sta z gmi ną
w jed ną jed nost kę sa mo rzą do wą?

- Obec nie nie ma ta kiej wo li wśród
rad nych. Przy zna ję, że wcze śniej by łem
za po łą cze niem obu sa mo rzą dów. Ale
po prze ana li zo wa niu ar gu men tów, któ re
za ta kim roz wią za niem przed sta wiał po -

przed ni bur mistrz, zmie ni łem zda nie.
Re fe ren dum prze pro wa dzo ne w gmi nie
Ra ciąż po ka za ło, że miesz kań cy nie
chcą po łą cze nia. My ślę jed nak, iż
w przy szło ści, za łóż my za kil ka na ście
lat, prze pi sy bę dą tak skon stru owa ne, że
ta kie jed nost ki bę dą się łą czy ły w jed ną.
Ale pó ki co nie ma ta kich re gu la cji
praw nych. Nie ma też co łą czyć sa mo -
rzą dów na si łę, wbrew wo li miesz kań -
ców.

*Jed nym z za pal nych punk tów
w sto sun kach mię dzy sa mo rzą da mi
jest ce na wo dy. PGKiM wy stę pu je
do gmi ny o przy ję cie usta lo nych przez
spół kę wy so ko ści opłat, zaś Ra da Gmi -
ny Ra ciąż te pro po zy cje od rzu ca. Czy
wi dzi pan moż li wość po ro zu mie nia
w tej kwe stii?

- Miesz kań ców gmi ny ko rzy sta ją -
cych z wo dy do star cza nej przez PGKiM

moż na po dzie lić na trzy gru py. Są ta cy,
któ rzy pła cą za wo dę ty le, ile wid nie je
na fak tu rze wy sta wio nej przez spół kę. Jest
gru pa od bior ców pła cą cych we dług sta rej
ta ry fy, czy li 1,70 zł oraz ci, któ rzy nie pła -
cą w ogó le. Zo stał ogło szo ny kon kurs
na pre ze sa spół ki PGKiM i no wy pre zes
bę dzie roz strzy gał o tym, jak wy brnąć z tej
pa to wej sy tu acji. Trze ba usta no wić ce nę
wo dy zgod ną z pra wem i opie ra ją cą się
na rze czy wi stej kal ku la cji, i prze ka zać ją
do gmi ny w ta kiej for mie, że by zo sta ła
przy ję ta. Bę dzie my roz ma wiać na ten te -
mat z wła dza mi gmi ny, bo ce na 1,70 zł nie
ma ra cji by tu. Ta ry fa mu si być wyż sza.

*Spor ną kwe stią jest też sta cja uję -
cia wo dy w Wit ko wie...

- Tu sy tu acja jest ja sna. Ist nie je księ -
ga wie czy sta, w któ rej za pi sa no współ wła -

sność dział ki i nie ma co dys ku to wać z do -
ku men ta mi. Wła ści cie la mi te go, co tam
po bu do wa no, jest mia sto i gmi na. Otwar tą
jest je dy nie spra wa urzą dzeń tam za mon -
to wa nych, bo wiem spół ka na by wa ła je ko -
rzy sta jąc z wła sne go ma jąt ku. Ale w tej
kwe stii też mo że my się po ro zu mieć. Są
róż ne po my sły, jed nym z nich jest do pro -
wa dze nie do sy tu acji, w któ rej gmi na Ra -
ciąż bę dzie udzia łow cem spół ki.

*Po wie dział pan na po cząt ku, że
trze ba bu do wać współ pra cę mię dzy
obo ma sa mo rzą da mi. Ja kie ob sza ry tej
współ pra cy, współ dzia ła nia obu sa mo -
rzą dów pan wi dzi?

- Na pew no wspól nym ob sza rem jest
dzia łal ność spół ki miej skiej, któ ra jest
miej ska, ale ob słu gu je też gmi nę. In ny do -
ty czy funk cjo no wa nia pla ców ki kul tu ral -
nej. My ślę, że znaj dzie my jesz cze nie jed -
ną płasz czy znę wspól ne go dzia ła nia, je śli
bę dzie my współ pra co wać. A bar dzo bym
te go chciał.

*Dzię ku ję za roz mo wę
- Prze pra szam, czy wy wiad uka że się

przed świę ta mi wiel ka noc ny mi?
*Tak
- Za tem po zwo li pan, że za po śred -

nic twem „Gło su Ra cią ża” zło żę wszyst -
kim miesz kań com gmi ny Ra ciąż naj lep sze
ży cze nia zdro wych, we so łych, wio sen nych
świąt Wiel kiej No cy i prze ży cia ich tak jak
na ka zu je re li gia. Chcia łem też miesz kań -
ców gmi ny za pro sić do Ra cią ża, że by
do mia sta przy jeż dża li, ro bi li tu za ku py,
bo są chęt nie i mi le wi dzia ni, bo nie dzie -
li my miesz kań ców na tych z mia sta i tych
z gmi ny.

Roz ma wiał Wło dzi mierz Dżbik

Chciał bym aby mia sto i gmi na współ pra co wa ły
Roz mo wa z Ma riu szem Go dlew skim, bur mi strzem mia sta Ra cią ża

Szanowni KrajanieSzanowni Krajanie



*Czy zmia na, ja ka się do ko na ła
w Ra cią żu, wpły nie na po pra wę sto -
sun ków mię dzy sa mo rzą da mi mia sta
i gmi ny?

- Po tej zmia nie sto sun ki mię dzy na -
szy mi sa mo rzą da mi mo gą być tyl ko lep -
sze, bo go rzej od te go, co by ło, być nie
mo że. Znam pa na Go dlew skie go od co
naj mniej sze ściu lat i mam o nim bar dzo
do bre zda nie ja ko o czło wie ku zrów no wa -
żo nym i na sta wio nym po jed naw czo. My -
ślę, że się po ro zu mie my. Że bę dzie my na -
wza jem się wspie rać i so bie po ma gać,
a nie pod ko py wać. Bo cho dzi nam o do bre
są siedz two.

*Nie oba wia się pan, że mia sto bę -
dzie dą żyć do przy łą cze nia gmi ny?

- Nie oba wiam się, gdyż znam sta -
no wi sko no we go pa na bur mi strza w tej
spra wie. Na obec nym eta pie nie jest on
za in te re so wa ny łą cze niem mia sta i gmi -
ny. Do dat ko wo na stą pi ła zmia na w usta -
wo daw stwie, któ ra utrud nia jed no stron -
ne ru chy w tej kwe stii. Prze pi sy na kła da -
ją obec nie obo wią zek prze pro wa dze nia
re fe ren dum w obu jed nost kach. Uwa żam
za tem ten te mat za za mknię ty. To nie
zna czy, że na za wsze. Bo być mo że za ja -
kiś czas wa run ki eko no micz ne i so cjo lo -
gicz ne wy mu szą zmia nę.

*Cze go ocze ku je pan od no we go
bur mi strza?

- Wy da je mi się, że za ła twi my po lu -
bow nie i w spo sób sa tys fak cjo nu ją cy
obie stro ny spor ne kwe stie do ty czą ce ce -
ny wo dy i sta cji uję cia w Wit ko wie.
W mo jej oce nie, we dług sta nu na dziś,
spół ka PGKiM chce swo je mar ne wy ni -

ki eko no micz ne po pra wić win du jąc ce nę
wo dy. Na to, aby miesz kań cy gmi ny w ten
spo sób do to wa li spół kę PGKiM, na szej
zgo dy nie by ło, nie ma i nie bę dzie. Ostat -
nią za twier dzo ną staw ką za wo dę jest
kwo ta 1,70 zł sprzed kil ku lat. Ro zu mie -
my, że ce na wo dy mu si wzro snąć, ale roz -
sąd nie. De cy zja w tej spra wie na le ży
do ra dy, ale we dług mnie do przy ję cia jest
opła ta w wy so ko ści obo wią zu ją cej w tych
wio skach, któ re ob słu gu je za kład w Mła -
wie.

Waż niej szą jest jed nak kwe stia
współ wła sno ści sta cji uję cia wo dy
w Wit ko wie. Ma my żal do władz mia sta,
że pod ję ły pró bę przy własz cze nia sta cji,
gdy tym cza sem w księ dze wie czy stej jest

wy raź nie za pi sa ne, iż współ wła ści cie la -
mi sta cji uję cia wo dy w Wit ko wie są
po po ło wie mia sto i gmi na. Mam na dzie -
ję, że no wy bur mistrz usza nu je te za pi sy
praw ne. Je śli po ro zu mie my się w tych
dwóch spra wach, oczy ści się po le
do współ pra cy. A ta kich pól jest na praw -
dę du żo.

*Pro szę o przy kła dy.
- Zgod nie z no wą usta wą śmie cio wą

każ da gmi na mu si mieć punkt do zbiór ki
od pa dów wiel ko ga ba ry to wych. Pod ję li -
śmy de cy zję, że dla gmi ny Ra ciąż bę dzie
on się mie ścił na te re nie oczysz czal ni
ście ków w Ko zie bro dach. Je że li mia sto
Ra ciąż by chcia ło, mo że my za wrzeć po -
ro zu mie nie, że to jest tak że je go punkt
zbiór ki nie ty po wych od pa dów.

Du że po le do współ pra cy do ty czy
za opa trze nia w wo dę i od bio ru ście ków.
Moż na roz wa żyć po mysł, o któ rym
wstęp nie już roz ma wia li śmy, czy nie po -
wo łać miej sko -gmin nej spół ki zaj mu ją cej
się tyl ko tą dzie dzi ną. In na kon cep cja za -
kła da udział mniej szo ścio wy gmi ny
w spół ce PGKiM. Ko lej na płasz czy zna
współ pra cy mo że obej mo wać dro gi.
Gmi na dys po nu je na przy kład sprzę tem
do utrzy ma nia zi mo we go dróg czy od -
krza cza nia ro wów. Ma jed nak pro ble my
z ła ta niem dziur w as fal cie – to mo gli by -
śmy zle cić mia stu. Tak więc wie le spraw
moż na wspól nie za ła twić. Bo gra ni ca ad -
mi ni stra cyj na mię dzy mia stem a gmi ną
nie mu si dzie lić, mo że nas łą czyć.

Roz ma wiał Wło dzi mierz Dżbik
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Cho dzi nam o do bre są siedz two
Roz mo wa z Ry szar dem Gisz cza kiem, wój tem gmi ny Ra ciąż
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W skró cie
Ucznio wie na pły wal ni

Od 3 kwiet nia ucznio wie szkół pod sta wo wych i gim na -
zjal nych w gmi nie Ra ciąż bę dą wy jeż dżać na pły wal nię w ra -
mach pro jek tu pod na zwą „Za ję cia spor to we dla
uczniów 2013 – upo wszech nia nie pły wa nia”. Gmi na otrzy -
ma ła do fi nan so wa nie na ten cel z Mi ni ster stwa Spor tu i Tu -
ryst ki ze środ ków Fun du szu Za jęć Spor to wych dla Uczniów.
Za ję cia na pły wal ni bę dą pro wa dzo ne  do 30 li sto pa da 2013 r. 

Bę dą ko lej ne „przy do mów ki”
Roz strzy gnię ty zo stał prze targ na wy ko na nie ko lej nych

przy do mo wych oczysz czal ni ście ków. To dru gi etap tej in we -
sty cji, w ra mach któ re go w gmi nie Ra ciąż po wsta nie ok. 130
tych urzą dzeń. Pra ce ru szą na wio snę.

Ta bli ce we wszyst kich szko łach
W tej in for ma cji nie ma nic nad zwy czaj ne go. Wszak nie -

od łącz nym ele men tem szkol nym są ta bli ce. Ty le że w tym
przy pad ku cho dzi o ta bli ce in te rak tyw ne. Jak in for mo wa li -
śmy, pla ców ka w Kraj ko wie zna la zła się w pro gra mie „Cy fro -
wej szko ły”. Wła dze gmi ny do szły do wnio sku, że ucznio wie
in nych szkół też po win ni mieć moż li wość ko rzy sta nia z no -
wo cze snych urzą dzeń mul ti me dial nych i wy asy gno wa ła dla

każ de go ze spo łu po 10 tys. zł na za kup ta blic. W Gra le wie,
za miast ta bli cy, któ rą już ma ją, ku pią za te pie nią dze pro gra -
my kom pu te ro we.

W kwiet niu wy je dzie na dro gi
Roz strzy gnię ty zo stał prze targ na za kup cią gni ka i sprzę -

tu to wa rzy szą ce go, na co pie nią dze prze zna czy ła z fun du szu
so łeckiego więk szość wio sek. Sprzęt to wa rzy szą cy to pług,
przy cze pa, ko siar ka, pia skar ka. Wszyst ko wska zu je na to, że
w kwiet niu cią gnik wy je dzie na dro gi. By le nie po to, że by je
od śnie żać.

Eter nit do uty li za cji
Kon ty nu owa na bę dzie w gmi nie Ra ciąż ak cja zdej mo wa -

nia i uty li za cji po kryć da cho wych z eter ni tu, za po cząt ko wa na
w ubie głym ro ku. Wnio sek gmi ny w spra wie fi nan so wa nia te -
go przed się wzię cia ze środ ków Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej zo stał przy ję ty.
W 2013 r. eter nit znik nie z ok. 90 bu dyn ków. 

Przy by wa de kla ra cji „śmie cio wych”
Do Urzę du Gmi ny Ra ciąż wpły nę ło już 1700 de kla ra cji

„śmie cio wych”. W gmi nie jest 2200 po se sji, a miesz ka nie -
speł na 8700 osób. Zło żo ne do tej po ry de kla ra cje obej mu ją
po nad 6 tys. miesz kań ców.

Nie tyl ko po lu ją
Ko ło Ło wiec kie „Św. Hu ber ta” w Ra cią żu od 5 lat jest

in te gral nym ele men tem śro do wi ska ło wiec kie go mia sta
i gmi ny Ra ciąż. Po wsta ło we wrze śniu 2008 r. w wy ni ku po -
dzia łu K. Ł. „Czaj ka” w War sza wie. Sta li śmy się go spo da rza -
mi na swo im.

Pro wa dze nie ko ła nie na le ży do ła twych za dań. Zwie rzy -
na w sta nie wol nym jest wła sno ścią pań stwa, a dzier żaw ca,
czy li ko ło ło wiec kie, po no si od po wie dzial ność za szko dy wy -
rzą dzo ne przez zwie rzy nę. Ko ło pła ci co ro ku czynsz dzier -
żaw ny do Sta ro stwa Po wia to we go w Płoń sku.

W ostat nich la tach sy tu acja zwie rzy ny drob nej na ob sza -
rze ca łe go kra ju ule gła po gor sze niu. Spa dek li czeb no ści za ję -
cy, ku ro patw i ba żan tów dał się rów nież za uwa żyć w na szych
ob wo dach ło wiec kich. Na ku ro pa twy i ba żan ty nie po lu je my
od kil ku lat. Ja ko ko ło przy stą pi li śmy do pro gra mu od bu do wy
zwie rzy ny drob nej w wo je wódz twie ma zo wiec kim w la -
tach 2010-2015. Co ro ku z wła snych środ ków za ku pu je my
z ho dow li za mknię tych 100 sztuk ba żan tów, któ re są wsie dla -
ne mię dzy pta ki dzi ko ży ją ce. Wła sne środ ki są zbyt skrom -
ne, aby w szer szym stop niu re ali zo wać pro gram od bu do wy
zwie rzy ny drob nej. W związ ku z tym na sze ko ło pod ję ło
współ pra cę z To ta li za to rem Spor to wym. To ta li za tor ja ko
spół ka od po wie dzial na spo łecz nie pro wa dzi rów nież dzia ła -
nia eko lo gicz ne. Ze stro ny To ta li za to ra przy szedł nam z po -
mo cą by ły bur mistrz Ra cią ża, a obec nie dy rek tor ad mi ni stra -
cji po wyż szej spół ki pan Cze sław Szpo jan kow ski. Z fun du szy
To ta li za to ra zo sta ło za ku pio ne 150 ba żan tów, któ re 22 grud -
nia ub. r. zo sta ły wpusz czo ne do na szych ob wo dów. Wsie dle -
nie ko lej nej par tii ba żan tów mia ło miej sce 23 mar ca br.
Współ pra ca z To ta li za to rem ma być pod trzy ma na i roz sze rzo -
na na od bu do wę ko lej nych ga tun ków zwie rzy ny drob nej.

Człon ko wie na sze go ko ła la tem wy ko nu ją sze reg prac
w ce lu po pra wy wa run ków by to wa nia zwie rzy ny dzi kiej. Bu -
du ją bud ki i pod sy py dla ptac twa oraz karm ni ki i li zaw ki dla
zwie rzy ny pło wej. Na zi mę ku pu je my bu ra ki cu kro we, mar -
chew, sia no, mie szan ki zbóż, sól li zaw kę – łącz nie po nad 20
ton kar my.

W pro wa dze niu go spo dar ki ło wiec kiej po ma ga ją nam
róż ne jed nost ki i oso by pry wat ne: wójt gmi ny Ra ciąż pan Ry -
szard Gisz czak, pań stwo Kra śniew scy z Żu ko wa, pre zes
„Agro lu” pan Ja nus Bień kow ski, go spo dar stwo sa dow ni cze
z Pęs pa ni Ewy Mą czew skiej. Współ pra cu je my z wie lo ma
rol ni ka mi z gmi ny Ra ciąż.

Ko ło przy wią zu je du żą wa gę do tra dy cji i zwy cza jów ło -
wiec kich. Od 5 lat co ro ku 3 li sto pa da w ko ście le w Gra le wie
od by wa ją się msze hu ber tow skie ce le bro wa ne przez na sze go
ka pe la na, księ dza dok to ra Ja na Pio trow skie go. Księ dzu Ja no -
wi je ste śmy wdzięcz ni za życz li wość i za an ga żo wa nie.

Rok. 2013 jest dla ło wiec twa szcze gól ną da tą. To rok ju -
bi le uszu 90-le cia Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go. Na si
człon ko wie po sta no wi li ufun do wać sztan dar dla ko ła – sym -
bol jed no ści i pra we go ło wiec twa.

Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Wiel ka noc nych pra gnie -
my zło żyć wszyst kim na szym dar czyń com, rol ni kom i sym -
pa ty kom ży cze nia mi łe go spę dze nia świąt w gro nie ro dzin -
nym. We so łe go Al le lu ja.

Z my Êliw skim po zdro wie niem
„Darz bór”

Za rzàd K. ¸. „Âw. Hu ber ta” w Ra cià ̋ u

Na zdję ciu wpusz cza nie ba żan tów do ob wo dów ło wiec kich



INFORMACJE
„G∏os Racià˝a” nr 3/2013 5

Kraj ko wia cy na pla nie TV Trwam

Ksiądz Jan Pio trow ski, pro boszcz pa ra fii w Gra le wie, po wia to wy 
ka pe lan stra ża ków, od pra wił w nie dzie lę, 17 mar ca, na bo żeń stwo 

dla dru hów z po wia tu płoń skie go

Bo ha te ra mi pro gra mu,
któ ry w Wiel ka noc ma być wy -
emi to wa ny w te le wi zji Trwam,
są miesz kań cy Kraj ko wa i oko -
lic, wśród nich ci, któ ry wy wo -
dzą się z ro dzin osia dłych
na tych te re nach 90 lat te mu,
a przy by łych ze wsi ło wic kich.
Przy świą tecz nym sto le wspo -
mi na ją daw ne cza sy, mó wią
o zwy cza jach sprzed lat, opi su -
ją tra dy cje lu do we kul ty wo wa -
ne w ich ro dzi nach. To wa rzy -
szy im Szkol ny Ze spół Lu do wy
„Kraj ko wia cy”, re ak ty wo wa ny
dwa la ta te mu, aby duch ło wic -
ki na kraj kow skiej wsi nie za gi -
nął.

Na gra nie pro gra mu mia ło
miej sce 9 mar ca w sce ne rii za jaz du „Zło ta Ryb ka”, po ło -
żo ne go przy skrzy żo wa niu ko ło Gli no jec ka. Naj pierw
pre zen to wa li się ucznio wie two rzą cy ze spół ta necz ny.
W pięk nych, ory gi nal nych stro jach ło wic kich za tań czy li
m. in. po lo ne za do mu zy ki z fil mu „Pan Ta de usz”, po lkę
do mu zy ki i śpie wu ze spo łu „Ma zow sze”, kra ko wia ka są -
dec kie go do mu zy ki ze spo łu lu do we go „Do li na Po pra -
du”.

Po tań cach przy szedł czas na roz mo wy przy świą -
tecz nym sto le. Ale za nim one na stą pi ły, pa nie na uczy ciel -
ki z kraj kow skiej szko ły stran nie za sta wia ły stół tra dy cyj -
ny mi wiel ka noc ny mi po tra wa mi. Po cze sne miej sce za ję -

Stra ̋ ac kie re ko lek cje
w Gra le wie

Pro boszcz pa ra fii w Gra le wie, ksiądz Jan Pio trow ski,
po wia to wy ka pe lan stra ża ków, od pra wił w nie dzie lę, 17
mar ca, na bo żeń stwo dla dru hów z po wia tu płoń skie go.
Stra żac kie re ko lek cje to już tra dy cja, od by wa ją się bo -
wiem od lat w cza sie po prze dza ją cym Wiel ki Ty dzień.

Do Gra le wa przy je cha ły de le ga cje jed no stek za wo -
do wych i ochot ni czych z ca łe go po wia tu płoń skie go.
Obec ni by li m. in. ko men dant po wia to wy Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Płoń sku star szy bry ga dier An to ni
Czap ski i pre zes Za rzą du Po wia to we go Związ ku Ochot -
ni czych Stra ży Po żar nych, za ra zem wójt gmi ny Płońsk
Alek san der Ja ro sław ski. W gro nie dru hów by li też in ni
wój to wie: Ry szard Gisz czak – wójt gmi ny Ra ciąż i Mi ro -
sław Opol ski – wójt gmi ny Dzie rząż nia.

Ta je dy na w swo im ro dza ju mo dli twa dru hów mia ła
na ce lu du cho we przy go to wa nie ich do wiel ka noc nej po -
słu gi, aby mo gli god nie peł nić straż przy Gro bie Pań -

skim, pod czas ad o ra cji krzy ża oraz uczest ni czyć w na bo -
żeń stwie re zu rek cyj nym.

r -r
Fot. Ma ria Kru szew ska z UG w Dzie rzà˝ ni

ła świę con ka. A za sto łem za sie dli pań stwo Ur szu la
i Cze sław Po go rzel scy z Kos so bud, Ha li na Dzi kow ska,
Ma rian na Wy soc ka i Te re sa Pi wo war ska z Kraj ko wa, Jan
Pa nak (obec nie miesz ka niec Gro dzi ska), Jan Mi klew ski
z Kos so bud, a tak że ksiądz pro boszcz Zbi gniew Klu ba,
dy rek tor szko ły Piotr Ka sic ki. Nie mo gło też za brak nąć
go spo da rza gmi ny Ra ciąż, wój ta Ry szar da Gisz cza ka.

Na na stęp nych stro nach – fo to re por taż z te go wy da -
rze nia. Na to miast na gra ny pro gram te le wi zja Trwam ma
nadać w nie dzie lę wiel ka noc ną.

r -r
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Pisanki, zajàczki, koszyczki...

Nauczycielki punktów przedszkolnych z Krajkowa,
Kodłutowa, Gralewa i Uniecka zorganizowały gminny
konkurs wielkanocny na najładniejszą ozdobę.
Uczestniczyły w nim dzieci uczęszczające do punktów
przedszkolnych na terenie gminy Raciąż oraz ich rodzice.
Został on przeprowadzony w ramach projektu pod nazwą
„Sukces zaczyna się w przedszkolu”  (Program
Operacyjny Kapitał Ludzki).

Na konkurs wpłynęło 28 prac. Wśród nich były
ozdoby świąteczne oraz karty wielkanocne. Wszystkie
prace były bardzo ładne, pomysłowe, zastosowano wiele
technik plastycznych, a wykonawcy włożyli wiele serca i
trudu w ich wykonanie. Komisja konkursowa przy ocenie
prac brała pod uwagę zawartość treści wielkanocnej,
estetykę wykonania, wkład pracy oraz oryginalność
pomysłu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają
pamiątkowe dyplomy. Wystawę prac można obejrzeć w
Urzędzie Gminy w Raciążu.

A oto lista nagrodzonych
Rodzice
I miejsce: Ewa Rychlińska ( OEP Krajkowo), Edyta

Jankowska (OEP Gralewo)
II miejsce: Agnieszka Kozłowska ( OEP Krajkowo),

Dorota  Kobuszwska   ( OEP Koziebrody)
III miejsce: Ewelina Maliszewska (OEP Krajkowo),

Iwona Pająk (OEP Krajkowo), Hubert Kłosiewski (OEP
Gralewo)

Wyróżnieni: Ilona Dzięgielewska (OEP Krajkowo),
Izabela Berger (OEP Gralewo), Krzysztof Chaliński
(OEP Gralewo), Ilona Ambrochowicz (OEP Raciąż)

Dzieci 
I miejsce: Aniela Jankowska (OEP w Gralewie),

Zuzanna Wudarska (OEP w Uniecku)
II miejsce: Ryszard Berger (OEP w Gralewie),

Krystian Kobuszewski (OEP w Koziebrodach), Wiktoria
Żmijewska (OEP w Kraszewie Gaczułtach), Mikołaj
Bratuszewski (OEP w Uniecku)

III miejsce: Marta Gosik (OEP w Kodłutowie),
Zuzanna Lewandowska (OEP w Kodłutowie), Jakub
Kłosiewski (OEP w Gralewie), Alicja Chalińska (OEP w
Gralewie)

Wyróżnione: Weronika Pająk (OEP w Krajkowie),
Paulina Jaskowiec (OEP w Krajkowie), Ola Kozłowska
(OEP w Krajkowie), Ola Maliszewska (OEP w
Krajkowie), Karolina Tabarkiewicz (OEP w Uniecku),
Szymon Ambrochowicz (OEP w Raciążu), Agata Bloch
(OEP w Kodłutowie)

Jolanta Miszczyƒska
Nauczycielka OEP w Krajkowie

Na zdjęciach niektóre prace

Projekt „Sukces zaczyna się  w przedszkolu”
- projekty konkursowe realizowany w ramach poddziałania 9.1.1

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Ze spół Szkół w Ko zie bro -
dach po raz ko lej ny był or ga ni -
za to rem wiel ka noc ne go kon -
kur su pla stycz ne go dla
uczniów szkół pod sta wo wych
w gmi nie Ra ciąż. Tym ra zem
je go uczest ni cy wy ko ny wa li
karty świą tecz ne. Zdo bią one
wnę trza ko zie brodz kiej pla -
ców ki i... świą tecz ne wy da nie
„Gło su Ra ciąż” (patrz str. 1).
A oto lau re aci kon kur su.

Ka te go ria 0-III
I miej sce: Anie la Buć kow ska

(kl. I, Unieck), Ja kub Alek san drzak
(kl. O, Ko zie br o dy), Zu zan na Jan -
kow ska (kl. II, Gra le wo), Na ta lia
Żmi jew ska (kl. II, Kra sze wo Ga czuł -
ty), Ka ro li na Że brow ska (kl. III,
Kraj ko wo)

II miej sce: Ju lia Ma jew ska
(kl. I Gra le wo), Mi ko łaj Boń kow ski
(kl. II, Ko zie bro dy), Fa bian Buć kow -
ski (kl. II, Unieck)

III miej sce: Ma ja By liń ska (kl. I,
Ko zie bro dy), Ja kub Su piń ski (kl. II,
Gra le wo), Ja kub Gór ny (kl. III,
Unieck), Ma ja, Mag da le na So bo lew -
ska (kl. III, Kraj ko wo)

Wy róż nie ni: Ewe li na Klo now ska
(kl. I, Ko zie bro dy), Se ba stian Wa gner
(kl. I Unieck), Ga briel Kwiat kow ski
(kl. III, Unieck), Wik to ria Ko mo row -
ska (kl. 0, Gra le wo), Ju lia Ko zia tek
(kl. II, Gra le wo), Zu zan na Ku skow -
ska (kl. 0, Unieck), Ga brie la Cha liń -

ska (kl. I, Gra le wo), Se ba stian Sko -
rup ski (kl. I, Ko zie bro dy), Ma ja Ja -
siń ska (kl. I, Ko zie bro dy), Ma ja Ru -
dziń ska (kl. 0, Ko zie bro dy), Ka ta rzy -
na Sie mia now ska (kl. II, Ko zie bro -
dy), Na ta lia Ka miń ska (kl. II, Kraj ko -
wo), An na Ry chliń ska (kl. III, Kraj -
ko wo)

Ka te go ria IV -VI
I miej sce: Ali cja Ma jew ska

(kl. IV b, Gra le wo), Syl wia Ma jew -
ska (kl. VI, Gra le wo), Mi łosz Buć -
kow ski (kl. IV, Unieck)

II miej sce: We ro ni ka Droz dow -
ska (kl. IV b, Gra le wo), Szy mon Ko -
zia tek (kl. IV, Gra le wo), Piotr Pan -
kow ski (kl. VI, Gra le wo)

III miej sce: Do mi ni ka Żmi jew -
ska (kl. V, Kra sze wo Ga czuł ty),
Alek san dra Ol szew ska (kl. IV a, Gra -
le wo), Ewa Stę piń ska (kl. IV, Ko zie -
bro dy), We ro ni ka Po kor ska (kl. IV,
Kraj ko wo)

Wy róż nie ni: Ma te usz Ko bu -
szew ski (kl. IV, Ko zie bro dy), Da ria
Wie czor kow ska (kl. V, Gra le wo),
Wik to ria Pod lec ka (kl. IV, Kraj ko wo)

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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„Oca lić rę ce od za po mnie nia”

Wiel ka noc ny kon kurs dla uczniów

Ucznio wie Pu blicz ne go Gim na zjum w Ko zie bro dach
przy stą pi li do pro jek tu pt. „Oca lić rę ce od za po mnie nia”, w ra -
mach któ re go wy ko na li ozdo by z pa pie ru. Po wsta ły wy ci nan ki
o te ma ty ce ro ślin nej i zwie rzę cej upięk sza ją ce wnę trze szko ły.

-Ucznio wie mie li moż li wość za po zna nia się z hi sto rią
i eta pa mi po wsta wa nia ozdób lu do wych. Pod czas wy ko ny wa -
nia prac uświa do mi li so bie, jak pięk na i bo ga ta jest sztu ka lu -
do wa. Czas spę dzo ny pod czas za jęć oka zał się świet ną przy go -
dą, któ rą bę dą mi le wspo mi nać. Je stem bar dzo za do wo lo -
na z te go przed się wzię cia. A naj waż niej sze jest to, że ucznio -
wie po dzie la ją mo je zda nie – po wie dzia ła na uczy ciel ka Be ata
Boń kow ska pro wa dzą ca z mło dzie żą za ję cia w ra mach pro jek -
tu „Oca lić rę ce od za po mnie nia”.

Po ka zu je my tyl ko nie któ re wy ci nan ki zdo bią ce wnę trze
szko ły w Ko zie bro dach.

Na zdję ciu powyżej pro -
wa dzą ca i ucznio wie uczest ni -
czą cy z za ję ciach, od le wej
Pau li na Grze go rzew ska, Ju sty -
na Osiec ka, Ka ro li na Stru biń -
ska, Ma te usz Boń kow ski,
Mag da Sie ma now ska, Be ata
Boń kow ska (na uczy ciel ka),
Ju sty na Don dal ska, Ka ro li -
na Mar lę ga. W pro jek cie
uczest ni czy ły też Pau li na Boń -
kow ska i Pa try cja Boń kow ska,
któ re są już uczen ni ca mi szko -
ły śred niej – LO im. Wła dy sła -
wa Ja gieł ły w Płoc ku.

r -r
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Te nis kró lo wał w Kraj ko wie

Zwy cięz cy in dy wi du al ni wśród uczniów szkół pod sta wo wych

Zwy cięz cy in dy wi du al ni wśród gim na zja li stów

Mi strzow ska dru ży na z Ko dłu to wa
z opie kun ką Ane tą Kwa si bor ską

Mi strzo stwa dru ży na z Kraj ko wa 
z opie ku nem Krzysz to fem No wac kim

Tra dy cji sta ło się za dość. W pierw szy
dzień wio sny, przy naj mniej ka len da rzo -
wej, w słow nic twie szkol nym okre śla nym
mia nem dnia wa ga ro wi cza, w Ze spo le
Szkół w Kraj ko wie od był się gmin ny tur -
niej te ni sa sto ło we go. Ucznio wie szkół
pod sta wo wych i gim na zjów po raz je de -
na sty ry wa li zo wa li o in dy wi du al ne i dru -
ży no we pierw szeń stwo przy sto le i pu -
cha ry wój ta gmi ny Ra ciąż.

Przy je cha li re pre zen tan ci wszyst kich szkół
z wy jąt kiem Kra sze wa Ga czułt. Przez kil ka go -
dzin zma ga li się z ce lu lo ido wą pi łecz ką. Ci,
któ rym sztu ka wła da nia ra kiet ką przy cho dzi ła
naj ła twiej, ode bra li me da le, pu cha ry i dy plo my,
któ re wrę cza li dy rek tor szko ły Piotr Ka sic ki
oraz go ście: kie row nik Biu ra Ob słu gi Szkół Sa -
mo rzą do wych Wła dy sław Kwiat kow ski, ko or -
dy na tor spor tu w gmi nie An drzej Ni ziel ski
i przy ja ciel szko ły Jan Mi klew ski.

Nie wie le bra ko wa ło, aby zwy cię stwo dru -
ży no we sta ło się w peł ni udzia łem go spo da rzy.
Oka za ło się bo wiem, że ze spo ły szkół pod sta -
wo wych z Ko dłu to wa i Kraj ko wa zdo by ły ty le
sa mo punk tów. O ko lej no ści za de cy do wa ła ilość
zwy cięstw in dy wi du al nych, któ rych wię cej od -
nie śli ucznio wie z Ko dłu to wa. Wśród gim na zja -
li stów nie by ło już ta kie go pro ble mu. Wy gra li
po pro stu go spo da rze.

Kom plet wy ni ków dru ży no wych i in dy wi -
du al nych – na stro nie obok.

r -r
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Wy ni ki gmin ne go tur nie ju te ni sa sto ło we go – Kraj ko wo 2013

Szko ły pod sta wo we

Kla sa IV
Dziew czę ta: 1. Zu zan na Jac kow ska (Kraj -

ko wo), 2. We ro ni ka Droz dow ska (Gra le wo), 3.
Aga ta Pta sik (Ko zie bro dy)

Chłop cy: 1. Adam Droz dow ski (Gra le -
wo), 2. Ad rian Cha rzyń ski (Ko dłu to wo), 3. Wik -
tor Sta siak (Kraj ko wo)

Kla sa V
Dziew czę ta: 1. Ka ro li na Kac przak (Ko dłu -

to wo), 2. Ana sta zja Bach ma to wicz (Kraj ko -
wo), 3. Ju lia Gel ler (Gra le wo)

Chłop cy: 1. Se ba stian Mar lę ga (Ko zie bro -
dy), 2. Da mian Kry siak (Ko dłu to wo), 3. Ka mil
Wój te wicz (Kraj ko wo)

Kla sa VI
Dziew czę ta: 1. An ge li ka Kry siak (Ko dłu to -

wo), 2. Do mi ni ka Ma ron (Kraj ko wo), 3. We ro ni ka Ciar kow ska
(Ko zie bro dy)

Chłop cy: 1. Do mi nik Sta ni szew ski (Gra le wo), 2. Wik tor Wi -
śniew ski (Ko zie bro dy), 3. Mar cin Dro biń ski (Kraj ko wo)

Kla sy fi ka cja dru ży no wa: 1. Ko dłu to wo, 2. Kraj ko wo, 3. Gra -
le wo, 4. Ko zie bro dy, 5. Unieck

Gim na zja

Kla sa I
Dziew czę ta: 1. Alek san dra Sze lu ga (Kraj ko wo), 2. Alek san dra

Mu siń ska (Ko zie bro dy), 3. Alek san dra Szer sze niew ska (Unieck)
Chłop cy: 1. Krzysz tof Le śniew ski (Kraj ko wo), 2. Pa tryk Pia -

sec ki (Unieck), 3. Kry stian Wi śniew ski (Ko zie bro dy)
Kla sa II
Dziew czę ta: 1. Mo ni ka Plu ciń ska (Gra le wo), 2. Pa try cja We -

so łow ska (Unieck), 3. Aga ta Sko rup ska (Ko zie bro dy)
Chłop cy: 1. Da wid An to szew ski (Unieck), 2. Ka mil Plu ciń ski

(Gra le wo), 3. Mar cin Mar ki wicz (Kraj ko wo)
Kla sa III
Dziew czę ta: 1. Ewe li na Kup niew ska (Kraj ko wo), 2. Pau li na

Mo dliń ska (Unieck), 3. Mo ni ka Mo raw ska (Gra le wo)
Chłop cy: 1. Ka rol Kra jew ski (Kraj ko wo), 2. Ar ka diusz Mu cha

(Gra le wo), 3. Pa tryk Piat kow ski (Unieck)
Kla sy fi ka cja dru ży no wa: 1. Kraj ko wo, 2. Unieck, 3. Gra le -

wo, 4. Ko zie bro dy

Uczest ni czy tur nie ju
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20 lu te go 2011 ro ku od by ła się pierw sza
pró ba Szkol ne go Ze spo łu Lu do we go „Kraj ko -
wia cy” w stro jach. Mło dzież za tań czy ła do me -
lo dii „Ło wi czan ka”. 30 kom ple tów (15 żeń -
skich i 15 mę skich) ory gi nal nych stro jów, spe -
cjal nie uszy tych na po trze by mło dzie ży, za ku -
pi ła gmi na Ra ciąż w Ło wi czu, wy ko rzy stu jąc
fun du sze unij ne.

W 1997 r. w Kraj ko wie zo stał od sło nię ty obe lisk
upa mięt nia ją cy 75. rocz ni cę osad nic twa lud no ści z te re -
nów Ło wi cza, Skier nie wic oraz ofia ry dru giej woj ny
świa to wej. 

-Już wte dy zrodziła się myśl, aby wskrze sić w śro -
do wi sku kraj kow skim ło wic kie tra dy cje przez po wsta -
nie ze spo łu lu do we go – mó wi Elż bie ta Grze lak, wie lo -
let nia na uczy ciel ka w szko le w Kraj ko wie, jed na z opie -
ku nek ze spo łu (dru gą, zaj mu ją cą się cho re ogra fią, jest
Han na Ko wal czyk za li cza na do gro na przy ja ciół szko -
ły – przyp. red.) – W tym ce lu, ko rzy sta jąc z za pro sze -
nia dy rek to rów szkół w Lip cach Rey mon tow -
skich – pań stwa Da nu ty i Pio tra Ła skich, uda li śmy się

„Krajkowiacy” w całej okazałości

z mło dzie żą do źró dła kul tu ry ło wic kiej. Zwie dzi li śmy
mu zeum, skan sen, szko łę, obej rze li śmy wy stę py ze spo -
łów lu do wych i nie mie li śmy żad nej wąt pli wo ści, że
u nas po wsta nie lu do wy ze spół ta necz ny.

-Ze spół, któ ry przy jął na zwę „Kraj ko wia cy”, wy -
stę po wał wie lo krot nie na uro czy sto ściach szkol nych, ta -
kich jak dzień pa tro na, po świę ce nie sztan da ru, a tak że
pa ra fial nych: fe sty ny, od pu sty, wie czo ry ko lę do we.
Mło dzież w stro jach no si w pro ce sji fe re tron, wi ta ła bi -
sku pa Ro ma na Mar cin kow skie go, któ ry udzie lił sa kra -
men tu bierz mo wa nia 5 człon kom ze spo łu. Po nad to
„Kraj ko wia cy” bra li udział w uro czy sto ściach stra żac -
kich, PSL -owskich w Ra cią żu, w Sie dli nie tań cząc
i śpie wa jąc przed mar szał kiem wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go Ada mem Stru zi kiem. „Kraj ko wia cy” sko -
rzy sta li z za pro sze nia i uświet ni li swo im wy stę pem Dni
Strze go wa oraz fe styn w pa ra fii Dą bro wa ko ło Mła wy.
Pró bo wa li też swo ich sił, by za pre zen to wać się nie co
sze rzej, bio rąc udział w ca stin gu do pro gra mu „Tyl ko
ta niec”. Obec nie ze spół li czy 16 uczniów, po śród nich
jest czwo ro, któ rzy są au ten tycz ny mi po tom ka mi osie -
dleń ców – in for mu je Elż bie ta Grze lak.

Dwa lata na ludowo


