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11 lipca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofi ar Ludobójstwa dokonanego 
przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zachęcamy do przeczytania fragmentów reportażu „Kainowa Zbrodnia”, zawierającego wspomnienia 
ocalałej z rzezi wołyńskiej Ireny Gajowczyk.

W II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 12 LIPCA 2020 R. W II TURZE WYBORÓW PREZYDENCKICH, KTÓRA ODBYŁA SIĘ 12 LIPCA 2020 R. 

WYGRAŁ URZĘDUJĄCY PREZYDENT  WYGRAŁ URZĘDUJĄCY PREZYDENT  ANDRZEJ DUDAANDRZEJ DUDA, , 

KTÓRY UZYSKAŁ 51,03 % GŁOSÓW. KTÓRY UZYSKAŁ 51,03 % GŁOSÓW. 

Więcej informacji na temat wyborów wewnątrz numeru.

ANDRZEJ DUDAANDRZEJ DUDA  ponownieponownie  PREZYDENTEMPREZYDENTEM

Wójt z wotum zaufania 

i absolutorium

Ponad 500 tysięcy Ponad 500 tysięcy 
dla Gminy Raciąż! dla Gminy Raciąż! 

2 lipca w w siedzibie delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Płocku odbyło się podpisanie umowy na 
dofi nansowanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy 
Raciąż. 

Więcej na stronie 3.

Podczas sesji
Rady Gminy Raciąż,

która odbyła się 
15 lipca 2020 r.

radni jednogłośnie udzielili 
Wójtowi 

Zbigniewowi Sadowskiemu 
wotum zaufania

oraz 
absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu 

za 2019 rok. 
Więcej na stronie 2.
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XVII Sesja Rady Gminy Raciąż XVII Sesja Rady Gminy Raciąż 
– Wójt z wotum zaufania i absolutorium– Wójt z wotum zaufania i absolutorium

15 lipca 2020 roku w Sali Konferen-
cyjnej Urzędu Gminy w Raciążu odbyła 
się XVI sesja Rady Gminy Raciąż. 

Na sesji obecnych było 14 radnych, 
a także osoby spoza rady – Wójt Gminy 
Raciąż Zbigniew Sadowski, Sekretarz 
Anna Dumińska-Kierska oraz Skarbnik 
Gminy Raciąż Barbara Rumianowska. 

W celu zachowania bezpieczeństwa 
wszyscy obecni w sali byli wyposażeni 
w maseczki. 

Podczas sesji zaprezentowany został 
Raport o stanie Gminy Raciąż za rok 
2019, a także sprawozdanie z wykona-
nia budżetu Gminy Raciąż również za 
rok 2019. Przedstawione zostały również 
opinie Składu Orzekającego Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz 
stałych Komisji Rady Gminy dotyczące 
wspomnianego sprawozdania. 

Podczas obrad Radni jednogłośnie 
podjęli uchwały dotyczące udzielenia 

Wójtowi Zbigniewowi Sadowskiemu 
wotum zaufania, a także absolutorium. 

Gospodarz gminy po zakończeniu 
absolutoryjnego głosowania otrzymał 
kwiaty i podziękowania za wykona-
ną pracę na rzecz Gminy. Poniżej lista 
wszystkich uchwał, podjętych podczas 
XVII Sesji Rady Gminy Raciąż:

 Uchwała Nr XVII.130.2020 Rady 
Gminy Raciąż z dnia 15 lipca 2020 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prog-
nozy Finansowej Gminy Raciąż,

 Uchwała Nr XVII.131.2020 Rady 
Gminy Raciąż z dnia 15 lipca 2020 
r. w sprawie zmian uchwały budżeto-
wej Gminy Raciąż na 2020 rok,

 Uchwała Nr XVII.132.2020 Rady 
Gminy Raciąż z dnia 15 lipca 2020 r. 
w sprawie zwolnienia rodziców (opie-
kunów prawnych) z opłat za korzy-
stanie z wychowania przedszkolnego 
przekraczającego bezpłatną podstawę 

programową w szkołach podstawo-
wych na terenie Gminy Raciąż,

 Uchwała Nr XVII.133.2020 Rady 
Gminy Raciąż z dnia 15 lipca 2020 r. 
w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie Raciąż na 
rok szkolny 2020/2021,

 Uchwała Nr XVII.134.2020 Rady 
Gminy Raciąż z dnia 15 lipca 2020 r. 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Raciąż wotum zaufania za 2019 rok,

 Uchwała Nr XVII.135.2020 Rady 
Gminy Raciąż z dnia 15 lipca 2020 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdze-
nia sprawozdania fi nansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu Gminy Raciąż, za 2019 rok,

 Uchwała Nr XVII.136.2020 Rady 
Gminy Raciąż z dnia 15 lipca 2020 r. 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Raciąż absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za 2019 rok.

DZ 

Tegoroczne zakończone roku szkol-
nego na długo zapadnie w pamięci całej 
społeczności szkolnej. 26 czerwca 2020 
roku z zachowaniem wszelkich norm 
bezpieczeństwa, w małych grupach od-
było się wręczenie świadectw i nagród za 
bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzo-

rowe zachowanie. Nie zabrakło również 
pamiątkowych dyplomów za udział w 
konkursach i zawodach sportowych oraz 
podziękowań dla rodziców. Po raz ostat-
ni w naszej szkole pojawili się ósmo-
klasiści, którzy kończą naukę w szkole 
podstawowej. Uczniowie z uśmiechami 

na twarzach odbierali zasłużone nagrody 
i dyplomy. Pani Dyrektor podziękowała 
wszystkim za wysiłek włożony w proces 
dydaktyczny oraz życzyła udanych i bez-
piecznych wakacji.

Monika Rutynowska

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w SP w Uniecku Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w SP w Uniecku
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Wybory Prezydenckie 2020Wybory Prezydenckie 2020
Podczas II tury Wyborów Prezydenckich 2020 na terenie Gminy Raciąż działało 6 obwodowych komisji wyborczych – 

w budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Gralewie, w budynku Szkoły Podstawowej w Uniecku, w budynku Szkoły Podstawowej 
w Koziebrodach, w budynku Zespołu Szkół w Raciążu, w budynku Szkoły Podstawowej w Krajkowie oraz w Centrum Medycznym 
Grupa Zdrowie w Kraszewie Czubakach. 

We wszystkich lokalach wyborczych oddano łącznie 4 186 głosów. Andrzej Duda uzyskał 81,56 % głosów (3 414 głosy), Rafał 
Trzaskowski 18,44 % (772 głosy). Frekwencja wyniosła 62,07 %. 

Kandydat Obwód nr 1
Ośrodek 

Zdrowia Nowe 
Gralewo

Obwód nr 2
SP Unieck

Obwód nr 3
SP Koziebrody

Obwód nr 4
ZS Raciąż

Obwód nr 5
SP Krajkowo

Obwód nr 6
ZOL 

Kraszewo-
Czubaki

Łącznie

Andrzej Duda 846 734 418 857 444 115 3 414

Rafał Trzaskowski 200 107 117 227 105  16   772

Łącznie oddano 4 186 ważnych głosów

W skali całego kraju Andrzej Duda uzyskał 51,03 % (10 440 648 głosów), zaś Rafał Trzaskowski 48,97 % (10 018 263 głosy). 
UG Raciąż, Dane: pkw.gov.pl 

Sprostowanie: w czerwcowym numerze „Głosu Raciąża” w artykule „Wybory Prezydenckie 2020” błędnie podano, iż lokal 
wyborczy w Gralewie znajdował się w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie. Za pomyłkę przepraszamy. 

Redakcja 

(Źródło: gov.pl)

2 lipca 2020 r. Wójt Gminy Raciąż 
Zbigniew Sadowski przy kontrasygna-
cie Skarbnik Barbary Rumianowskiej 
podpisał umowę na dofi nansowanie za-
dania pn. „Rozbudowa drogi gminnej 
Nr 311162W Łempino 2 oraz przebudo-
wa dróg gminnych Nr 301001W relacji 
Żukowo-Strusie – Kraszewo-Podborne 
– Kraszewo-Czubaki, Nr 301017W rela-
cji Jeżewo-Wesel – Unieck Kolonia” w 
ramach środków pochodzących z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Całkowita 

długość dróg objętych dofi nansowaniem 
wynosi 1,810 km. 

Zgodnie z umową Gminie Raciąż 
została przyznana dotacja w wysokości 
do 65 % kosztów kwalifi kowanych, co 
stanowi kwotę 508 947,75 zł. Całkowi-
ta wartość zadań wynosi 782 996,55 zł, 
wartość dofi nansowania 508 947,76 zł, 
wkład własny z budżetu Gminy wynosi 
274 048,79 zł. 

Uroczystość podpisania umów odby-
ła się w siedzibie delegatury Mazowiec-

kiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku. 
W spotkaniu uczestniczyli: Maciej Ma-
łecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Aktywów Państwowych, Posłowie na 
Sejm RP Anna Cicholska i Waldemar 
Olejniczak, Marlena Mazurska, Kierow-
nik płockiej Delegatury MUW oraz Anna 
Żebrowska, Kierownik ciechanowskiej 
Delegatury MUW.

UG Raciąż

Dofinansowanie Dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowychz Funduszu Dróg Samorządowych
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Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

W ten sposób każde z niżej wymie-
nionych zadań zostało dofi nansowane 
kwotą 10 tys. złotych. 
 Zakup i montaż lamp hybrydowych 

LED w miejscowości Folwark-Ra-
ciąż.
W ramach przedmiotowego zadania 

zamontowane zostaną na terenie sołec-
twa Folwark-Raciąż przy drodze gminnej 
3 lampy hybrydowe LED
 Zakup i montaż lamp hybrydowych 

LED w miejscowości Jeżewo-Wesel.
W ramach przedmiotowego zada-

nia zamontowanych zostanie na terenie 
sołectwa Jeżewo-Wesel przy drogach 
gminnych 5 lamp hybrydowych LED.
 Zakup i montaż lamp hybrydowych 

LED – uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Pólka-Ra-
ciąż.

W ramach przedmiotowego zadania 
zamontowane zostaną na terenie sołec-
twa Pólka-Raciąż przy drodze gminnej 
4 lampy hybrydowe LED.

Realizacja powyższych zadań ma na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa miesz-
kańców, szczególnie w okresie jesienno-
-zimowo-wiosennym oraz zastosowanie 
ekologicznej technologii oświetleniowej 
 Zakup i montaż wyposażenia placu 

zabaw w miejscowości Kiniki. 
W ramach przedmiotowego zadania 

zakupione i zamontowane zostaną dwa 
urządzenia, tj. duży zestaw zabawowy 
i piaskownica 
 Zagospodarowanie działki gminnej 

nr. ew. 203/9 w Łempinie – wykona-
nie ogrodzenia pod potrzeby boiska 
do piłki nożnej. 

W ramach przedmiotowego zadania 
zamontowane zostanie ogrodzenie pa-
nelowe metalowe na desce betonowej 
z łącznikami wraz z bramą o szerokości 
5 metrów i dwiema furtkami o szerokości 
1 metra oraz wysokości 2 metrów
 Budowa i wyposażenie placu zabaw 

w Sierakowie na działce nr. ew. 102/1.
W ramach przedmiotowego zadania 

zostanie wykonane wyrównanie terenu 
i ogrodzenie o wysokości ponad 2 me-
try oddzielające budowany plac zabaw 
od istniejącego boiska oraz zostaną za-
kupione i zamontowane dwa urządzenia 
zabawowe.

Realizacja powyższych zadań ma na 
celu stworzenie miejsc spotkań o cha-
rakterze sportowo-rekreacyjnym i inte-
gracyjnym dla dzieci i młodzieży oraz 
mieszkańców gminy. 

UG Raciąż

Gmina Raciąż pozyskała dotacje Gmina Raciąż pozyskała dotacje 
na 6 projektów w ramach programu na 6 projektów w ramach programu 

„MIAS 2020”„MIAS 2020”
W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020, zostały podpisane umowy 
z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o dofi nansowanie w formie pomocy fi nansowej 
ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dla sześciu sołectw 
z terenu Gminy Raciąż. 
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8 lipca 2020 r. Wójt Gminy Raciąż 
Zbigniew Sadowski przy kontrasygnacie 
Skarbnik Barbary Rumianowskiej podpi-
sał umowę o udzieleniu dotacji z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza (MIWOP Mazow-
sze 2020) na realizacje zadania pn. „In-
wentaryzacja indywidualnych źródeł 
ciepła oraz wykonanie audytów i badań 
termowizyjnych budynków użyteczno-
ści publicznej na terenie gminy Raciąż”. 

Zadanie będzie polegało na wykonaniu 
inwentaryzacji indywidualnych źródeł 
ciepła w budynkach na terenie Gminy 
Raciąż (szacunkowa liczba budynków 
2 250), w ramach której zostaną wykona-
ne również audyty i badania termowizyj-
ne 10 budynków użyteczności publicznej 
tj. Urzędu Gminy Raciąż, budynku admi-
nistracyjnego, w którym mieści się m.in. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Referat Oświaty, Przedszkole Gminne, 
oraz budynków czterech Szkół tj. Szko-

ły Podstawowej w Koziebrodach, Szko-
ły Podstawowej w Krajkowie, Szkoły 
Podstawowej Starym Gralewie, Szkoły 
Podstawowej w Uniecku. Ponadto pla-
nuje się wykonanie audytów i badań ter-
mowizyjnych budynków strażnic OSP, 
w których mieszczą się świetlice wiejskie 
na terenie gminy Raciąż, tj. w miejsco-
wościach Dobrska-Kolonia, Koziebrody, 
Krajkowo i Unieck.

UG Raciąż

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodar-
stwach straty spowodowane klęskami 
żywiołowymi bądź wystąpieniem afry-
kańskiego pomoru świń, mają czas do 
31 sierpnia 2020 r., by złożyć wnioski 
i skorzystać ze wsparcia fi nansowego 
w ramach PROW na lata 2014-2020. O 
pomoc w ramach działania „Inwestycje 
odtwarzające potencjał produkcji rolnej” 
mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli 
straty spowodowane przez co najmniej 
jedną z następujących klęsk żywioło-
wych: powódź, deszcz nawalny, suszę, 
przymrozki wiosenne, ujemne skutki 
przezimowania, obsunięcie się ziemi, la-
winę, grad, huragan, uderzenie pioruna. 
Ponadto o wsparcie mogą wnioskować 
rolnicy, którym powiatowy lekarz wete-
rynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie 
świń lub zniszczenie zwłok świń w celu 
zwalczania ASF.

Dotacje są dostępne dla tych, którzy 
ponieśli straty w roku, w którym jest 
składany wniosek o przyznanie pomocy 
lub w co najmniej jednym z dwóch lat 
poprzednich. Wysokość strat w uprawach 
rolnych, zwierzętach gospodarskich czy 
rybach uprawniająca do starania się o po-

moc musi wynieść co najmniej 30 proc. 
średniej rocznej produkcji rolnej oraz 
straty te muszą dotyczyć składnika go-
spodarstwa, którego odtworzenie wyma-
ga poniesienia kosztów kwalifi kujących 
się do objęcia wsparciem. Wysokość 
poniesionych strat, jakie powstały w go-
spodarstwie, określa komisja powołana 
przez wojewodę. Natomiast w przypadku 
wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o 
pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym 
powiatowy lekarz weterynarii nakazał 
zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w 
celu zwalczania ASF, a w dniu wydania 
tej decyzji stanowiły one co najmniej 30 
proc. świń będących w posiadaniu tego 
gospodarza. Maksymalna kwota wspar-
cia, jaką można otrzymać, wynosi do 300 
tys. zł, z tym że nie może przekroczyć 
ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifi -
kowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk ży-
wiołowych, jeżeli zniszczony składnik 
gospodarstwa był ubezpieczony, wów-
czas wysokość pomocy pomniejsza się o 
kwotę odszkodowania uzyskanego z ty-
tułu jego ubezpieczenia. Ponadto, jeżeli 
rolnik nie zawarł umowy obowiązkowe-

go ubezpieczenia upraw, a będzie ubie-
gał się o pomoc na odtworzenie plantacji 
chmielu, sadów, plantacji krzewów owo-
cowych gatunków owocujących efek-
tywnie dłużej niż 5 lat, wówczas kwotę 
pomocy na odtworzenie tego składnika 
pomniejsza się o połowę.

Dotację na pokrycie strat spowodo-
wanych klęskami żywiołowymi można 
przeznaczyć na inwestycje odtwarzające 
zniszczone składniki gospodarstwa, np. 
na odtworzenie plantacji wieloletnich, 
sadów, odbudowę zniszczonych budyn-
ków czy zakup nowych maszyn lub urzą-
dzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego 
gospodarstwo zostało poszkodowane 
przez ASF, dotację może otrzymać na 
inwestycje, które nie są związane z pro-
dukcją świń. Wnioski przyjmują oddzia-
ły regionalne ARiMR. Można je składać 
osobiście, drogą elektroniczną lub reje-
strowaną przesyłką pocztową.

Więcej informacji: na portalu interne-
towym – www.arimr.gov.pl, pod numerem 
bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 
oraz w punktach informacyjnych w biurach 
powiatowych i oddziałach regionalnych 
ARiMR.

ARiMR:ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie  300 tys. zł na odtworzenie 
potencjału gospodarstwapotencjału gospodarstwa

Mazowiecki Instrument Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Ochrony Powietrza MIWOP Mazowsze 2020Wsparcia Ochrony Powietrza MIWOP Mazowsze 2020
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W projekcie uczestniczy Szkoła Pod-
stawowa w Koziebrodach. Dzięki pod-
pisanej umowie szkoła otrzyma od sa-
morządu Mazowsza dofi nansowanie na 
zakup sprzętu komputerowego do pro-
wadzenia zajęć online. 

W sumie w projekcie bierze udział 
236 mazowieckich szkół. Władze wo-
jewództwa zdobyły unijne środki na 
wsparcie nauczania zdalnego. 

Po podpisaniu umowy z partnera-
mi samorząd Mazowsza ogłosi przetarg 
na zakup sprzętu komputerowego. Trafi  
on do 236 mazowieckich szkół, w tym 
do Szkoły Podstawowej w Koziebro-
dach.

Niezbędna pomoc w nauce
Dzięki środkom z UE do szkół tra-

fi  niezbędny do prowadzenia zdalnych 
lekcji sprzęt i oprogramowanie. Będą to 
stanowiska komputerowe, tablice multi-
medialne, monitory interaktywne, tablice 
dotykowe, laptopy, tablety, moduły i pro-
gramy edukacyjne, drukarki, projektory 
oraz urządzenia wielofunkcyjne. Na-
uczyciele wezmą udział w szkoleniach 
i instruktażach z prowadzenia nauki 
w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
i z niepełnosprawnościami, otrzymają 
urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz 
dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną 

objęci uczniowie nieposiadający w domu 
możliwości technicznych do uczestnic-
twa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

Duży projekt unijny
Całkowita wartość projektu to 35 mln 

zł, z czego około 25,8 mln zł zostanie 
przeznaczonych na wyposażenie szkół 
i placówek oświaty w sprzęt TIK (tech-
nologie informacyjno-komunikacyjne) 
do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 
5,2 mln zł trafi  na wyposażenie szkół 
i placówek w pakiety oprogramowania, 
a 680 tys. zł na szkolenia dla około 800 
nauczycieli oraz 2000 uczniów.

UG Raciąż 

Gmina Raciąż przystąpiła Gmina Raciąż przystąpiła 
do „Mazowieckiego programu przygotowania szkół, do „Mazowieckiego programu przygotowania szkół, 

nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”
3 lipca 2020 r. Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski przy kontrasygnacie Skarbnik Bar-
bary Rumianowskiej, podpisał umowę partnerską w związku z przystąpieniem Gminy Raciąż 
w charakterze Partnera do projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczy-
cieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowanego przez Samorząd Województwa.
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Etapy znoszenia ograniczeń 
związanych z COVID-19

Aby uświetnić obchody Między-
narodowego Dnia Mediacji i Tygodnia 
Mediacji, przypadające w październiku, 
Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizo-
wało konkurs na plakat promujący media-
cję – alternatywny do procesu sądowego 
sposób rozwiązywania sporów. Konkurs 
przeznaczony jest dla uczniów szkół pod-
stawowych oraz ponadpodstawowych. 
Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy 
na temat mediacji i zachęcić do korzysta-
nia z niej. Zadanie konkursowe polega na 
stworzeniu plakatu promującego mediację 
– jedną z metod polubownego rozwiązy-
wania sporu.

Jury pod przewodnictwem wicemi-
nistra sprawiedliwości Marcina Roma-
nowskiego wybierze spośród zgłoszonych 
propozycji 12 najlepszych prac, w tym 
zwycięską. Prace laureatów pojawią się w 
kalendarzu na 2021 rok, którego druk zleci 
Ministerstwo. Dostaną go m.in. sędziowie 
koordynatorzy ds. mediacji oraz autorzy 
zwycięskich prac.

Laureaci konkursu otrzymają zaprosze-
nie na spotkanie z wiceministrem sprawie-
dliwości – Marcinem Romanowskim, pod-
czas którego zostanie wykonana pamiątko-
wa fotografi a oraz odbędzie się wręczenie 
nagród. Ponadto zwycięska praca wyko-

rzystana będzie jako plakat promujący 
Dzień i Tydzień Mediacji oraz konferencję 
organizowaną corocznie przez Wydział ds. 
Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Internauci wybiorą również, za pośrednic-
twem Facebook’a, laureata nagrody pu-
bliczności.

Na zwycięzców czekają: bezprzewodo-
we głośniki JBL oraz opaski (zegarki) mo-
nitorujące codzienną aktywność fi zyczną, 
w tym pokonany dystans, fazy snu. Dzię-
kujemy za zainteresowanie konkursem 
i mnóstwo nadesłanych dotychczas prac.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Konkurs dla młodzieży na plakat promujący Konkurs dla młodzieży na plakat promujący 
Międzynarodowy Dzień MediacjiMiędzynarodowy Dzień Mediacji

Termin nadsyłania prac w konkursie na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 
został przedłużony. Na zgłoszenia czekamy do 6 września! To spełnienie próśb wielu uczniów 
zainteresowanych udziałem w konkursie.
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Sześć i pół roku miałam. Mieszkałam 
we wsi Hurby, gmina Buderaż. Hurby to 
duża ziemiańska wioska, to pamiętam. 
Ze swojego dzieciństwa pamiętam nasz 
piękny dom, do którego się wchodziło po 
ogromnych kamiennych schodach, takich 
głazach prawie. Przed wejściem była al-
tanka. To był stary dom, obok były wy-
budowane obora i stodoła. Obie ogrom-
ne. To była podstawa. Pamiętam nasze 
zwierzęta: dużo krów, dużo świnek, dużo 
koni. Pamiętam najstarszego brata, miał 
na imię Marcel, siostrę Leokadię, która 
żyje na szczęcie i mieszka w Trzebnicy. 
Pamiętam siostrę Stasię, która w odróż-
nieniu od nas była blondynką z ogrom-
nymi niebieskimi oczami, a ojciec... Nie 
pamiętam ojca. No i braciszka malutkie-
go, Tadzia. Malutki, może miał rok, rok 
i kilka miesięcy, jeszcze słabo chodził. 

My w rodzinnym domu wszystkie 
musiałyśmy wieczorem – my, to znaczy 
dzieci, które już rozmawiały i chodziły – 
klękać i głośno mówić pacierz. To pamię-
tam, a w jednym z pokoi mieszkała ciocia 
Franciszka Warnawska, która później się 
musiała nami wszystkimi zaopiekować. 

Były już wtedy jakieś różne przypad-
ki – napady, rabunki. No ale tatuś bardzo 
ufał, że nic nie będzie, zwłaszcza ufał 
Iwanowi, którego ja znałam osobiście. 
Iwan to u nas wiecznie był takim robotni-
kiem. Oni, tzn. jego rodzina, byli biedni, 
a on pomagał ciągle u nas na roli. Tatuś 
na zimę zawsze mu dawał świnię, dawał 
mu zboże, no i od rana do wieczora mó-
wił na niego „długi Iwan”. On potrafi ł 
kopać studnie. I on przychodził do tatu-
sia i mówił: „Janek – a było już głośno 
o pewnych rzeczach, były takie przypad-
ki w innych miejscowościach czy wio-
skach, w Mizoczu – jak coś będzie, to 
ja ci powiem”. I kładł się z tatusiem do 
łóżka i siekierę chował pod łóżkiem. My, 
jako dzieci, nie zwracałyśmy na to uwagi, 
ale ktoś namówił naszego tatusia, by nas 
odwiózł do tego Mizocza czy do miasta 
dalej, i tatuś nas wiózł. Całą piątkę nas 
wiózł i miał wrócić z Marcelem, moim 
najstarszym bratem, do domu, bo wiado-
mo, zwierzęta. No i tatuś nas wiózł takim 

wyplatanym, pamiętam, dużym wozem 
i z tyłu była taka buda, jakby osłona. To 
był taki świąteczny wóz – pamiętam, że-
śmy nim do kościoła jeździli czasami. 
I po kilku dniach tatuś przyjechał i nas 
zabrał do domu, ponieważ nic się nie 
działo. Uznał, że z tym niebezpieczeń-
stwem to chyba była jakaś taka plotka. 

To było w kwietniu, na pewno 
w kwietniu, bo było bardzo ciepło. No 
ale w maju to już coraz więcej, dziećmi 
będąc, słyszałyśmy, że kogoś tam za-
mordowali. Raz u nas nocowała pani, 
która była wdową, Mieszkała dość da-
leko, miała dzieci w jakiejś leśniczówce 
i przychodziła do nas nocować, bo się 
bała tam sama mieszkać. I kiedy ma-
musia nas pomyła, pokąpała, siedzia-
łyśmy na tapczaniku, ona obcinała nam 
grzyweczki, a brat na podwórku pewnie 
jeszcze gdzieś biegał. I wtedy odezwała 
się właśnie do siostry: „Lodziu, wyjdź na 
podwórko i zobacz, bo jakieś takie jak-
by huki słychać, strzały czy coś”. Siostra 
pytała: „Ale gdzie mamusiu? To na pew-
no pani Sierkowska rozkłada sienniki dla 
dzieci” – bo ona miała tych dzieci sporo. 
Ale w pewnym momencie siostra wyszła, 
a jak wyszła, to już się paliła cała wieś. To 
w ten czas tatuś krzyczał: „uciekaj, jedź-
my do lasu. A tu już ogień w następnym 
obejściu się palił, ale to były takie samo-
dzielne, ogromne gospodarstwa. I my-
śmy były w koszulkach na szeleczkach. 
Ja, Lodzia i Stasia, a mamusia chwyciła 
tego malutkiego braciszka, Tadzia, na 
ręce i tatuś rzucił na mamusię takie palto. 
Wiem, że miało taki kołnierz z lisa. I my 
z tym uciekliśmy z mieszkania, razem 
z tą panią, która tam z tymi dziećmi była. 

Biegłyśmy przez nasz ogród, gdzie 
było ścięte ściernisko po koniczynie, 
i tak drapało nas w stopy. Skierowałyśmy 
się do lasu. Może przeszłyśmy 150 me-
trów od domu, może nie. I ten las, do któ-
rego nie doszliśmy. I dwóch mężczyzn 
wyłoniło się ze zboża, i tylko krzyknęli: 
„Chłopcy, siuda!”. To znaczy – chłopcy, 
chodźcie tu. I mamusia zobaczyła u jed-
nego z nich, że miał siekierę za paskiem 
przywiązaną. I krzyknęła: „Dzieci, ucie-

kajcie, to banderowcy!” No i rozsypali-
śmy się wszyscy, gdzie kto mógł.

Bałam się daleko odchodzić, trzyma-
łam się mamusi za sukienkę, a Marcel 
niósł Stasię na barana, bo nóżki ukłu-
ła. Lodzia była gdzieś z drugiej strony, 
gdzieś wszystko zniknęło. Oni dopadli 
do mamusi. Nie wiem, co zaczęli robić, 
mamusia strasznie krzyczała. Szaro było, 
ale zobaczyłam, chociaż leżała, że ta-
kim dużym nożem odcinał jej pierś. Na 
mnie mówili w domu „Rysia” i dlatego 
krzyczała „Rysiu, uciekaj, Rysiu, ucie-
kaj!”. Ale nie uciekałam nigdzie, bo się 
bałam. I tak się położyłam twarzą do zie-
mi, podkuliłam nogi, leżałam i chyba nie 
oddychałam. Mamusia strasznie jęczała, 
krzyczała. Podcięli jej później gardło, ale 
żyła. 

Nie wiem, co się później stało, ma-
musia strasznie prosiła, żebym wody jej 
podała. Usłyszałam jednak takie trzaski, 
jakby drzewa, poczułam jakiś swąd i go-
rąc od płomieni – podniosłam głowę, a tu 
wszystko, wszystko się paliło, dosłownie 
wszystko. Wszystkie zwierzęta były wy-
puszczone, stodoła, obora, dom, wszyst-
ko się paliło, była jedna pochodnia. My-
śmy tak dzięki temu zbożu troszkę się 
uratowali, część ludzi. 

Boję się strasznie pożarów. Ja słyszę, 
ja w tej chwili słyszę, jak trzeszczy i to 
się wszystko pali, a mamusia jęczy. A to 
już była szarówka, już czerwiec. „Rysiu, 
Rysiu – widzi mnie, jeszcze jest przytom-
na – daj mi wody”. Włosy mamusia miała 
wyrwane, a nosiła takie długie warkocze 
i miała długie, czarne włosy […] 

Nie widziałam już nikogo w pobliżu 
i poszłam do ogródka. Zerwałam część 
kapusty, liść, i na tym liściu było trochę 
wody, taka rosa, i ja to mamusi przynio-
słam, ale nie podałam, bo się bałam. Za-
częłam strasznie płakać i uciekać. Mamu-
sia strasznie wyglądała, była cała zalana 
krwią i wszystko z niej zostało zdarte. 
I ten mały Tadzio leżał obok niej. Też żył 
jeszcze i jęczał. 

Nie było nikogo z rodzeństwa, niko-
go nie widziałam. Ja w takiej naiwności 
dziecka uciekłam do swojej chrzestnej 

WYBACZA SIĘ, 
ALE SIĘ NIE ZAPOMINA

Fragmenty reportażu Anny Lisickiej z Programu 2 Polskiego Radia „Kainowa Zbrodnia”, 
w którym zawarto relację ocalałej z rzezi we wsi Hurby na Wołyniu – Ireny Gajowczyk. 
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mamy, pani Marii Tylickiej, krawcowej – 
od nas może z 200, 300 metrów mieszkała 
– bo chodziłam tam do niej z jej córeczką 
się bawić. Przychodzę, a tam na podwór-
ku jest bardzo dużo koni, część uwiąza-
nych, część przy korytach wodę piła, a ja 
w tej naiwności dziecka wchodzę do tego 
mieszkania, a tam pełno mężczyzn. Są 
pijani – zobaczyli mnie. I krzyczą: „Mały 
laszok! Mały laszok!”. Rozumiałam, co 
to znaczy. Wybiegłam z tego mieszkania 
i uciekłam do ogródeczka, zaraz po lewej 
stronie, i tam taki krzak był, albo bez, 
albo jaśmin, w tej chwili już nie pamię-
tam, i ja wpakowałam się w ten krzak.
Oni tam pochodzili, pokrzyczeli, strzelali 
gdzieś, a ja bez oddechu tam siedziałam, 
tylko lalkę ściskałam cały czas. Jedynie 
w tej koszulce, zimno mi było. Już połu-
dnie pewnie było, bo było bardzo ciepło, 
jak oni na konie powsiadali. Śpiewali 
i „hurra” krzyczeli. Wyjechali. 

Po jakimś czasie jakaś pani wyszła 
ze zboża, starsza pani, ja nie wiem, jak 
ona się nazywała, chyba Krasicka. Była 
z moją siostrą. Były nietknięte. Ukraińcy 
zdjęli tylko z siostry kożuszek. Ta pani, 
jak uciekała z domu, wzięła ze sobą taki 
ładny kożuszek wyszywany i dała sio-
strze, bo jej zimno było w nocy, jak ta ro-
ska spadła. I ten Ukrainiec zdjął z siostry 
ten kożuszek […] 

My, dzieci, boimy się, bo tam masę 
ludzi leżało pomordowanych. Jak ktoś 
nie schował się, to był zamordowany. 
I zauważyłyśmy, a już trochę tych miesz-

kańców się zgromadziło, że z lasu ktoś 
biegnie. Wszyscy w popłochu, że to 
Ukraińcy, a to był mój tatuś. Podobno 
był zrozpaczony. Ja tego nie widziałam, 
ale ponoć chciał się powiesić i szkoda, 
że tego nie zrobił – ja, jako jego dziecko, 
to mówię. Szkoda, bo tak, jak go później 
zamęczyli, to… miał straszne wyrzuty 
sumienia, że nas nie ochronił. 

Wykopał dół w ogrodzie i tam pocho-
wał mamusię, Tadzia i Marcela. Potem 
tatuś zabrał mnie i siostrę i wiózł nas do 
Mizocza. To skrzypienie kół też zawsze 
słyszę, po piasku, w tym lesie. Jedna 
krowa była przywiązana, bo miała nas 
żywić. I raptem z lasu wyskoczyły ich 
miliony, tak mi się wydawało. I znowu: 
„Chłopcy, siuda!”. I zaczęli strzelać, ale 
mało broni mieli, wszyscy trzymali sie-
kiery, widły, jakieś potężne noże. No 
i tatuś krzyknął do nas: „Dzieci, uciekaj-
cie, banderowcy!”. Lodzia zeskoczyła, 
ja też zeskoczyłam, tatuś już z wozu nie 
zeskoczył, bo go postrzelili pewnie. Sta-
sia też została. Myśmy zaczęły uciekać, 
tych ludzi tam trochę też zaczęło ucie-
kać. Strasznie wtedy krzyczałam …gdy 
tak strasznie się darłam, to tego Ukraiń-
ca tak strasznie to pewnie denerwowało, 
że mnie zapał tak jak kota – za skórę, no 
i położył na taki ogromny kopiec mró-
wek. I tę część ciała, którą trzymał w dło-
ni, wykroił. 

Nie wiem, kiedy dokładnie się obu-
dziłam, ale to był już trzeci dzień. By-
łam cała we krwi i nie miałam prawie 

warg, wszystko wygryzione. A tatusia 
nie poznałam. Był przywiązany rękami 
i nogami do drzewa, miał zdartą skórę. 
Ja nie wiedziałam, że to jest mój ojciec, 
nie poznałam go. I słyszę skrzypienie 
kół, słyszę to samo skrzypienie kół na 
tym leśnym piachu. Ale już myślę wte-
dy, że będę prosić, żeby mnie nie zabijali. 
I podchodzi do mnie żołnierz. Zaczęłam 
strasznie krzyczeć, na ile miałam sił, ale 
w rzeczywistości podobno bardzo cichut-
ko krzyczałam. A to był Niemiec, nie-
miecki żołnierz. Podniósł mnie i mówi: 
„Mein Gott, mein Gott”. Te dwa wyra-
żenia: „chłopcy, siuda” i „mein Gott”, 
pamiętam do dzisiaj. Wziął mnie na ręce 
i dał mi czarną kawę z menażki. Tak słod-
ką, że ja do dzisiaj jej smak pamiętam. 

Muszę dodać, że w lesie widziałam 
Iwana, jak tatusia mordował. Tego Iwa-
na, co z tatusiem spał. Ja go widziałam… 
ja go widziałam, tego długiego Iwana, 
tak. Nigdy nie byłam za wschodnią gra-
nicą, nigdy, i nigdy nie będę. U mnie 
psychicznie ta bariera jest za duża. Naj-
trudniejszym dniem jest dla mnie zawsze 
Wszystkich Świętych, bo nie mam gdzie 
postawić świeczki. Wszyscy rozdrapu-
ją zaszłości i ja wiem, że ogromną tra-
gedią jest Katyń, że ogromną tragedią 
jest Oświęcim, ale tam była też bardzo, 
bardzo ogromna tragedia i dlatego nikt 
o tym nie chce mówić, a nas jest coraz 
mniej… I może to straszne, co powiem, 
ale wybacza się, ale się nie zapomina

Źródło: Wołyń Bez Komentarza

Rocznica Bitwy pod Grunwaldem Rocznica Bitwy pod Grunwaldem 
Autor: Jakub Różalski 610 lat temu, 15 lipca 1410 roku stoczono jedną z największych 

bitew średniowiecznej Europy – Bitwę pod Grunwaldem. Była ona 
kulminacyjnym momentem trwającej od sierpnia 1409 roku wojny 
między Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim a Zako-
nem Krzyżackim. Na polach Grunwaldu armia polsko-litewska poko-
nała wojska krzyżackie, a podczas walk śmierć poniósł wielki mistrz 
Ulrich von Jungingen oraz większość zakonnych dostojników. Zwy-
cięska bitwa wyniosła dynastię Jagiellonów do miana najważniejszej 
w Europie, zaś potęga militarna zakonu została raz na zawsze zła-
mana, a jego polityczne znaczenie w tej części kontynentu znacząco 
spadło. Zawarty w 1411 roku Pokój Toruński zmusił Krzyżaków do 
zaprzestania najazdów na Litwę i Polskę. 

Według historyka, Mariana Przedpełskiego, latem 1410 roku 
trasa przemarszu wojsk polsko-litewskich biegła przez naszą gmi-
nę. Szlak miała wieść m.in. przez Górę, a następnie przez Gralewo, 
Raciąż, Lipę, Unieck do Jeżewa-Wesel. Legenda głosi również, że 
od miejsca zwanego „Krzyżak” nieopodal miejscowości Kodłutowo 
delegacja węgierska wraz z rycerzem zakonnym była eskortowana 
przez polskich rycerzy do obozu króla Jagiełły, który miał znajdować 
się pod wspominanym Jeżewem. Czy tak rzeczywiście było? Pewnie 
nigdy na 100% się nie dowiemy. 

DZ
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Będzie to możliwe dzięki pozyskane-
mu dofi nansowaniu ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach konkursu nr 4/2020 
zorganizowanego na potrzeby Planu Ope-
racyjnego na lata 2020-2021 Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla 
Województwa Mazowieckiego na 2020 
rok. Kwota jest rekordowa – Miejskie 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w 
Raciążu otrzyma 62 437,20 zł. Raciąski 
dom kultury jest jednym z osiemnastu 
benefi cjentów, który pozyskał środki na 
realizację wydarzeń związanych z rolnic-
twem, przetwórstwem i agroturystyką. 
21 lipca dyrektor MCKSiR Artur Adam-
ski wraz z główną księgową Agnieszką 
Wiśniewską podpisali w Warszawie umo-
wę na organizację imprezy. 

Jarmark to wydarzenie o siedmiolet-
niej tradycji, które od początku współ-
organizowane jest przez Gminę Raciąż. 
Epidemia koronawirusa spowodowała, 
że imprezy plenerowe na długi czas zo-
stały zawieszone. W ostatnim czasie, ze 
względu na systematyczne znoszenie ob-
ostrzeń przez rząd, pojawiła się szansa na 
zorganizowanie siódmej edycji Jarmarku 
we wrześniu. 

Jeśli okoliczności związane z korona-
wirusem nie ulegną zmianie, już za nie-
co ponad miesiąc spotkamy się z naszą 
historią, tradycją i kulturą. Skosztujemy 
produktów lokalnych wytwórców i po-
dziwiać będziemy rękodzieła regional-
nych twórców. Mamy nadzieję, że mimo 
niecodziennych okoliczności jako Gmi-
na Raciąż wspólnie z Miejskim Centrum 
Kultury Sportu i Rekreacji oraz Gminą 
Miasto Raciąż zorganizujemy wydarze-
nie, które przyciągnie zarówno miesz-
kańców Raciąża, jak i okolicznych miej-
scowości będąc jednocześnie platformą 
promocyjną dla naszej gminy

DZ, MCKSiR, UG Raciąż

Dofinansowanie na Jarmark Raciąski
Jarmark Raciąski to 
wydarzenie, które w naszym 
regionie ma już określoną 
markę i jest ważnym punktem 
na mapie letnich imprez 
plenerowych. Ze względu na 
epidemię koronawirusa kolejna 
edycja zostanie zorganizowana 
we wrześniu. Tradycyjnie, 
współorganizatorem 
wydarzenia będzie Gmina 
Raciąż. 

przyznane!przyznane!
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W przedsięwzięcie zaangażowane 
będą Gmina Raciąż, MCKSiR w Racią-
żu oraz Miasto Raciąż, a także Koła Go-
spodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia 
działające na naszym terenie. Inicjatywa 
ma przede wszystkim pokazać, że mały-
mi nakładami fi nansowymi można stwo-
rzyć ciekawe zajęcia dla wszystkich grup 
społecznych, dzięki którym integruje się 
mieszkańców miasta i gminy, począw-
szy od dzieci, a kończąc na emerytach. 
Ważną kwestią jest stworzenie małego 
regionu tradycji i dziedzictwa utrwala-
jącego lokalne tradycje. Ma to pomóc w 
zacieśnieniu relacji między mieszkańca-
mi miasta i wsi. 

Na potrzeby projektu zorganizowane 
zostaną warsztaty, spotkania oraz kon-
kursy:
 Wyjazd studyjny do Łowicza, w celu 

nabycia umiejętności tkania na kro-
śnie, haftu, wykonywania wycinanek 
łowickich i przędzenia wełny owczej 
na kołowrotku, 

 „Opowieści mojej babci” – cykl spo-
tkań w siedzibach poszczególnych 
stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiej-

skich, podczas których zebrane będą 
opowieści i wspomnienia z regionu 

 Cykl spotkań „Tworzę i poznaję”,
 Warsztaty m.in. z rękodzieła i innych 

nowo nabytych umiejętności, dla 
wszystkich zaangażowanych w pro-
jekt oraz dla zaproszonych gości, 

 Spotkanie z członkiem Stowarzysze-
nia Twórców Ludowych w Lublinie 
– Koło Twórców Ludowych w Łowi-
czu, 

 Konkurs pn. „Umiem więcej, wiem 
więcej – tradycje łowickie i nie tylko 
w lokalnej twórczości rękodzielni-
czej”.
W trakcie realizacji projektu uczest-

nicy działań pozyskają nowe umiejęt-
ności w zakresie tkactwa, robienia na 
drutach, szydełkowania, haftu. Nauczą 

się, jak współpracować by osiągnąć 
wspólny cel, pomagać sobie nawzajem 
i wykorzystywać swoje umiejętności dla 
dobra lokalnej wspólnoty. W ten sposób 
wytworzą w sobie podstawy właściwych 
postaw obywatelskich. Miejskie Cen-
trum Kultury Sportu i Rekreacji w Racią-
żu zapewni oprawę techniczną, materiały 
informacyjne i promocyjne, Miasto Ra-
ciąż udostępni teren na piknik, zaś Gmi-
na Raciąż udostępni miejsca spotkań na 
ternie gminy oraz dofi nansuje nagrody w 
konkursie. Przedsięwzięcie potrwa do 15 
listopada 2020 roku, a po jego zakończe-
niu ukaże się krótka publikacja zawie-
rające informacje dotyczące przebiegu 
projektu, zdjęcia i ciekawostki zebrane 
podczas spotkań. 

MCKSiR, DZ

Bazarek umiejętności Bazarek umiejętności 

– Miasto i Gmina Raciąż – – Miasto i Gmina Raciąż – 
uczymy się od siebieuczymy się od siebie

W ramach konkursu inicjatyw lokalnych pt. „Laboratorium Edukacji Lokalnej” realizowanego przez 
LGD – Przyjazne Mazowsze, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w Raciążu pozyskało dofi nansowanie w wysokości 5 tysięcy złotych na zorganizowanie projektu 
pt. „Bazarek umiejętności – Miasto i Gmina Raciąż – uczymy się od siebie”. 

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Raciąż nie-
korzystnych zjawisk atmosferycznych w dniu 10 lipca 2020 r. 
Wójt Gminy Raciąż podjął decyzję o możliwości składania 
wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych. 
Wypełnione kompletnie wnioski (zgodnie z wnioskiem o płat-
ności) wraz z załącznikami (wniosek o płatności + wykaz zwie-
rząt z systemu identyfi kacji i rejestracji zwierząt (IRZ) + ko-
pie polis ubezpieczeniowych) należało składać w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Raciążu. Na dzień 30 lipca 2020 r. rolnicy 
z terenu gminy złożyli 230 wniosków. 

UG Raciąż

POMOC DLA ROLNIKÓW
POMOC DLA ROLNIKÓW
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13 lipca, podczas święta patronki parafi i w Starym Grale-
wie, św. Małgorzaty, odbył się uroczysty ingres nowego pro-
boszcza – księdza Wiesława Mordona. Nowego gospodarza 
swojej parafi i wierni witali także w Uniecku – 25 lipca, podczas 
tradycyjnego odpustu z okazji święta św. Jakuba swój ingres 
miał ksiądz Piotr Chojnowski. 

Informacja o zmianie proboszczów w Gralewie i Uniecku 
została podana przez płocką kurię 4 maja 2020 r. Zgodnie z de-
cyzją biskupa Piotra Libery, dotychczasowy proboszcz pierw-
szej z parafi i, ksiądz Jan Piotrowski odszedł na emeryturę, zaś 
ksiądz Wojciech Iwanowski został mianowany proboszczem 
parafi i pw. św. Stanisława BM w Lekowie. 

Nowego duszpasterza parafi i w Gralewie jako przedstawi-
ciele Gminy Raciąż przywitali Wójt Zbigniew Sadowski wraz 
z Przewodniczącą Rady Gminy Grażyną Rogowską. Chciałbym 
życzyć księdzu wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych i speł-
nienia misji jaką ksiądz proboszcz przyszedł tutaj pełnić. Oby 
wszystko się księdzu udało, oby było zadowolenie, a praca nie 
była tylko obowiązkiem, ale i przyjemnością – powiedział go-
spodarz gminy. Księdza Mordona witali także przedstawiciele 
rady parafi alnej. 

Ksiądz Piotr Chojnowski został ofi cjalnie przywitany 
w imieniu Wójta przez Sekretarz Urzędu Gminy w Raciążu, 
Annę Dumińską-Kierską oraz Przewodniczącą Rady Gminy 
Grażynę Rogowską. Życzymy zatem wytrwałości, entuzjazmu, 
dobrej współpracy z Urzędem Gminy oraz zwykłej ludzkiej życz-
liwości. Pragniemy, aby ksiądz proboszcz dobrze czuł się na 
naszej ziemi, byśmy owocnie współpracując mieli swój udział 
w drodze do zbawienie […] – odczytała Pani sekretarz. Nowy 
proboszcz otrzymał także kwiaty, oraz usłyszał ciepłe powitanie 
ze strony członków rady parafi alnej. 

My również dołączamy się do życzeń i nowym duszpaste-
rzom parafi i pw. Św. Małgorzaty w Gralewie, oraz pw. Św. Ja-
kuba w Uniecku życzymy błogosławieństwa Bożego, satysfak-
cji z pełnionej posługi oraz owocnej współpracy z władzami 
Gminy Raciąż. 
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