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Nowe kierunki kształcenia 

w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu 

szansą dla rolników z naszej gminy! 
Więcej strona 12. 

101 lat Niepodległej 101 lat Niepodległej 
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OSP Unieck z nowy garażemOSP Unieck z nowy garażem

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniecku mają powody 
do zadowolenia. W ostatnich dniach odebrano budynek nowego 
garażu, który powstał na potrzeby nowego, średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego, przekazanego na początku roku. 

Więcej na stronie 5.

źródło zdjęcia 
osno.pl

W ostatnich dniach władze Gminy Raciąż miały okazję i przy-
jemność nagrodzenia dwóch małżeństw z terenu naszej gminy, 
którym w tym roku przypadły tzw. Złote Gody, czyli 50. roczni-
ca ślubu – mowa tu o Annie i Bogumile Bukowskich z Szapska, 
oraz Eufemii i Bonifacym Kwiatkowskich z Uniecka.

 Więcej na stronie 7.

Świętowali Złote Gody

Czy wiesz że… od 1 sierpnia osoby, 

które nie ukończyły 26. roku życia 

są zwolnione z podatku PIT?
Więcej strona 6.
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11 listopada, w 101. rocz-
nicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości w Raciążu od-
były się uroczyste obchody 
Święta Niepodległości. Za-
inaugurowała je msza świę-
ta w intencji ojczyzny, któ-
rej przewodniczył wikariusz 
parafi i pw. Św. Wojciecha w 
Raciążu, ksiądz Łukasz Gach. 
Duchowny podczas swojej 
homilii przypomniał słowa 
naszego poety, Cypriana Ka-
mila Norwida, że ojczyzna to 
wielki, zbiorowy obowiązek. 
Po zakończeniu mszy przed 
budynkiem plebanii odbyła 
się krótka scenka historyczna, 
podczas której strzelcy z Ra-
ciąża i Płońska zrekonstruowa-
li wydarzenia z listopada 1918 roku, kiedy członkowie Polskiej 
Organizacji Wojskowej rozbroili niemiecki posterunek. Na-
stępnie pochód ze sztandarami przeszedł pod Pomnik Pamięci 
Narodowej, gdzie przedstawiciele samorządów, szkół oraz in-

nych organizacji złożyli wień-
ce i kwiaty w hołdzie tym, 
którzy oddali swoje życie wal-
cząc o niepodległość naszego 
kraju. Jako przedstawiciele 
Gminy Raciąż wieniec zło-
żyli Wójt Zbigniew Sadow-
ski, oraz wiceprzewodniczą-
ca Rady Gminy Grażyna Ro-
gowska. W piątek 8 listopada 
to ważne dla każdego Polaka 
święto zostało upamiętnione 
także w Szkołach Podstawo-
wych na terenie gminy Ra-
ciąż, gdzie uczniowie przy-
gotowali wspaniałe programy 
artystyczne nawiązujące do 
tego patriotycznego wyda-
rzenia, podczas których przy-
pominano polskie powstania 

narodowe, śpiewano patriotyczne pieśni i oczywiście „Mazurka 
Dąbrowskiego”, którego wszystkie zwrotki uroczyście odśpie-
wano o godzinie 11:11. 

DZ 

OBCHODY  ŚWIĘTA  NIEPODLEGŁOŚCI

Obchody Święta Niepodległości Obchody Święta Niepodległości 

Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski 
wraz z Radną Gminy Raciąż Grażyną Rogowską 

podczas przekazywania wieńca. 
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28 października w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy 
Raciąż odbyła się X sesja Rady Gminy Raciąż. Na sesji obec-
nych było 14 radnych, a także osoby spoza rady – Wójt Gminy 
Raciąż Zbigniew Sadowski, Skarbnik Gminy Raciąż Barbara 
Rumianowska, kierownicy referatów, sołtysi, dyrektorzy 
szkół, a także zaproszeni rad-
ni Powiatu Płońskiego – Artur 
Adamski, Elżbieta Kuźniew-
ska i Elżbieta Grodkiewicz. 
Wójt Zbigniew Sadowski 
przedstawił informacje na te-
mat wydarzeń, które odbyły 
się w okresie międzysesyjnym. 
Radni Gminy Raciąż podjęli 
podczas sesji uchwały w spra-
wie zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Ra-
ciąż, w sprawie zmian Uchwa-
ły Budżetowej na 2019 rok, 

a także w kwestii określenia szczegółowych zasad, sposobu 
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należno-
ści pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypa-
dających Gminie Raciąż lub jej jednostkom organizacyjnym,
 warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypad-

kach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną oraz 
wskazania organu uprawnio-
nego do udzielania tych ulg, 
oraz w sprawie wprowadzenia 
zmian w Statutach Sołectw w 
Gminie Raciąż. Podczas X se-
sji Rady Gminy Raciąż wybra-
no również ławnika w kadencji 
2020-2023. Jedynym kandy-
datem była Pani Ewa Godlew-
ska-Czubkowska, która została 
wybrana na tę funkcję. 

DZ

SESJA  RADY  GMINY

X sesja Rady Gminy Raciąż X sesja Rady Gminy Raciąż 

 WIADOMOŚĆ  Z  OSTATNIEJ  CHWILI

Informujemy, że  na XI Sesji Rady Gminy Raciąż w dniu 27.11.2019 r. niespodziewanie 
złożono wniosek o odwołanie przewodniczącej Rady Gminy, Pani Teresy Muchyńskiej, 

poparty głosami 8 radnych. Wniosek ten został przegłosowany. 
Poniżej zamieszczamy treść wniosku, oraz podjętej uchwały w tej sprawie.
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W lipcu tego roku Wójt Gminy Ra-
ciąż Zbigniew Sadowski podpisał umo-
wę na dofi nansowanie zadań związanych 
z „Mazowieckim Instrumentem Aktywi-
zacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Gmi-
na Raciąż otrzymała dofi nansowanie na 5 
wnioskowanych zadań:
1. Wykonanie ogrodzenia oraz wy-

równanie terenu i nawiezienie zie-
mi pod zagospodarowanie zieleni 
w miejscowości Cieciersk na dz. nr. 
ew. 66/2. Całkowita wartość zadania 
to 49 950,30 zł, przy czym kwota 
dotacji wyniosła 10 000,00 zł (co 
stanowiło 20,02%), a środki z Fun-
duszu Sołeckiego 11 500,00 zł. 

2. Ogrodzenie i utwardzenie placu przy 
OSP Kaczorowy – całkowita wartość 
zadania to 38 817,20 zł, przy czym 
kwota dotacji wyniosła 10 000,00 zł 
(co stanowiło 25,76%), a środki z 
Funduszu Sołeckiego 13 000,00 zł. 

3. Remont pomieszczenia wraz ze 
zbiornikiem szamba szczelnego w 
budynku OSP w Kodłutowa pod po-
trzeby Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kodłutowie – całkowita wartość 
zadania to 31 500,00 zł, przy czym 
kwota dotacji wyniosła 10 000,00 
zł (co stanowiło 31,75%), a środki z 
Funduszu Sołeckiego 11 106,75 %. 

4. Remont pomieszczeń w budynku 
gminnym w Koziebrodach pod po-
trzeby Koła Gospodyń Wiejskich w 
Koziebrodach – całkowita wartość 
zadania to 20 254,97 zł, przy czym 
kwota dotacji wyniosła 10 000,00 zł 
(co stanowiło 49,37 %).

5. Remont pomieszczeń w budynku OSP 
w Krajkowie – całkowita wartość 
zadania to 20 049,00 zł, przy czym 
kwota dotacji wyniosła 10 000,00 zł 
(co stanowiło 49,88 %). 

Urząd Gminy Raciąż, DZ 

W tym roku Gmina Raciąż zakończyła realizację inwestycji 
drogowych ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasły 
z upływem roku budżetowego 2018:
• Rozbudowa drogi gminnej Szpask – Błonie o długości 

2 214,00 m, koszt inwestycji – 1 048 135,85 zł ze środków 
własnych

• Przebudowa drogi nr 301031W Kocięcin Brodowy – Ko-
cięcin Tworki o długości 1 031,20 m, koszt inwestycji – 
473 980,98 zł ze środków własnych 

• Przebudowa drogi gminnej nr 311126W w Koziebrodach 
o długości 296 m, koszt inwestycji – 331 810,41 zł ze 
środków własnych 

• Rozbudowa drogi Kaczorowy III o długości 626,50 m, 
koszt inwestycji – 284 501,46 zł ze środków własnyc h 

• Przebudowa drogi gminnej nr 301022W Unieck – Maryś-
ka o długości 689,00 m, koszt inwestycji – 847 848,52 zł, 

Mazowiecki Instrument Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw 2019Aktywizacji Sołectw 2019

Inwestycje drogoweInwestycje drogowe

dofi nansowanie z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020” w ramach „Budowy lub modernizacji dróg lo-
kalnych” w kwocie 551 029,00 zł

DZ

Droga w Uniecku



„Głos Raciąża” nr 11/2019 5

12 czerwca 2019 roku swoją rozpo-
częło działalność Koło Gospodyń Wiej-
skich w Krajkowie. Obecnie zrzesza 
46 członków, gównie z terenu sołectwa 
Krajkowo. Członkami Zarządu są: prze-
wodnicząca – Agnieszka Sikorska, z-ca 
przewodniczącej – Edyta Janczyk, se-
kretarz – Gabriela Osowska, skarbnik – 
Grzegorz Pazikowski. Miejscem spotkań 
i działalności Koła jest budynek gminny 
(budynek remizy OSP) w Krajkowie. 
1 września 2019 r. w 80-tą rocznicę wy-
buchu II wojny światowej, członkowie 
koła, złożyli kwiaty na grobie poległych 
w czasie wojny żołnierzy. KGW dnia 
15 września 2019 r. zorganizowało wy-
jazd integracyjny dla członków i ich 
rodzin. Na trasie wyjazdu był rejs stat-
kiem po trawie Szlakiem koła wodnego 
oraz zwiedzanie Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Olsztynku. Jednym z prio-
rytetów działalności Koła Gospodyń 
Wiejskich w Krajkowie jest integracja 
mieszkańców, dbanie o zdrowie i życie 
człowieka. W związku z powyższym 
w dniu 16 listopada 2019 roku zostało zor-
ganizowane szkolenie z udzielania pierw-
szej pomocy dla wszystkich chętnych z 
terenu Krajkowa i okolic. Szkolenie prze-
prowadzili strażacy z Komendy Powiato-

wej Straży Pożarnej z Płońska. Wzięli w 
nim udział nie tylko członkowie KGW 
w Krajkowie, okoliczni mieszkańcy, ale 
również część Radnych Gminy Raciąż, 
proboszcz Parafi i św. Trójcy w Krajkowie 

– Zbigniew Kluba oraz niektórzy strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Krajko-
wa. Po zakończonym szkoleniu członko-
wie koła przygotowali słodki poczęstunek.

KGW Krajkowo 

WYDARZENIA

Nowy garaż dla Nowy garaż dla OSP UOSP Uniecknieck

Pod koniec lutego 2019 roku druhowie z OSP w Uniecku 
ofi cjalnie powitali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który 
zastąpił wysłużonego Stara. Nowoczesny wóz kosztował nie-
mal milion złotych, a jego zakup sfi nansowano dzięki wsparciu 
Gminy Raciąż, Komendy Głównej PSP, Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 
Ze względu na to, że garaż znajdujący się w remizie strażackiej 
w Uniecku był zbyt mały, by pomieścić nową Scanię, podjęto 
decyzję o wybudowaniu nowego. Wewnątrz budynku przygoto-
wano również pomieszczenia sanitarne na potrzeby strażaków 
z toaletą oraz prysznicem.  Całość inwestycji, która wyniosła 
381 090,11 zł sfi nansowała Gmina Raciąż.

DZ

Aktywne Miesiące Koła Gospodyń Wiejskich w KrajkowieAktywne Miesiące Koła Gospodyń Wiejskich w Krajkowie
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Czy wiesz że…?

OSAOSA
E d y c j a E d y c j a 

20192019

Źródło: msit.gov.pl

Gmina Raciąż podpisała umowę 
w ramach rządowego programu rozwoju 
małej infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej o charakterze wielopokoleniowym 
– Otwarte Strefy Aktywności (OSA). 
W ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa Otwartych Stref Aktywności 
na terenie Gminy Raciąż” wybudowa-
no cztery Otwarte Strefy Aktywności: 
w Koziebrodach, Kraszewie-Czubakach, 
Nowym Gralewie oraz Uniecku. Wyso-
kość dotacji wynosi 50% kosztów kwa-
lifi kowanych, tj. 174 200,00 zł. W Ko-
ziebrodach, Kraszewie Czubakach oraz 
Nowym Gralewie powstała  OSA w wa-
riancie rozszerzonym (siłownia plenero-

wa, strefa relaksu i sprawnościowy plac 
zabaw wraz z ogrodzeniem), natomiast 
w Uniecku w wariancie podstawowym 
(siłownia plenerowa i strefa relaksu). 
Przypomnijmy, że OSA to ogólnopolski 
program przygotowany przez Minister-

stwo Sportu i Turystyki ogólnodostęp-
nych, bezpłatnych stref sportowo-rekrea-
cyjnych, które mają szansę stać się miej-
scem pierwszej aktywności fi zycznej dla 
dzieci, dorosłych oraz osób starszych. 

Urząd Gminy Raciąż

Usuwania azbestu Usuwania azbestu 
ciąg dalszyciąg dalszy

Na terenie Gminy Raciąż trwa usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest. W IX etapie tych działań z 22 posesji należących 
do mieszkańców z terenu gminy usunięto 61,411 Mg wyrobów 
zawierających szkodliwy azbest. Dofi nansowanie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie wyniosła 10 093,40 zł. W trakcie realizacji jest etap 
X. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyroby azbestowe, 
w tym eternit używany jako pokrycie dachowe, należy usunąć 
do końca 2032 roku. 

DZ

Od 1 sierpnia osoby, które nie ukoń-
czyły 26. roku życia są zwolnione z po-
datku PIT? Ulgą objęte są przychody z 
pracy oraz z umów zlecenia do wysoko-
ści 85 528 zł w roku podatkowym. Do 
tego limitu przychody młodego podatni-
ka będą zwolnione z PIT. Z ulgi skorzysta 
ponad 2 miliony młodych pracowników. 
Przy minimalnym wynagrodzeniu za pra-
cę roczny zysk dla pracownika to 1592 
zł, zaś przy średnim 4261 zł. Jeśli jeszcze 
tego nie zrobiłeś, złóż u swojego praco-
dawcy deklarację i skorzystaj z ulgi! 

DZ

 źródło: https://www.gov.pl/web/
fi nanse/bez-pit-dla-mlodych   źródło: money.pl
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W ostatnich dniach władze Gminy Raciąż miały okazję 
i przyjemność nagrodzenia dwóch małżeństw z terenu naszej 
gminy, którym w tym roku przypadły tzw. Złote Gody, czyli 

50. rocznica ślubu – mowa tu o Annie i Bogumile Bukowskich 
z Szapska, oraz Eufemii i Bonifacym Kwiatkowskich z Uniec-
ka. Jubilaci otrzymali pamiątkowe medale za długoletnie poży-
cie przyznawane przez Prezydenta RP, a także Listy Gratulacyj-
ne, kwiaty i drobne upominki ze strony Urzędu Gminy Raciąż. 
Z okazji tak wspaniałego jubileuszu, małżeństwom z 50-letnim 
stażem życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz codzien-
nej pociechy z dzieci i wnucząt. 

DZ

Sprzątali zapomniane grobySprzątali zapomniane groby

Za nami dzień Wszystkich Świętych, a także Zaduszki. To 
czas, kiedy gromadzimy się przy grobach naszych bliskich i ich 
wspominamy. Niestety, nie wszystkie mogiły na naszych cmen-
tarzach są wypielęgnowane i pełne zniczy oraz kwiatów. Strzelcy 
z Jednostki Strzeleckiej 1863 w Uniecku, a także uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Uniec-
ku oraz dzieci z  Oddziału Przedszkolnego podjęli się szlachetnej 
inicjatywy uporządkowania zapomnianych grobów znajdujących 
się na cmentarzu parafi alnym w Uniecku. Dzięki ich ciężkiej, 
bezinteresownej pracy miejsca spoczynku wielu osób, których 
czasem nie było widać spod wysokiej trawy, odzyskały należy-
ty wygląd, godny swej powagi. Zadanie wykonano. Strzelcy na 
cmentarzu parafi alnym w Uniecku uporządkowali 16 zaniedba-
nych i zapomnianych grobów. Kosztowało nas to sporo ciężkiej 
pracy, ale satysfakcja jest ogromna. Na każdym grobie zapalono 

Złote Gody mieszkańców Gminy Raciąż

symboliczną świeczkę, przystrojono w kwiaty oraz złożono modli-
twę – mogliśmy przeczytać na facebookowym profi lu Jednostki. 
Strzelcom, oraz uczniom za ich wyjątkowy gest należą się na 
pewno ogromne podziękowania i szacunek. 

DZ
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Jest takie miejsce na świecie, gdzie 
każda spotkana osoba z uśmiechem i ra-
dością gości cię w swoim domu, gdzie 
łany zboża kołyszą się w takt pieśni 
ludowych i gdzie słowa naszego nobli-
sty Władysława Stanisława Reymonta 
rozbrzmiewają po całej wsi, ożywiając 
polskie dusze. Tym miejscem są Ko-
ziebrody – nieduża wioska niedaleko 
Raciąża w województwie mazowiec-
kim. Przez trzy dni ta spokojna wio-
ska była stolicą polskiej kultury 
i literatury – odbywał się tam 
XXIII Ogólnopolski Zlot Szkół 
Reymontowskich oraz XV Ogól-
nopolski Konkurs Recytatorski 
„Mówimy Reymontem”.

Jako członek kanadyjskiej 
delegacji miałem okazję uczest-
niczyć w tym wspaniałym wyda-
rzeniu w ramach dziesięciodnio-
wego pobytu w Polsce. Wyciecz-
ka ta była nagrodą za zwycięstwo 
w XLIX konkursie recytatorskim 
im. Marii i Czesława Sadowskich 
organizowanym przez Fundację 
im. Władysława Stanisława Rey-
monta w Kanadzie.

Przygoda z Reymontem roz-
poczęła się w Hamilton w czerw-
cu 2019 r. Przyjeżdżając na kon-
kurs nie miałem pojęcia, że jest 
to tylko początek niezapomnia-
nych wrażeń. Zarecytowawszy 
swoją prozę i wiersz z niecierp-
liwością czekałem na wyniki. 
Wreszcie nastąpiła uroczysta 
chwila wyczytania laureatów: 
Urszula Mastej z London, Dawid 
Makarczyk z Windsor, Paulina Czapin-
ska z Toronto. Tak się zaczęła najwspa-
nialsza przygoda mojego życia...

Kilka miesięcy później na lotnisku 
w Toronto spotkałem się z panem Pio-
trem Cwynarem – redaktorem naczel-
nym gazety „Kalejdoskop” i z Pauliną. 
Po krótkiej odprawie z panem Kazi-
mierzem Chrapką – prezesem fundacji 

im. Reymonta w Kanadzie, wyruszy-
liśmy w daleką podróż. N owoczesny 
samolot w kilka godzin przeniósł nas 
na drugą półkulę. Podczas lotu miałem 
okazję podziwiać przepiękny zachód 
słońca. W trakcie wielogodzinnego 
lotu również zapoznałem się bliżej z 
Pauliną i panem Piotrem, ponieważ 
przedtem znaliśmy się tylko z widze-
nia. W Warszawie powitał nas słonecz-
ny poranek. Na lotnisku czekała na nas 

pani Anna Dumińska-Kierska sekretarz 
gminy Raciąż, która zawiozła nas do 
internatu szkolnego w Raciążu, będą-
cego naszym domem przez trzy dni. 
Tam czekały na nas przemiłe panie, 
które przywitały nas pysznym polskim 
obiadem.

Od razu po przyjeździe czekało 
nas zwiedzanie. Pani Marzanna Pie-

trzak ze Szkoły Podstawowej im. W. S. 
Reymonta w Koziebrodach była naszą 
przewodniczką po okolicy. Zaczęliśmy 
zwiedzanie od zabytkowej, ponad stu-
letniej drewnianej chaty Potem wjecha-
liśmy wąską leśną dróżką w głąb lasu na 
cmentarz z I wojny światowej. Odwie-
dziliśmy sołtysa wsi Pęsy, który okazał 
nam wielką gościnność – zaprosił nas 
do swego domu i oprowadził po swoim 
gospodarstwie. Następnym punktem 

wycieczki była wizyta w sadzie. 
Pan sadownik oprowadził nas po 
swoim sadzie i zaprosił do swoje-
go dworku, gdzie poczęstował nas 
przepysznym sokiem jabłkowym 
i słodyczami. Następnie spotkali-
śmy się z wójtem gminy Raciąż 
panem Zbigniewem Sadowskim, 
który nam pokazał najciekawsze 
zakątki swojej gminy. Byliśmy 
w autentycznych okopach z I woj-
ny światowej, gdzie można było 
poczuć prawdziwy klimat tam-
tych dni. Potem pojechaliśmy na 
gospodarstwo agroturystyczne 
„Sielanka”, gdzie zwiedziliśmy 
stadninę koni i zjedliśmy wspa-
niałą kolację, zwieńczoną pysz-
nym deserem i gorącą herbatką. 
Posileni kolacją wyruszyliśmy 
w dalszą trasę zobaczyć stary pru-
ski krzyż przydrożny i powędro-
wać po mazowieckich wydmach. 
Późnym wieczorem wróciliśmy 
do internatu, ale to jeszcze nie był 
koniec pierwszego dnia. W świe-
tlicy internatu poznaliśmy kole-
gów i koleżanki z Polski.

Następnego ranka trudno nam było 
zbudzić się ze snu, ale „kto rano wsta-
je temu Pan Bóg wiele daje.” A zatem 
szybko wstaliśmy i po śniadaniu by-
liśmy gotowi na kolejny dzień odkry-
wania tajemnic północnego Mazowsza 
[…] 

Ciąg dalszy 
w numerze grudniowym. 

WSPOMNIENIA

ś i i d i i R t K d i k S k ł

Wspomnienia Wspomnienia 
Davida MakarczykaDavida Makarczyka
z pobytu w Polscez pobytu w Polsce
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W październiko-
wym „Głosie Raciąża” 
mieli Państwo okazję 
przeczytać fragmenty 
wojennych wspomnień 
mieszkanki Kodłuto-
wa, Jadwigi Majeran 
– prywatnie mojej ciot-
ki. Poniżej część druga 
tej opowieści, w której 
przeczytacie o obecno-
ści Armii Czerwonej 
na naszych terenach, a 
także o tym, co działo 
się tuż po wojnie, bo 
wbrew pozorom wcale 
nie było spokojnie. 

Jak ruski nastali, to Niemcy jeszcze 
nadali podwodę Staśkowi Linkiewi-
czowi żeby zaprzęgał konie i jechał po 
komisarza do Uniecka, ale nie zdążył. 
My byliśmy wszyscy u Adamskich, Ma-
musia wzięła mnie i tych dzieciaków i 
poszliśmy. Jeszcze przyjechali tam sta-
rzy Mysiakowscy, ten chłop obłożony 
pierzynami, bo był chory. A tam prędzej 
byśmy zginęli niż we własnym domu. 
Ten Linkiewicz pojechał po komisarza, 
ale już ruski tam byli, uprzedzili. Zabrali 
tych szkopów, bo tam byli jedni brązowi 
i czarni, czarni to z Gestapo. Zostawił 
to wszystko, konie i wóz i uciekł. Przez 
cmentarz, przez pola uciekł, bo by go 
zabili za to, że po tego komisarza przy-
jechał. Później oni wystrzelili jakiś po-
cisk, jak bomba. Ale to wpadło w stud-
nię, aż woda się wylała. Gdyby to spadło 
na dach, to by nas wszystkich zabiło, 
ale to chyba tak Pan Bóg dał. Ten Lin-
kiewicz wpadł i krzyczy: O Matko Bo-
ska, ludzie ruski we wsi! Rusków pełen 
Unieck! Adamszczak nie wiele myślący 
jak to usłyszał to złapał za nóż i zaczął 
krzyczeć że idzie sołtysa zabić, bo wy-

LUDZIE,
RUSKI WE WSI!

wspomnienia z wojny – część II

dał Niemcom jego ojca i siostrę. Zarżnę 
skur*syna, za to że mi siostrę zdradził i 
ojca! Ale jakoś go uspokoili i chyba nie 
poszedł. Ruchy nie mordowali tak jak 
Niemcy, ale też byli wredni. Przycho-
dzili i wołali „Wódki!”. Nie ma wódki. 
A dla germana to była?! Stara Milewska 
nasłała ich na tatusia. Powiedziała, żeby 
do nas przyszli, bo tatuś bimber pędzi. 
Przyszli i jeden mówi do tatusia:

– Dawaj wódkę, a jak nie to cię za-
biję! 

– Nie mam wódki, może to nie do 
mnie was wysłali. 

– A dla germana miałeś?!
– Nie miałem ani dla germana ani 

nie mam dla was. 
Zaczęliśmy płakać, bo tatusia wy-

prowadzili i postawili pod ścianę. Do-
piero od Siecińskich przyszli ruscy bo 
tam też siedzieli, byli starsi i tych wy-
gonili. Niemcy karali nawet jak znaleźli 
nieczystości na podwórzu. Pamiętam 
jeszcze jak Niemcy uciekali przed ruski-
mi i schowali się u nas w stodole. Pełna 
stodoła żołnierzy była! Stało tam takie 
stare łóżko i zostawili na nim całe taśmy 

z kulami do karabinu. 
Tatuś strasznie się bał, 
co z tym zrobić. Był 
tam niedaleko taki dół 
od wybierania gliny, 
tam dużo wody było. 
Wszystko to wrzucił w 
ten dół. Po tym wszyst-
kim wcale nie było le-
piej, bo się bandy poro-
biły. Też zabijali ludzi. 
Byli i z Kodłutowa i z 
Żychowa, z Sobocina. 
Jedni drugich zabija-
li. Poszli do Gutkowa, 
szukali starego Lisa co 
był chyba sołtysem. Jak 

przyszli go szukać to wlazł na szopę i za-
kopał się w sianie. Nie znaleźli Lisa, to 
zabili trzy kobiety. Jego córkę, jego żonę 
i taką starą Kowalską. Pamiętam jak 
prowadzili trzy trumny. Drugim razem 
wyprowadzili trzech Pawliniaków, koło 
takiego dębu w Gutkowie. Pozabijali ich 
na drodze. Tatuś nasz też się bardzo bał. 
Raz Żochowskiemu obstawili całą cha-
łupę bo ktoś powiedział że on jest szew-
cem (Żochowscy mieszkali tuż obok 
moich pradziadków, przyp. autora). Całą 
noc robił im buty, a chałupa była obsta-
wiona karabinem maszynowym. Raz 
stłukli taką Jadwigę od Adamskich, bo 
pokazywali jej zdjęcia jakichś chłopów 
czy ich poznaje, ona mówiła że nie. Ktoś 
im powiedział że im skłamała, to tak ją 
stłukli że nie daj Boże. To jeszcze gor-
sza banda była niż ruski i szkopy. Bo nie 
pytali cię czy byłeś winny czy nie tyl-
ko zabili. Później albo się rozeszli, albo 
ich wyłapali. Ja już nie pamiętam. Nie 
daj Boże żeby znowu kiedyś taka wojna 
była. 

Dawid Ziółkowski

Moja prababcia Stanisława Nowakowska (urodzona w 1908 roku) 
i ciotka Jadwiga Majeran na zdjęciach prawdopodobnie z lat 60.
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KGW w Szczepkowie nagrodzone KGW w Szczepkowie nagrodzone 

Konkurs Piosenki Religijnej w GralewieKonkurs Piosenki Religijnej w Gralewie
Już po raz 19. w Szkole Podstawowej w Gralewie odbył 

się Konkurs Piosenki Religijnej. W konkursie swoje umiejęt-
ności reprezentowały schole i zespoły z sześciu miejscowości 
– Glinojecka (Zespół „Con Brio”), Gostynina (Parafi a pw. św. 
Marcina), Łowicza (Parafi a pw. św. Ducha), Płocka (Parafi a pw. 
św. Krzyża), Makowa Mazowieckiego (Parafi a pw. św. Brata 

Alberta) oraz Gralewa (Parafi a pw. św. Małgorzaty). Pierw-
sze miejsce zajęła schola z Gralewa, która zaśpiewała utwory 
„Twoja miłość” oraz „Chwalcie Pana niebios”. Drugie miejsce 
przypadło scholii z Łowicza, zaś trzecie scholii z Płocka. Wy-
różnienie otrzymała schola z Gostynina. 

DZ

15 listopada 2019 w budynku Narodowego Instytutu Kul-
tury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się uroczysta gala 
Mistrzowie Agro 2019, dla laureatów z województwa Mazo-
wieckiego. Nagrody przyznano w kategoriach Sołtys Roku, Go-
spodyni Roku, Rolnik Roku, Koło Gospodyń Wiejskich Roku, 
Sołectwo Roku oraz Gospodarstwo Agroturystyczne Roku. Wy-
różnione zostało reprezentujące naszą Gminę Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Szczepkowa – Panie ze szczepkowskiego KGW 
otrzymały pamiątkowy dyplom za zajęcie pierwszego miejsca 
w etapie powiatowym konkursu na najlepsze koło gospodyń. 
Warto również dodać, że w etapie wojewódzkim KGW Szczep-

kowo uplasowało się na wysokim, 10 miejscu. Koło Gospodyń 
Wiejskich w Szczepkowie dziękuje wszystkim za wszystkie sms-y. 
Dziękujemy za liczne telefony i każde miłe słowo z waszej strony, 
oddane nam wsparcie i gratulacje. Ma to dla nas bardzo duże 
znaczenie i mobilizuje do dalszych działań – mówi przewodni-
cząca KGW w Szczepkowie, radna Gminy Raciąż Beata Her-
man. 21 listopada przewodnicząca koła wzięła również udział 
w spotkaniu z uczniami klasy  1G Liceum Ogólnokształcącego 
w Raciążu, którzy w ramach projektu o Kulturze Regionalnej 
wybrali temat szczepkowskiego koła. Lekcja minęła w bardzo 
miłej atmosferze, a uczniowie dowiedzieli się m.in. dlaczego 
KGW powstało, ile lat ma najmłodszy i najstarszy członek, czy 
jakie są plany na przyszłość. 

DZ

Przewodnicząca Beata Herman na spotkaniu z uczniami. 
Członkinie KGW po odbiorze nagrody. 

źródło: warszawa.naszemiasto.pl
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24 października na hali sportowej w Szkole Podstawo-
wej im. Św. Stanisława Kostki w Gralewie odbył się Gminny 
Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Raciąż, 
w którym uczestniczyli uczniowie klas szóstych i młodsi. W 
rozgrywkach swoje reprezentacje wystawiły wszystkie cztery 
szkoły podstawowe z Gminy Raciąż (każda liczyła po osiem 
osób). W rywalizacji z chłopcami świetnie radziła sobie jedy-
na w turnieju  piłkarka – Oliwia Piasecka reprezentująca SP 
Unieck. Po zaciętej rywalizacji zwycięstwo zapewnili sobie go-
spodarze, wygrywając wszystkie 3 mecze. Każdy z zespołów 
otrzymał na zakończenie pamiątkowy puchar oraz kamizelki 
sportowe ufundowane przez Wójta Zbigniewa Sadowskiego. 
Wszystkim młodym zawodnikom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

Klasyfi kacja końcowa 
Turnieju o Puchar Wójta Gminy Raciąż:

III miejsce Szkoła Podstawowa Stare Gralewo – 9 punktów, 
35 strzelonych goli, 10 straconych;

III miejsce Szkoła Podstawowa z Uniecka – 4 punkty, 
16 strzelonych goli, 10 straconych;

III miejsce Szkoła Podstawowa z Krajkowa – 4 punkty, 
14 strzelonych goli, 13 straconych;

IV miejsce Szkoła Podstawowa z Koziebród – 0 punktów, 
strzeliła 3 gole straciła 35 goli.

DZ 

ZAGRALI O PUCHAR WÓJTAZAGRALI O PUCHAR WÓJTA

Wszyscy uczestnicy turnieju podczas pamiątkowego zdjęcia.
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
Gminy Raciąż, Publiczna Szkoła Policealna STO w Ra-
ciążu od 1 września wprowadziła nową formę kształ-
cenia ustawicznego kwalifi kacyjne kursy zawodowe 
w zakresie kwalifi kacji TG.08 – Prowadzenie działal-
ności turystycznej na obszarach wiejskich i TG.09 
– Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego. 
Otworzenie tej formy kształcenia daje jednak nowe moż-
liwości nie tylko osobom nastawionym na turystykę, ale 
również tym, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa 
rolne bądź zacząć ich prowadzenie. Aby te działania 
były możliwe, najczęściej potrzebne są środki z dota-
cji. Uzyskanie kwalifi kacji TG.08 i TG.09 umożliwi np. 
pozyskanie premii dla młodego rolnika, która jest przy-
znawana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. W 2019 roku premia wynosi 150 tysięcy zło-
tych, a wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku 
może wzrosnąć. Każdy ze składanych wniosków jest 
punktowany w odpowiednich kategoriach – należy ich 
uzyskać minimum 8 (kwalifi kacje zawodowe to aż od 2 
do 5 punktów). Planowane jest również otwarcie kursu 
w zakresie kwalifi kacji AU.61 – Wykonywanie zabie-
gów kosmetycznych twarzy. Uzyskanie kwalifi kacji w 
tym zwodzie umożliwi kursantom możliwość podjęcia 

pracy w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy 
biologicznej, fi rmach kosmetycznych, klubach fi tness, 
czy podjęcie samodzielnej działalność w zakresie usług 
kosmetycznych. PSP STO w Raciążu prowadzi także 
kształcenie na kierunku Opiekun Medyczny (kwalifi -
kacja MS.04 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie 
chorej i niesamodzielnej) oraz NOWY dwuletni kieru-
nek TECHNIK MASAŻYSTA (kwalifi kacja MED.10 
– świadczenie usług w zakresie masażu). 

Kwalifi kacyjne Kursy Zawodowe adresowane są do 
osób dorosłych, zainteresowanych uzyskaniem i uzupeł-
nieniem wiedzy, które ukończyły 18 lat, złożyły poda-
nie i posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, 
zawodowe, średnia lub wyższe. Uczestnik kwalifi kacyj-
nego kursu zawodowego po zdaniu egzaminu państwo-
wego otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifi kacje 
zawodowe, a jeśli posiada wykształcenia średnie rów-
nież dyplom potwierdzający kwalifi kacje zawodowe.
W celu otrzymania szczegółowych informacji zachęca-
my do kontaktu pod numerem telefonu (23) 679 10 71 
lub pod adresem mailowym storaciaz@poczta.onet.pl. 
Zachęcamy również do odwiedzania nowej szkolnej 
strony internetowej www.pspraciaz.pl

PUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA STO W RACIĄŻU
– ZAPISZ SIĘ NA NOWY KIERUNEK I POZYSKAJ 

DOFINANSOWANIE!

Zgodnie z informacjami podanymi przez fi rmę Ener-
ga, nieznani sprawcy próbując podszyć się pod tego ope-
ratora, wysyłają fałszywe maile z wezwaniem do zapłaty 
zaległych zobowiązań za dostawę energii. Wiadomości 
zawierają link, którego kliknięcie może spowodować 
zainfekowanie komputera i ułatwić wykradzenie danych 
wrażliwych, takich jak dane logowania do konta banko-
wego itp. Prosimy, aby nie korzystali Państwo z linków, 
ani innych załączników dołączonych do wiadomości, któ-
rych wiarygodność budzi Państwa wątpliwości.

DZ

Serdecznie zapraszam do zapisywania się na nowe formy 
i kierunki kształcenia – nabór trwa!

Łukasz Palmowski
Dyrektor Publicznej Szkoły Policealnej 

STO w Raciążu

UWAGA 
NA OSZUSTÓW!
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