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Do szopy, hej, pasterze,
do szopy, bo tam cud.
Syn Boży w żłobie leży,
by zbawić ludzki ród.

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu.
Kłaniajcie się królowie, nie budźcie Go ze snu.

 Ten Bóg przedwiecznej chwały,
 Bóg godzien wszelkiej czci,
 patrz w szopie tej zbutwiałej,
 jak słodko On tu śpi.

 Śpiewajcie aniołowie...

On Ojcu równy w Bóstwie
opuszcza niebo swe.
A rodzi się w ubóstwie
i cierpi wszystko złe.

Śpiewajcie aniołowie...

 Padnijmy na kolana,
 to Dziecię to nasz Bóg,
 uczcijmy niebios Pana,
 miłości złóżmy dług.
  Śpiewajcie aniołowie...

Z myślą o pomocy rodzinie 
z Bogucina, której spalił się 
dom, Rada Rodziców przy 
Szkole Podstawowej w Gralewie 
zorganizowała kiermasz 
świąteczny połączony z licytacją, 
a także śpiewaniem kolęd przez 
przedszkolaków i uczniów.

Czytaj na str. 3, patrz na str. 6-7

Do szopy, hej, pasterze

RodzinnychRodzinnych

Świąt Bożego NarodzeniaŚwiąt Bożego Narodzenia

w atmosferze miłości i radości,w atmosferze miłości i radości,

wszystkiego co się dobrem zwiewszystkiego co się dobrem zwie

w 2018 roku w 2018 roku 

życzą autorzy „Głosu Raciąża”życzą autorzy „Głosu Raciąża”

Świąteczny kiermasz z sercemŚwiąteczny kiermasz z sercem
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Nie żyje 
HENRYK KOZAKIEWICZ, 

były burmistrz Raciąża
8 grudnia w wieku 72 lat w war-

szawskim szpitalu zmarł radny Rady 

Powiatu Płońskiego Henryk Kozakie-
wicz, były burmistrz Raciąża.

Henryk Kozakiewicz urodził się 28 
kwietnia 1945 r. w Modrzewiu (powiat 
sierpecki). Ukończył Technikum Rolni-
cze w Trzepowie, następnie uczęszczał 
do Studium Nauczycielskiego w Wymy-
ślinie. Był absolwentem Akademii Rol-
niczej w Lublinie z tytułem magistra in-
żyniera rolnictwa. Ukończył też studia 
podyplomowe z ochrony i kształtowania 
środowiska na Politechnice w Płocku.

Pierwszą pracę podjął jako na-
uczyciel przedmiotów zawodowych w 
Szkole Przysposobienia Rolniczego w 
Kraszewie Gaczułtach. Następnie pra-
cował w Zasadniczej Szkole Rolniczej 
w Krajkowie oraz w Zespole Szkół Za-
wodowych w Raciążu.

Od 1980 r. był przewodniczącym 
Międzyzakładowej Komisji NSZZ So-
lidarność oraz współorganizatorem 
i przewodniczącym Miejsko-Gminnego 
Komitetu Obywatelskiego Solidarność 
w Raciążu.

W latach 1990-1992 pełnił funkcje 
burmistrza miasta i gminy Raciąż. Na-
stępnie pracował jako nauczyciel w Ze-
spole Szkół Zawodowych w Raciążu.

Z ramienia Prawa i Sprawiedliwości 
był radnym Rady Powiatu Płońskiego. 
Z tej racji często aktywnie uczestniczył 
w sesjach Rady Gminy Raciąż.

Pogrzeb Henryka Kozakiewicza od-
był się 12 grudnia. Spoczął na cmenta-
rzu parafi alnym w Raciążu.

Po raz kolejny gmina Raciąż był 
gospodarzem konwentu wójtów i burmi-
strzów powiatu płońskiego, który odbył 
się 9 listopada. Tym razem wiele miej-
sca poświęcono w dyskusji sprawom 
związanym z gospodarką wodą. Stąd 
obecność na posiedzeniu szefa  Woje-
wódzkiego Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Warszawie Bernarda 
Muchy. Rozmawiano m.in. o skutkach 
nowego prawa wodnego, które wejdzie 
w życie wraz z nowym rokiem.

Zdaniem dyrektora, a także wój-
tów, niesie ono wiele zagrożeń, w tym 
wzrost cen wody nawet o 30 procent.

Inną wodną kwestią są zalane pola 
i łąki. Ten problem występuje także w 
gminie Raciąż i dotyczy wielu rolni-

ków, o czym informują 
m.in. sołtysi na sesjach 
Rady Gminy Raciąż, 
i domagają się m.in. 
oczyszczenia rzeki Ra-
ciążnicy. W związku z 
nowymi regulacjami 
wodnymi, nie wiado-
mo jednak do kogo 
zgłaszać ten problem. 
Nowe przepisy wpro-
wadzają bowiem także 
zmiany organizacyjne, 
powołując od życia 
Wody Polskie w miejsce zarządów me-
lioracji i urządzeń wodnych. Ale zanim 
zaczną one funkcjonować, minie trochę 
czasu.                                       r-r

25 listopada OSP w Kaczorowach 
świętowała uroczyste otwarcie i poświę-
cenie wyremontowanej remizy. Inwesty-
cja objęła m.in. wymianę poszycia da-
chowego, ocieplenie obiektu oraz wyko-

nanie elewacji budynku, a także remont 
sali wraz z zapleczem kuchennym i gara-
żu. Gmina Raciąż wyłożyła na gruntow-
ną modernizację strażnicy ponad ćwierć 
miliona złotych własnych środków. Stra-

żakom ochotnikom 
udało się też uzy-
skać dofi nansowanie 
w kwocie ok. 21 tys. 
zł z Państwowych 
Straży Pożarnych. 
Nieocenioną pomoc 
okazali miejscowi 
przedsiębiorcy bu-
dowlani.

– Druh Jacek Małecki bezpłatnie 
wyremontował nam kuchnię i na doda-
tek wyposażył w sprzęt agd, a Tomasz 
Drozdowski, mimo że nie należy do 
straży, wykonał tzw. strukturę na ścia-
nach wewnątrz garażu i napis. Ponadto 
elektryk Arkadiusz Cybulski założył in-
stalację w kuchni i sanitariatach. Żaden 
z panów nie wziął za prace od straży 
ani grosza – informuje członek zarządu 
OSP w Kaczorowach Andrzej Wójto-
wicz dziękując wszystkim, którzy przy-
czynili się do wyremontowania remizy.

r-r

KONWENT O WODZIEKONWENT O WODZIE

W listopadzie w Urzędzie Gminy w Raciążu 
obradował konwent wójtów i burmistrzów 
powiatu płońskiego Fot. UG

OSP W KACZOROWACH JAK NOWAOSP W KACZOROWACH JAK NOWA

Fot. archiwum OSP
Wnętrze zmodernizowanej strażnicy w Kaczorowach

Nie żyje 
HENRYK KOZAKIEWICZ,

były burmistrz Raciąża
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W sobotę, 16 grudnia, w Szkole Podstawowej 
w Starym Gralewie odbył się kiermasz świąteczny 
zorganizowany przez Radę Rodziców. Dochód z 
kiermaszu przeznaczony będzie dla rodziny pań-
stwa Sękowskich z Bogucina, którym spalił się 
dom. Kiermaszowi towarzyszyło śpiewanie kolęd 
w wykonaniu przedszkolaków oraz uczniów po-
szczególnych klas. Przegląd kolęd przygotowali 
nauczyciele szkoły. Na kiermasz wpłynęło bar-
dzo dużo prac, m.in. stroiki, choinki, bombki, 
świeczniki i inne. Wybranych 26 prac wystawiono 
na licytację, którą poprowadzili dyrektor szkoły 
Krzysztof Borkowski oraz przewodnicząca Rady 
Rodziców Monika Liberadzka. Pozostałe prace 
wystawiono na sprzedaż. 

Licytację prac rozpoczęto od kalendarza 
na rok 2018, ofi arowanego przez Muzeum Wsi 
Mazowieckiej w Sierpcu. Największe wylicyto-
wane ceny: bałwan z plastikowych kubków – 
300 zł, szopka bożonarodzeniowa – 300 zł, 
choinka – 220 zł, choinka świecąca – 170 zł, cho-
inka świecąca – 165 zł, choinka – 150 zł, choinka 
– 150 zł, choinka – drzewko – 120 zł, stroik – 120 
zł, kalendarz – 110 zł,  ikona – 100 zł. 

Podczas licytacji można było skosztować 
smacznych ciast oraz napić się napojów, kawy i 
herbaty. Wszystko przygotowane przez rodziców. 
16 grudnia w naszej szkole był bardzo udany – 
miło i pożytecznie spędziliśmy czas. Dziękujemy 
wszystkim za przybycie i okazane serce.

Rada Rodziców

K I E R M AS Z  Ś W I ĄT EC Z N Y  Z  S E RC E M 

Przewodniczący Rady Gminy Raciąż

Jarosław Jaworski

Wójt Gminy Raciąż 

Ryszard Giszczak

Mieszkańcom Gminy RaciążMieszkańcom Gminy Raciąż
z drowych, spokojnych, rodzinnychz drowych, spokojnych, rodzinnych

Świąt Bożego NarodzeniaŚwiąt Bożego Narodzenia
oraz szcz ę śliwego Nowego Roku 2018oraz szcz ę śliwego Nowego Roku 2018
ż ycz ą w imieniu władz samorz ądowychż ycz ą w imieniu władz samorz ądowych

Gminy RaciążGminy Raciąż
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Sołtys Kazimierz Deptuła dopomi-
nał się po raz kolejny o nową nawierzch-
nię w Młodochowie. Członek Zarządu 
Powiatu Płońskiego Elżbieta Grodkie-
wicz poinformowała, że modernizację 
drogi przez Młodochowo w kierunku 
Drobina udało się „wcisnąć” do dofi nan-
sowania z rezerwy mostowej i jeśli rada 
dołoży, będzie robiona w 2019 r.

W KOZIEBRODACH

Z kolei Eugeniusz Ptasik nie po 
raz pierwszy zgłaszał problem braku 
chodnika przy drodze powiatowej od 
szkoły w Koziebrodach do Małej Wsi. 
Dokumentacja sfi nansowana przez gmi-
nę już dawno jest gotowa, a chodnika 
jak nie było, tak nie ma. I pewnie nie 
będzie, gdyż Elżbieta Grodkiewicz po-
wiedziała, że na chodniki powiat nie 
ma pieniędzy. Zapowiedziała natomiast 
wykonanie jeszcze w tym roku drogi z 
Koziebród w kierunku Siemiątkowa, do 
granicy gmin, wraz z mostem na rzece 
Raciążnicy koło Bielan. To 6 km nowej 
nawierzchni. Byliśmy tam 12 grudnia. 
Droga była już prawie gotowa. I most 
też. Pozostały do wykonania pobocza i 
roboty wykończeniowe.

– Do modernizacji tej drogi po-
wiatowej gmina Raciąż dołożyła z 
własnych środków połowę kosztów in-
westycji, czyli ponad 1 milion złotych 
– poinformował wójt Ryszard Giszczak, 
zdaniem którego był to najbardziej 
zniszczony odcinek ze wszystkich dróg 

powiatowych na terenie gminy. Dodał, 
że nie jest niczym nowym wspieranie 
modernizacji dróg powiatowych. – To 
standard. Nie ma w naszej gminie po-
wiatowej inwestycji drogowej, której nie 
wsparlibyśmy fi nansowo – powiedział.

W KOCIĘCINIE

Kolejnym dowodem na to jest dal-
szy ciąg modernizacji drogi z Komunina 
w kierunku Uniecka. Tam też byliśmy 
12 grudnia. Wykonawca kończył ukła-
danie asfaltu na odcinku o długości po-
nad 1,2 km od Komunina do Kocięcina. 
Tym razem gmina Raciąż dołożyła bli-
sko 230 tys. zł, czyli 60 proc. kosztów. 
Radni gminy Raciąż zdecydowali się na 
fi nansowanie tej inwestycji w większym 
stopniu niż powiat, gdyż chcieli w ten 

sposób przekonać władze powiatu, iż 
powinny  wykonać właśnie to zadanie, 
a nie w innej gminie. Trzeba bowiem 
mieć świadomość, że powiat płoński to 
12 gmin i każda z nich, nie tylko gmina 
Raciąż, ma drogi, które wymagają na-
tychmiastowej naprawy. Przypomnijmy, 
że dwa lata temu nowa nawierzchnia 
została położona na długości 2,7 km od 
Zygmuntowa w powiecie ciechanow-
skim do końca miejscowości Komunin. 
Partycypacja gminy w kosztach tamtej 
powiatowej inwestycji drogowej wnio-
sła 50 proc., czyli 300 tys. zł.

W UNIECKU

Opornie natomiast prowadzona jest 
modernizacja 500-metrowego odcin-
ka drogi gminnej wraz z chodnikiem i 
burzówką w Uniecku, od skrzyżowania 
przy fi gurce do nowego asfaltu w kie-
runki Jeżewa Wesel. Sołtys wsi Henryk 
Tabarkiewicz mówił na sesji, że droga 
jest rozgrzebana. Problem znany jest 
władzom gminy aż nadto dobrze. I jest 
to rzeczywiście problem. Do przetargu 
na wykonanie zgłosił się tylko jeden 
wykonawca. Nie było wyboru. Zgłosił 
się, wygrał, w marcu podpisał umowę, 
rozpoczął roboty i... przerwał. Wznowił 
je dopiero w pierwszych dniach grud-
nia. Gdy 12 grudnia byliśmy w Uniec-
ku, trwały prace przy montażu studni 
chłonnych – elementów kanalizacji desz-
czowej. Tymczasem zgodnie z  umową 
zakończenie tej inwestycji miało nastąpić 
wraz z końcem listopada. Wójt Ryszard 
Giszczak mówi stanowczo: – Jeśli eks-
pertyza prawna potwierdzi, że nie ma 
podstaw do zmiany tego terminu, na 
wykonawcę zostanie nałożona i wyegze-
kwowana kara przewidziana w umowie.

Skoro jesteśmy w Uniecku.. Infor-
mowaliśmy na łamach „Głosu”, że gmi-
na Raciąż zabiega o dofi nansowanie, 
w ramach budowy tzw. schetynówek, 
modernizacji innego odcinka drogi w 
tej miejscowości – od kościoła do be-
toniarni. Niestety, z Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego nadeszła od-
mowna odpowiedź. Służby wojewody 
mazowieckiego, który dzieli pieniądze 
z Narodowego Programu Budowy Dróg 
Lokalnych, wymieniły kilka powodów, 
dla których wniosek gminy Raciąż o 

Sołtys Kazimierz Deptuła regularnie 
dopomina się o nową nawierzchnię 
w Młodochowie

Radny Eugeniusz Ptasik nie może się do-
czekać chodnika przy drodze powiatowej 
od szkoły w Koziebrodach do Małej Wsi

Nie ma w naszej gminie powiatowej inwe-
stycji drogowej, której nie wsparlibyśmy 
fi nansowo – mówi wójt Ryszard Giszczak

Gmina wspiera,Gmina wspiera,  powiat buduje,powiat b  radna notuje
Nie ma posiedzenia Rady Gminy Raciąż bez wniosków radnych lub 
sołtysów o modernizację drogi gminnej czy powiatowej. Tak było także 
podczas ostatnich sesji.
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dofi nansowanie został odrzucony. – Te 
zarzuty są niemerytoryczne – ocenił 
wójt. – Złożyliśmy odwołanie, ale nie 
w trybie Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego, gdyż schetynówek taka 
procedura nie obowiązuje, lecz do służb 
wojewody, które  naszego wniosku nie 
uwzględniły. Był to więc raczej apel o 
zmianę niekorzystnej dla nas decyzji. Nie 
został uwzględniony, czego – powiem 
szczerze – się spodziewaliśmy. Ale jest 
iskierka nadziei na otrzymanie dofi nan-
sowania modernizacji tej drogi z innego 
źródła – mówi Ryszard Giszczak. I wy-
jaśnia. Otóż okazuje się, że w programie 
rozwoju obszarów wiejskich, w ramach 
którego wparcie fi nansowe otrzymała 
budowa drogi z Kodłutowa do Szczepko-
wa, zostało jeszcze trochę oszczędności i 
Urząd Marszałkowski ma ogłosić nabór 
wniosków o dofi nansowanie zadań in-
westycyjnych właśnie w ramach wspo-
mnianego programu. Złożymy wniosek 
o wsparcie fi nansowe  przebudowy dro-

gi w Uniecku od kościoła do betoniarni. 
Nabór ma być ogłoszony prawdopodob-
nie w styczniu 2018 r. – mówi wójt.

Na zakończenie o marzeniach. Wia-
domo nie o dziś, że pilnym zadaniem 
jest modernizacja drogi powiatowej 
z miejscowości Pólka Raciąż do Ko-
dłutowa. Tym razem chodzi głównie 
o tę jej część, która biegnie przez las. 
Radny Eugeniusz Lewandowski wie-
lokrotnie zwracał uwagę na to, że nie 
tylko nawierzchnia drogi na tym odcin-
ku pozostawia wiele do życzenia, ale i 
szerokość. – Samochody nie mogą się 
bezpiecznie wy-
minąć – mówił. 
P r z y pom n ijmy, 
że kilka lat temu 
część drogi do 
Uniecka została 
zmodernizowana, 
ale „leśny” ka-
wałek pozostał. – 
Moim marzeniem 
jest, aby całą tę 
drogę zrobić – po-

wiedziała Elżbieta Grodkiewicz, która 
przekazała też informację o losie wnio-
sku powiatu do Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego na dofi nansowanie w 
ramach tzw. schetynówek moderniza-
cji 3-kilometrowego odcinka drogi z 
Raciąża w kierunku Koziebród. Nieste-
ty, wniosek, podobnie jak i ten gmin-
ny, nie został uwzględniony, a powiat 
będzie czynił starania o pozyskanie 
funduszy z Urzędu Marszałkowskiego.

r-r

SAMORZĄD

Radny Eugeniusz Lewandowski wielokrot-
nie zwracał uwagę na konieczność 
modernizacji drogi powiatowej od wsi 
Półka Raciąż do Kodłutowa

Elżbieta Grodkiewicz, radna powiatowa 
i członek Zarządu Powiatu Płońskiego, 
skrzętnie notuje uwagi sołtysów i radnych, 
i przenosi je na forum powiatowe

Nowy most na Raciążnicy koło wsi Bielany

Droga z Koziebród w kierunku 
Siemiątkowa ma wreszcie porządną 

nawierzchnię

Modernizacja 500-metrowego odcinka drogi gminnej 
wraz z chodnikiem i burzówką w Uniecku

Wykonawca ukończył układanie asfaltu 
na odcinku o długości ponad 1,2 km

na drodze od Nowego Komunina do Ko-

Gmina wspiera, powiat buduje,buduje,  radna notujeradna notuje
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Kiermasz świąteczny w GralewieKiermasz świątec
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Fot. Beata Wiśniewska

Kiermasz świąteczny w Gralewieczny w Gralewie
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MIKOŁAJ  U  PRZEDSZKOLAKÓW

j y g , g p y y ę y j

Pamięci Powstańców 
Styczniowych

27 stycznia to wyjątkowy dzień dla 
unieckiej szkoły. W 5 rocznicę nadania 
szkole imienia Powstańców Stycznio-
wych lokalna społeczność przeżyła pod-
niosłą uroczystość. Część artystyczna 
wzorowana była na fragmentach powieści 
,,Rok 1863. Opowieść o miłości, wojnie 
i gotowaniu” Katarzyny Maludy i do-
starczyła mnóstwa wzruszeń. Uczniowie 
odegrali sceny z życia bohaterów książki.

Krajkowo 
bezkonkurencyjne

Tradycyjnie w tzw. dzień wagaro-
wicza, czyli pierwszy dzień wiosny do 
szkoły w Krajkowie zjechali uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów w 
gminie Raciąż, aby rywalizować przy 
stolach tenisowych o puchar wójta gmi-
ny Raciąż. Gospodarze okazali się mało 
gościnni. Wygrali bowiem drużynowo 
zarówno w kategorii podstawówek, jak 
i gimnazjów.

Dzień Dziecka jakiego 
jeszcze nie było

Sobota, 27 maja, festyn dla dzieci w 
pełni. Mnóstwo konkursów, zabaw, po-
kazów... Boisko przy szkole w Gralewie 
zamieniło się w wielki plac zabawy. Na 
scenie pląsy i śpiewy –  to występy dzie-
ci i młodzieży. – Chcieliśmy, żeby było 
inaczej niż zawsze – mówi Beata Wi-
śniewska  z Rady Rodziców – inicjatora 
i głównego organizatora festynu. I było.

Wójt z absolutorium
Spośród 14 obecnych na sesji Rady 

Gminy Raciąż, 9 czerwca, 13 głosowało 
za udzieleniem wójtowi gminy absoluto-
rium za 2016. Jeden radny wstrzymał się 
od głosu. Chwilę wcześniej rada jednogło-
śnie przyjęła sprawozdanie z wykonania 
ubiegłorocznego budżetu gminy Raciąż.

Na zdjęciu wójt Ryszard Giszczak 
(z lewej) z przewodniczącymi rad: gmin-
nej – Jarosławem Jaworskim i powiatowej 
– Janem Mączewskim.
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Zakład ALFA PVC w 
Witkowie oficjalnie otwarty

W sobotę, 10 czerwca, w Witkowie 
otwarty został ofi cjalnie nowy zakład spółki 
ALFA PVC, produkujący granulaty, używa-
ne do wytwarzania m.in. uszczelek znajdują-
cych zastosowanie w profi lach okiennych, czy 
do wyrobów medycznych. Nie obyło się bez 
przecięcia wstęgi, poświęcenia, lampki szam-
pana... Grała orkiestra dęta OSP Krajkowo. 
Gości witał współwłaściciel fi rmy Andrzej 
Trebicki (z lewej). 

Szapsk górą
Druhowie z Szapska zwyciężyli w 

kategorii dorosłych w zawodach sporto-
wo-pożarniczych, sprawiając sobie tym 
samym prezent na jubileusz 90-lecia ist-
nienia jednostki. Okazały puchar i gratu-
lacje odebrał dowódca drużyny Waldemar 
Pankowski. W zawodach, których gospo-
darzem było Jeżewo Wesel, wystartowa-
ło 15 drużyny, w tym 7 młodzieżowych. 
Zabrakło reprezentacji OSP Koziebrody i 
OSP Krajkowo.

W Uniecku plac zabaw 
oficjalnie otwarty

Powstał w ubiegłym roku, w tym został 
ogrodzony, a 15 lipca nastąpiło jego ofi cjal-
ne otwarcie. Wstęgę zawieszoną w bramce 
przecinali kolejno wójt Ryszard Giszczak, 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Jacek Ga-
domski, sołtys Henryk Tabarkiewicz, prze-
wodnicząca Rady Sołeckiej Edyta Pawłow-
ska, ksiądz Adam Warda, który wcześniej 
odmówił modlitwę i poświęcił obiekt, oraz 
przedstawicielka dzieci Dagmara Stawiska, 
dla których społeczność Uniecka zbudowała 
plac zabaw ze środków funduszu sołeckiego.

Strażacki jubileusz 
z poślizgiem

W 2016 roku OSP w Koziebrodach mi-
nęło 90 lat istnienia, ale dopiero w 2017 r. 
strażacy świętowali ten jubileusz. Wcześniej 
chcieli się do niego dobrze przygotować. Wy-
budowali, przy pomocy  gminy i sponsora, 
nowy garaż dla nowego wozu, uporządkowa-
li teren, odnowili remizę, a 6 sierpnia 2017 
r. zorganizowali uroczystość. Jednostka i jej 
prezes Eugeniusz Ptasik uhonorowani zostali 
przez marszałka województwa mazowieckie-
go Adama Struzika Medalem Pro Mazovia.
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Marszałek gratulował 
szapskim strażakom

Jubileuszowe uroczystości 90-lecia 
istnienia OSP w Szapsku odbyły się 19 
sierpnia. Deszcz pokrzyżował gospoda-
rzom plany, zamiast przed remizą obcho-
dy zorganizowano w sali gimnastycznej 
szkoły w Gralewie. Marszałek woje-
wództwa mazowieckiego Adam Struzik 
uhonorował OSP w Szapsku Medalem 
Pamiątkowym Pro Mazovia. 

Dożynki w Raciążu
W tym roku po raz pierwszy 

15 sierpnia odbyły się w Raciążu para-
fi alne dożynki miejsko-gminne, w or-
ganizację i przebieg których aktywnie 
włączyli się mieszkańcy gminy Raciąż 
z sołectw należących do parafi i w Racią-
żu – wykonali wieńce dożynkowe, a w 
czasie nabożeństwa składali dary. Potem 
miała miejsce procesja dookoła kościoła 
i przemarsz przez miasto na plac przy 
domu kultury.

Pro Masovia dla gminy 
Raciąż

Marszałek województwa mazowiec-
kiego Adam Struzik uhonorował gminę 
Raciąż Medalem Pamiątkowym Pro Ma-
sovia. Identyczne wyróżnienie otrzymali 
indywidualnie wójt gminy Raciąż Ry-
szard Giszczak i przewodniczący rady 
Jarosław Jaworski. A miało to miejsce 
podczas uroczystej sesji zorganizowanej  
z okazji 25-lecia gminy Raciąż, która 
2 września odbyła się w Krajkowie.

Gralewskie śpiewanie
13 scholi (dwie poza konkursem) z 

różnych parafi i województwa mazowiec-
kiego, a nawet spoza Mazowsza, wystąpi-
ły w 17 już konkursie piosenki religijnej, 
który 18 listopada odbył się w Gralewie. 
Reprezentanci gospodarzy – schola  z 
parafi i pw. św. Małgorzaty – wyśpiewali 
wyróżnienie.
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Operacja typu: „BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH”

-2020
„WSPARCIE

Nazwa operacji: -
SZCZEPKOWO

Umowa o dofinansowanie: 00089-65151-UM0700516/16 Z DNIA 18 LIPCA 2016 R.
999

Kwota pomocy: 608 891
Poziom dofinansowania 63,63 %

36,37 %
Beneficjent:

W ramach operacji zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa 
– Szczepkowo”. 

w energie odnawialn i
tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

tec -

-1
-
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Kończy się kolejny rok, nowy wartko kroczy
Ale nim do nas dotrze, choć będzie wyborczy
Wspomnijmy dla gminy Raciąż rok jubileuszowy.
Ot, taka rymowanka wyskoczyła skrybie z głowy.

Oto idzie Rysiek mały
Za nim Jarek doskonały
Dwadzieścia pięć lat już tak chodzą
Czasem w sporze, lecz się godzą

Bo inaczej być nie może
Rysiek wójtem został na ugorze
Jarek szefem gminnej rady
Więc na co im kłótnie, zwady

Wzięli się ostro do pracy
Bo to na schwał chłopacy
Innych za sobą pociągnęli
I budowanie rozpoczęli

Mija rok pierwszy, drugi, trzeci
A tu woda już z wodociągów leci
Potem czwarty, piąty, szósty
Raz jest chudy, innym razem tłusty

Szkół, sal gimnastycznych mury
Pną się szybko do góry
Telefony na korbkę – kto o tym pamięta
Znikły – to była gminy achillesowa pięta

Radni radzą i  główkują
Sołtysi ich dopingują
Żeby wszyscy się zebrali
Dobre drogi zbudowali

Bo bez dobrej drogi
radny bezradny, sołtys ubogi.
Gmina odcięta od świata
Z Unią się nie zbrata
A właśnie Unia już się dopomina
o czyste środowisko 

– będzie tytuł ekologiczna gmina.
I przypomina o kwestii człowieka
Fundusz kapitał ludzki nęci i czeka.

I tak się toczy gminy Raciąż budowanie
Jak lud chce i jak stoi w planie.
Panie Basie mnożą, dzielą i dodają
Słowem o stan kasy gminnej dbają

Pani sekretarz Gabrysia ma na względzie
Ład, porządek, dyscyplinę w urzędzie
Aby urzędnicy dobrze się sprawowali
Wszystkie ludzkie sprawy załatwiali

Ale gmina to nie tylko urząd i rada
To cała niemal familijna gromada
Druhowie i druhny w mundurach
Bronią od czerwone kura.

A gdy ten śpi jak niedźwiedź stary
Druhny napełniają gary
Druhowie stroją instrumenty
I na nic się zdadzą wykręty

Bo gdy Dzień Strażaka albo jubileusz jaki
Idą w tany dziarskie dziewki i chłopaki
Wszak nie samym chlebem człowiek żyje
A kto nie wypije, tego we dwa kije...

Sołtysi też nie są od parady
zwłaszcza gdy we wsi dochodzi do zwady
Ale nie tylko – nowe hasło w modzie
Sołtys na zagrodzie równy wojewodzie

Dzielą z ludem fundusz, co im dała rada
Decyduje o nim cała wioskowa gromada.
Ale głos sołtysa i w tej sprawie waży
Wszak stoi on na spraw wioskowych straży.

Gdy tylko radni zbierają się w urzędzie 
Sołtysi tam też są – muszą być wszędzie
Gdzie decydują co, gdzie i kiedy będzie budowane
Aby ich sołectwa w tych planach nie były pomijane. 

Z koziebrodzkiej strony znany rym leci
To pani Basia (teraz Teresa) nowy program kleci
Bo zapusty, karnawału ostatki
Chodzą przebierańcy od chaty do chatki

Wtórują im zapustnicy z drugiej strony gminy
To szapskie i okoliczne chłopaki i dziewczyny
Na swojską melodię grają i śpiewają
Do tańca, do zabawy wszystkich zapraszają

Bo duch w naszym narodzie ludowy
Do pracy i do zabawy gotowy
Mieszkańcy pomyślność gminy budują
A w tym roku też jej 25 urodziny świętują.

W Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu zakończył się konkurs 
„Szopka betlejemska. Dzieło sztuki 
z surowców naturalnych i wtórnych”. 
Uroczystość wręczenia nagród odbyła 
się 8 grudnia w sierpeckim skansenie 
i zgromadziła laureatów wraz z opie-
kunami. Inicjatywa skierowana była 
do dzieci i młodzieży z terenu Ma-
zowsza w wieku od 6 do 16 lat. Zwy-
cięzcy otrzymali sprzęt elektroniczny, 
sportowy i turystyczny.

Konkurs wzbudził bardzo duże za-
interesowanie. Do udziału w rywalizacji 
zgłoszone zostały 143 prace z 33 insty-
tucji kultury i placówek oświatowych 
regionu Mazowsza. Były wśród nich 
prace uczniów z gminy Raciąż. Mało 
tego – niektóre znalazły uznanie wśród 

jurorów. Zuzanna Jankowska (kategoria 
wiekowa 12-13 lat) ze Szkoły Podstawo-
wej w Starym Gralewie zajęła I miejsce 
za szopkę wykonaną z surowców wtór-
nych, a Kamil Jankowski z tej samej 
szkoły i w tej samej kategorii wiekowej 

– II miejsce za szopkę z surowców na-
turalnych.

r-r
Prace podziwiać można na pokonkur-

sowej wystawie zorganizowanej na terenie 
skansenu do końca lutego 2018 r. 

Rymowanka
jubileuszowa

Nasi wśród nagrodzonychNasi wśród nagrodzonych
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