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31 lipca Gabriela Kowalska  (z lewej) 
po 44 latach pracy, w tym 27 na 

stanowisku sekretarza gminy Raciąż, 
odeszła na emeryturę. 1 sierpnia 

rozpoczęła pracę nowa sekretarz gminy 
Raciąż, wyłoniona w konkursie –

Anna Dumińska-Kierska (z prawej).

Na sesji Rady Gminy Raciąż, która 
odbyła się 31 lipca, pożegnano 

dotychczasową sekretarz i powitano 
nową. Podziękowania otrzymała też 
odchodząca na emeryturę Ryszarda 

Kaźmierczak, która przez długie lata 
prowadziła biuro Rady Gminy Raciąż.

Więcej na ten temat – wewnątrz numeru

ZMIANA  NA  STANOWISKU ZMIANA  NA  STANOWISKU 

SEKRETARZA  GMINYSEKRETARZA  GMINY

60. rocznicę pożycia małżeńskie-
go obchodzili państwo Alina i Leopold 
Jakubowscy z Uniecka.

Czytaj na str. 6

Ten rok jest dla księdza kanonika 
doktora Jana Piotrowskiego, proboszcza 
parafi i w Gralewie, jubileuszowy.

Czytaj na str. 7

30 lipca Bronisława Kutyła z Nowe-
go Komunina skończyła 105 lat.

Czytaj na str. 6

105-latka 
z Nowego Komunina

Jubileusz 
księdza Jana

Diamentowe 
gody
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Pożegnanie ... 
Na sesji Rady Gminy Raciąż, która odbyła się 31 lipca, pożegnano dotychczasową sekretarz gminy  Na sesji Rady Gminy Raciąż, która odbyła się 31 lipca, pożegnano dotychczasową sekretarz gminy  

Raciąż Gabrielę Kowalską i powitano nową – Annę Dumińską-Kierską. Raciąż Gabrielę Kowalską i powitano nową – Annę Dumińską-Kierską. 
Podziękowania otrzymała też odchodząca na emeryturę Ryszarda Kaźmierczak, która przez długie Podziękowania otrzymała też odchodząca na emeryturę Ryszarda Kaźmierczak, która przez długie 

lata prowadziła biuro Rady Gminy Raciąż.lata prowadziła biuro Rady Gminy Raciąż.

... powitanie... powitanie
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Wójt Gminy  Raciąż Zbigniew Sadowski

Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Muchyńska
Pracownicy Urzędu Gminy  oraz Radni Gminy Raciąż

     Pani ani 
Gabrieli KowalskiejGabrieli Kowalskiej

Sekretarz Gminy Raciąż

składamy serdeczne podziękowania
za wieloletnią owocną pracę,

za zaangażowanie w sprawy gminy.
Życzymy wiele z adowolenia 

płynącego z poczucia dobrze wypełnionej pracy,
dużo zdrowia, spełnienia zamierzonych planów
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

składamy 
serdeczne podziękowania 

za wieloletnią pracę oraz wspólnie 
spędzone chwile.

Życzymy powodzenia, 
dużo zdrowia i samych sukcesów 
na najbliższe dni, miesiące, lata.

Pani Pani 
Bogumile JankowskiejBogumile Jankowskiej
Pracownikowi 
Urzędu Gminy Raciąż

PaniPani
Ryszardzie KaźmierczakRyszardzie Kaźmierczak
Pracownikowi
Urzędu Gminy Raciąż

składamy 
serdeczne  podziękowania 
za wieloletnią współpracę

oraz 
życzymy  wszelkiej pomyślności, 

zdrowia, radości w życiu osobistym.
... powitanie
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Anna Dumińska-Kierska pochodzi 
z gminy Raciąż, konkretnie ze Szczep-

kowa. Obecnie mieszka w Starym Nac-
polsku, gm. Naruszewo. W latach 1984-
2014 pracowała w oświacie, m.in. na 
stanowisku dyrektora Gminnego Zespo-
łu Szkół w Czerwińsku. Od utworzenia 
powiatów, czyli od 1998 r. jest nieprze-
rwanie radną Rady Powiatu Płońskiego. 
W poprzedniej kadencji była wicestaro-
stą powiatu płońskiego.

Ukończyła Uniwersytet im. Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu. Jest magistrem 
chemii ze specjalizacją nauczycielską. 

Ukończyła liczne studia podyplomowe: 
prawo administracyjne na Uniwersytecie 
Warszawskim, studia dla liderów oświa-
ty w Collegium Civitas, bibliotekarstwo 
i informację naukową w Wyższej Szkole 
Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, 
zarządzanie w ochronie zdrowie na Uni-
wersytecie Warszawskim, zarządzanie 
zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole 
Finansów i Zarządzania w Warszawie, 
Helsińską Szkołę Praw Człowieka.

Anna Dumińska-Kierska wygrała 
konkurs na stanowisko sekretarza gminy 
Raciąż i 1 sierpnia podjęła pracę na tym 
stanowisku.

Nowa sekretarz gminy RaciążNowa sekretarz gminy Raciąż

Okręgowa Komisja Wybor-
cza nr 173 w Raciążu stwier-
dziła, że w wyborach do Izb 
Rolniczych, które odbyły się 
28 lipca, w dwumandatowym 
okręgu wyborczym, obejmują-
cym gminę Raciąż, członkami 
Rady Powiatowej Mazowieckiej 
Izby Rolniczej Powiatu Płoń-
skiego wybrani zostali: Barbara 
Lewandowska z Jeżewa-Wesel 
i Mateusz Pieniak z Szapska.

Wybrani Wybrani 
do do 

Izby Izby 
RolniczejRolniczej

Na sesji 31 lipca Rada Gminy Ra-
ciąż przyjęła stanowisko popierające  
konieczność wykonania remontu drogi  
powiatowej na odcinku Pólka-Raciąż – 
Kodłutowo – Szczepkowo – Unieck oraz 
Kodłutowo – Krzeczanowo, i zobowią-
zała przewodniczącą rady do przekaza-
nia przyjętego stanowiska Zarządowi  
Powiatu  Płońskiego.

Oto jego treść:
Drogi powiatowe na odcinku Pól-

ka-Raciąż – Kodłutowo – Szczepkowo 
– Unieck oraz Kodłutowo – Krzecza-
nowo są od dłuższego czasu w złym 
stanie technicznym. Nawierzchnia 
drogowa budzi zastrzeżenia i niepo-
kój zarówno ze strony mieszkańców 
danych miejscowości jaki i osób prze-
jezdnych. Zasadne jest uwzględnie-
nie bezpieczeństwa mieszkańców i 
uczestników ruchu drogowego jako 

kluczowe i uznanie remontów w/w od-
cinków dróg za zadanie priorytetowe 
w zakresie infrastruktury drogowej do 
realizacji w powiecie płońskim.

Drogi na odcinku Pólka-Raciąż – 
Kodłutowo – Szczepkowo – Unieck 
oraz Kodłutowo – Krzeczanowo po-
siadają liczne uszkodzenia co unie-
możliwia bezpieczny ruch pojazdów 
drogowych. Na tych odcinkach dróg 
dochodzi również do  wielu uszkodzeń 
pojazdów z uwagi na wyrwy i ubytki 
zarówno na powierzchni drogi jaki 
i jej poboczu.

Stan przedmiotowych dróg z roku 
na rok ulega znacznemu pogorszeniu. 
W chwili obecnej konieczne jest pod-
jęcie zdecydowanych działań w celu 
doprowadzenia tych chociażby odcin-
ków do należytego stanu techniczne-
go. Trwający nadal taki stan rzeczy 

doprowadzi do całkowitej degradacji 
sieci dróg.

Wobec powyższego Rada Gminy 
Raciąż uznaje także za konieczne pod-
jęcie działań w celu kompleksowego 
remontu bądź przebudowy w/w dróg 
powiatowych.  

Na tej samej sesji radni przyjęli sze-
reg uchwał, wśród nich uchwałę o zmia-
nach w tegorocznym budżecie gminy 
Raciąż. Jedna z najistotniejszych zmian 
dotyczy zwiększenia o 250 tys. zł plano-
wanych wydatków na przebudowę, roz-
budowę i remont budynku świetlicy ze 
zmianą konstrukcji pokrycia dachowego  
w miejscowości Kraszewo Gaczułty.

Wszystkie uchwały Rady Gminy Ra-
ciąż są publikowane na stronie interneto-
wej bip.gminaraciaz.iap.pl

Stanowisko radnych w sprawie remontu dróg powiatowychStanowisko radnych w sprawie remontu dróg powiatowych

W przypadku zauważenia niepokojących zachowań 
u trzody chlewnej (np. niepokoju, podwyższonej tem-
peratury czy upadków na ziemię) prosimy o zgłaszanie 
tych sytuacji do Powiatowego Lekarza Weterynarii lub 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w 
Płońsku na całodobowy telefon alarmowy 602 254 720.
Godziny pracy: pon.- pt. 7.30-15.30
tel. (23) 662 99 52, fax (23) 663 24 23

e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiat-plonski.pl
Soboty, niedziele i święta
tel. (23) 652 75 97, fax (23) 653 30 04
tel. kom. 604 209 998;  tel. alarmowy 998; e-mail: plonsk@mazowsze.straz.pl
Całodobowy telefon alarmowy 602 254 720
Więcej informacji można uzyskać na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin
Informacje związane z ASF można także uzyskać wysyłając pytanie na adres: 
asfpytania@wetgiw.gov.pl. lub w GIW pod numerami telefonów:

22 623 10 65    22 623 15 29     22 623 16 41
Zasady ochrony świń przed ASF https://www.youtube.com/
watch?v=O2dWXUfi 1CQ#action=share
Informacja pochodzi ze strony internetowej powiat-plonski.pl

W dk ż i i k j h h ń
Ważne informacje dotyczące wirusa ASFWażne informacje dotyczące wirusa ASF
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Te dwa działania uznał dr Bogdan 
Konopka za najważniejsze w walce z 
afrykańskim pomorem świń, z którym 
mamy do czynienia m.in. w powiecie 
płońskim. Główny lekarz weterynarii 
przyjechał 8 sierpnia do Raciąża na spo-
tkanie z rolnikami, zorganizowane z ini-
cjatywy wójta gminy Raciąż Zbigniewa 
Sadowskiego. Towarzyszył mu Maciej 
Wąsik, zastępca ministra koordynatora 
służb specjalnych.

W spotkaniu uczestniczyli rolnicy nie 
tylko z gminy Raciąż i powiatu płońskie-
go, ale także z innych powiatów, np. cie-
chanowskiego czy żuromińskiego.

Odstrzał dzików to jedno, ale w walce 
z afrykańskim pomorem świń nie mniej 
ważna jest bioasekuracja, czyli zabezpie-
czenie gospodarstw przed wirusem ASF 
– przekonywał gość mówiąc, że oprócz 
dzika jest jeszcze człowiek. Szwankuje 
i jedno i drugie, czyli odstrzał dzików i 
przestrzeganie podstawowych zasad hi-
gieny w gospodarstwach.

– Dziki jak chodziły, tak chodzą, dla-
czego ich nie wystrzelacie – pytała jedna 
z rolniczek.

Gość odpowiadał, że służby wetery-
naryjne nie mają wpływu na myśliwych. 
Są wprawdzie czynione ustalenia co do 
ilości odstrzałów, ale myśliwi się z tych 
ustaleń nie wywiązują. Inaczej niż np. w 
Niemczech, gdzie – jak opowiadał głów-
ny lekarz weterynarii – w ubiegłym roku 
ustalono odstrzał 840 tys. dzików. Tylko 
w jednym miesiącu – wrześniu - odstrze-
lono ich 700 tys. W Polsce jest propo-
zycja, aby odstrzałem dzików zajęła się 
armia. Trzeba to jednak jeszcze doprecy-
zować.

– Kiedy w powiecie ciechanowskim 
powstanie ubojnia, która będzie skupo-
wać świnie od rolników z niebieskiej 
strefy. Teraz żadna nie chce kupić. A świ-
nie przerastają, cena spada, kto mi za 
to zwróci pieniądze… – mówiła rolnicz-
ka z gminy Glinojeck, która nie może 
sprzedać świń, bo jej gospodarstwo jest 
w strefi e zagrożonej wirusem ASF, a za-
kłady mięsne nie chcą kupować trzody 
z takiej strefy.

– A jak już kupią, to za darmo, bo 
cena spada do 1 złotówki za kilogram 
żywca – wtórował ktoś z sali.

Lekarz odpowiadał, że nikt nie zmusi 
właściciela prywatnego zakładu do kup-
na takiego żywca. I dodał, że potrzebna 
jest interwencja rządu.

– Miały być państwowe zakłady 
mięsne, były minister rolnictwa Jurgiel 
to zapowiadał. I gdzie one są? – pytał je-
den  z rolników. Minister Maciej Wąsik 
odpowiedział, że przez poprzednie lata 
wyprzedano państwowe zakłady, także 
mięsne, i odkręcić to w 4 lata się nie da. 
Jest Państwowy Holding Spożywczy, ale 
nie od razu Kraków zbudowano – mówił.

Odniósł się też do problemu skupu 
trzody ze stref zagrożonych wirusem 
ASF. Zapewnił, że ten problem, jak 
i inne zgłaszane przez rolników podczas 
spotkania, zostanie przekazany mini-
strowi rolnictwa. I dodał, że rząd musi 
się zastanowić, jak pomóc hodowcom 
z zagrożonych stref, jak zrekompenso-
wać im straty i jak zmusić zakłady mięs-
ne do kupna trzody z takich stref. Zapew-
nił, że pieniędzy na walkę z ASF i od-
szkodowania dla rolników nie zabraknie.

r-r

Bogdan Konopka, główny lekarz weterynarii w Raciążu

ODSTRZAŁ DZIKÓW I BIOASEKURACJAODSTRZAŁ DZIKÓW I BIOASEKURACJA
Główny lekarz weterynarii (drugi z prawej) przyjechał 8 sierpnia
do Raciąża na spotkanie z rolnikami, zorganizowane z inicjatywy 

wójta gminy Raciąż Zbigniewa Sadowskiego. Towarzyszył mu 
Maciej Wąsik, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych

W spotkaniu uczestniczyli rolnicy nie tylko z gminy Raciąż i powiatu płońskiego, ale także z innych powiatów, 
np. ciechanowskiego czy żuromińskiego
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30 lipca Bronisława Kutyła z Nowe-
go Komunina skończyła 105 lat. Tego 
dnia zjawili się u jubilatki goście i nie-
którzy członkowie licznej rodziny. Przy-
byli m.in. wójt gminy Raciąż Zbigniew 
Sadowski, przewodnicząca Rady Gmi-
ny Teresa Muchyńska, radna Grażyna 
Szczepańska, sołtys Nowego Komunina 
Beata Rutkowska.

Bronisława Kutyła, z domu Sztocho-
wicz, urodziła się 30 lipca 1914 r. w Woli 

Łaszewskiej (obecnie gm. Siemiątkowo). 
Miała 19 lat, gdy wyszła za mąż za Mi-
chała Kutyłę z Nowego Komunina. Ra-
zem z mężem prowadziła gospodarstwo 
rolne. Wychowali pięcioro dzieci – trzy 
córki i dwóch synów. Mąż pani Broni-
sław zmarł wcześnie.

Pani Bronisława ma 15 wnucząt, 30 
prawnucząt i 23 praprawnucząt. Wnuk 
Piotr pokusił się o sporządzenie drzewa 
genealogicznego.

Jubilata bardzo lubi kwiaty, szcze-
gólnie storczyki. Ale nie tylko. Także te 
ogrodowe, które mimo swojego wieku 
jeszcze czasem sama pielęgnuje. Toteż 
nie kryła radości, gdy w 105. urodziny 
goście obdarowali ją kwiatami. Był uro-
dzinowy tort i moc serdecznych życzeń 
przede wszystkim zdrowia dla zacnej ju-
bilatki, do których i my się dołączamy.

r-r

Skończyła 105 lat!

Diamentowe gody
60. rocznicę pożycia małżeńskiego 

obchodzili państwo Alina i Leopold Jaku-
bowscy z Uniecka. Jubilatów odwiedził 

wójt gminy Raciąż Zbigniew Sadowski 
gratulując tak zacnego jubileuszu i ży-
cząc diamentowej parze kolejnych lat w 
szczęściu, zdrowiu i wzajemnej miłości.

Warto wiedzieć, że Leopold Jaku-
bowski to zasłużony działacz OSP, wie-
loletni prezes unieckiej straży pożarnej, 
obecnie jest jej prezesem honorowym. W 
2007 roku w Uniecku odbyły się powia-
towe uroczystości z okazji Dnia Straża-
ka połączone z 85-leciem OSP Unieck. 
Podczas tych uroczystości Leopold Jaku-
bowski uhonorowany został najwyższym 
odznaczeniem strażackim – Złotym Zna-
kiem Związku OSP.

Dodajmy też, że syn państwa Jaku-
bowskich – Paweł, to strażak zawodowy 
w stopniu starszego brygadiera, który 
niedawno, po 35 latach służby, odszedł 
na emeryturę. Przez ostatnie pięć lat był 

komendantem powiatowym Państwowej 
Straży Pożarnej w Płońsku.

r-r

Leopold Jakubowski (z prawej) 
podczas uroczystości strażackiej 

w Uniecku w 2007 r.

Pamiątkowa fotografi a z jubilatami

Uczestnicy uroczystości
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Ten rok jest dla księdza kanonika 
doktora Jana Piotrowskiego, probosz-
cza parafi i w Gralewie, jubileuszowy. 
Z dwóch powodów. Pierwszy to taki, że 
20 lat temu ksiądz Jan został kapelanem 
strażaków powiatu płońskiego. Drugi to 
40-lecie posługi kapłańskiej.

W styczniu br. podczas spotkania 
opłatkowego w parafi i katedralnej św. 
Floriana w Warszawie ks. Jan Piotrow-
ski otrzymał podziękowania i gratulacje 
od st. bryg. Bogdana Łasicy, mazowiec-
kiego wojewódzkiego komendanta Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz Antoniego 
Tarczyńskiego, prezesa Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych.

W czerwcu br. podczas uroczystej 
sumy w gralewskiej świątyni z podzięko-
waniami i gratulacjami pospieszyli do księ-
dza Jana wierni nie tylko z Gralewa, ale też 
z bliższych i dalszych miejscowości.

Było mi dane wielokrotnie na swej 
reporterskiej drodze spotykać księdza 
Jana Piotrowskiego. Czy to w kościele, 
gdy modlił się podczas uroczystej mszy 

dożynkowej, a potem święcił piękne 
wieńce. Czy to uczestnicząc w nabożeń-
stwie wielkopostnym dla strażaków i ich 
rodzin. Albo też, gdy w Wielką Sobotę, 
jak zawsze z przejęciem wykonujący 
posługę kapłańską, święcił pokarmy na 
wielkanocny stół. Czy w trakcie otwar-
cia świetlicy KGW w Kraśniewie przed 
kilkoma laty. Czy wielokrotnie na uro-
czystościach strażackich, gdzie nie raz 

święcił nowy wóz dla druhów – ochot-
ników, ostatnio w Uniecku. Czy na zlo-
cie harcerskim, gdzie dzielił grochów-
ką własnoręcznie przygotowaną. Czy 
wreszcie na konkursie piosenki religijnej 
w Gralewie, który stał się Jego oczkiem 
w głowie. Zawsze cały oddany temu, co 
czynił, a przy tym niezwykle kontaktowy 
i uśmiechnięty.

I pamiętam też uroczystą sumę sprzed 
5 laty na okoliczność 35-lecia posłu-
gi kapłańskiej księdza Jana, niemal w 
przededniu Jego imienin. Relację z tego 
wydarzenia, zamieszoną na tych łamach, 
kończyłem słowami: W pochodzie do oł-
tarza, za którym stał ks. proboszcz, szli 
reprezentanci parafi an, młodzież, na-
uczyciele, strażacy, rodzina… Wzruszony 
ks. Jan dziękował wszystkim, dodając, 
że jego takie okoliczności krępują i nie 
oczekuje ich, bo przecież - jak powiedział 
– nie robi nic nadzwyczajnego. I tu się 
ksiądz Jan pomylił.

Przypominam też sobie początki Jego 
posługi kapłańskiej jako proboszcza pa-
rafi i w Gralewie. Zabiegałem o wywiad, 
a jednym z powodów, dla których to czy-
niłem, był fakt, że ksiądz Jan Piotrowski 
ukończył Akademię Teologiczną z Waty-
kanie z tytułem doktora i dane mu było 
modlić się u boku papieża Jana Pawła II.

Księże Janie, niech Bóg da Ci siłę i 
zdrowie, byś mógł służyć wiernym przez 
długie, długie jeszcze lata. Bo każde spo-
tkanie z Tobą jest niezapomnianym prze-
życiem.

Włodzimierz Dżbik

Jubileusz księdza Jana

2014 r.– konkurs piosenki religijnej w Gralewie

2012 r. – msza dożynkowa

2019 r. – Unieck

2013 r. – Kraśniewo
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29 czerwca w Lipie odbyła się im-
preza z okazji powstania Koła Gospodyń 
Wiejskich pod nazwą „ Bez Lipy”, któ-
rej inicjatorką była sołtys Barbara Kru-
czyńska. Zabawa była przednia, humory 
dopisywały. Niewątpliwą atrakcją była  
możliwość przejażdżki bryczką zaprzę-
żoną w kucyki. 

Na jednej imprezie się nie skończy-
ło. Już 18 lipca nasze koło zorganizowa-
ło przejażdżkę rowerową poza granice 
Lipy. Około 20 kilometrów udało się  
przejechać zarówno jedenastolatkowi, 
jak i siedemdziesięcioczterolatce. Była 
to pierwsza wyprawa, ale na pewno nie 
ostatnia.

Koło zostało zarejestrowane w Biurze Powiato-
wym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w Płońsku 28 grudnia 2018 r. 10 lutego 
2019 r. odbyło się spotkanie organizacyjne, na 
którym wybrany został zarząd koła w osobach: 
Elżbieta Kokosińska – przewodnicząca KGW, 
Małgorzata Ptasik – zastępca przewodniczącej, 
Danuta Lewandowska – sekretarz.

Członkinie koła organizują spotkania robo-
cze i integracyjne przy rożnych okazjach, takich 
jak Dzień Kobiet czy Dzień Matki. W ich trakcie 
następuje wymiana doświadczeń i pomysłów, czego 
efektem był wyrób rękodzieł i kiermasz ozdób wielkanocnych. 
Po konsultacji ze Zbigniewem Sadowskim – wójtem gminy Ra-
ciąż i Arturem Adamskim – dyrektorem MCKSi R w Raciążu, 
KGW zgłosiło swój udział w VI Jarmarku Raciąskim w dniach 
14-15 sierpnia 2019 r.

Spotkania koła odbywają się, dzięki uprzejmości 
druhów strażaków, w miejscowej strażnicy OSP. Na 

siedzibę koła przekazany został lokal gminny, któ-
ry został zakwalifi kowany do kapitalnego remon-
tu. Na powyższy cel zostały pozyskane środki 
fi nansowe z ARiMR w kwocie 3 tys. zł oraz w 
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2019 w wysokości 10 tys. zł. Gmi-
na Raciąż dołoży z własnego budżetu 10.260,00 zł.
Członkinie KGW w Koziebrodach starają się ak-

tywnie reprezentować swoje koło poza miejscową siedzi-
bą. 15 czerwca . uczestniczyły w konferencji KGW w Poświęt-
nem koło Płońska i zgłosiły swój udział w szkoleniu KGW 
województwa mazowieckiego 27 sierpnia  również w Poświęt-
nem. 

KGW

KGW W KOZIEBRODACH

„BEZ  LIPY” W LIPIE

Nie ma to jak przejażdżka bryczką

Przed wyruszeniem na trasę

KGW „Bez lipy”

Członkinie KGW w Koziebrodach Wyroby członkiń KGW w Koziebrodach
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15 sierpnia w Raciążu

15 sierpnia, podobnie jak przed ro-
kiem, odbędą się dożynki parafi alne i za-
razem miejsko-gminne. Starościną doży-
nek będzie Krystyna Piontek, sołtys wsi 
Kraszewo Podborne, a starostą – Gabriel 
Kalkowski, radny gminy Raciąż z miej-
scowości Kraszewo Czubaki.

Dekoracją kościoła  na tę uroczy-
stość zajmą się mieszkańcy Raciąża, na-
tomiast parafi anie z wiosek położonych 
wokół miasta przygotują wieńce i kosze 
dożynkowe. Te działania koordynuje wi-
ceprzewodnicząca Rady Gminy Raciąż 
Grażyna Rogowska. Wieńce dożynkowe 

przygotują mieszkańcy Sierakowa i Kra-
szewa Falk, natomiast kosze z darami 
ziemi – parafi anie z miejscowości: Kra-
szewo Podborne, Żychowo, Pęsy, Żuko-
wo Strusie, Sierakowo, Kiniki, Kraszewo 
Czubaki, Folwark Raciąż, Pólka Raciąż.

r-r

PARAFIALNE DOŻYNKI MIEJSKO-GMINNEPARAFIALNE DOŻYNKI MIEJSKO-GMINNE

Zdjęcie z ubiegłorocznych dożynek

Tegoroczną edycję również połączy-
liśmy z miejsko-gminnymi dożynkami 
parafi alnymi. 

Muzyczna scena jarmarku zapełni się 
folkowymi zespołami i grupami muzycz-
nymi, wśród których wystąpią Kapela 
Wujka Idziego, Sebastian Karpiel – Bu-
łeczka & Future Folk oraz Tabu. Kon-
certy planowane są na pierwszy dzień VI 
Jarmarku Raciąskiego. 

Poza koncertami planowane są insce-
nizacje uliczne i teatry ludyczne, w ra-
mach organizowanego w tym roku kon-
kursu teatrów. Zorganizowany zostanie 
również pokaz rzeźbiarski oraz warszta-
ty malarskie. Planowane są także liczne 
animacje i konkursy. Drugiego dnia zaś 
odbędą się miejsko-gminne dożynki pa-
rafi alne, podczas których podziwiać bę-
dziemy mogli wieńce dożynkowe. 

Jak co roku odbędzie się także jar-
mark uliczny. Pojawi się ponad 60 wy-
stawców z kraju i z zagranicy, by zapre-
zentować swoje wyroby. Liczne kramy 

i stragany zapełnią się rękodziełem, pa-
miątkami, rzeźbami, obrazami, wyroba-
mi ze szkła, metalu, wikliny, starociami, 
żywnością ekologiczną, tradycyjnymi 
wędlinami i pieczywem, miodami, sło-
dyczami, nalewkami, roślinami. Odbędą 
się też degustacje regionalnego jedzenia. 
W tym roku odbędzie się również kon-
kurs na najlepsze stoisko, które wybiorą 
mieszkańcy Raciąża.

Jarmark to wydarzenie, które nawią-
zuje do tradycji i zwyczajów, podtrzy-
muje dziedzictwo narodowe i kulturę 
naszych przodków. Powrót do korzeni 
jest niezwykle ważny, a z targi kupieckie 
i jarmarki uliczne wiążą się z historią na-
szego miasta już od XIII wieku. 

Miejskie Centrum Kultury, Sportu i 
Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego 
w Raciążu pozyskało w tym roku  rekor-
dowe dofi nansowanie w wysokości bli-
sko 60 tys. zł na realizację VI Jarmarku 
Raciąskiego. MCKSiR otrzymało unijne 
wsparcie w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2014–2020. To 
efekt konkursu rozstrzygniętego przez 
mazowieckie biuro Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich. Wsparcie trafi  do 
12 partnerów KSOW, w tym MCKSiR 
w Raciążu. Środki udało się pozyskać
na realizację projektu pn. VI Jarmark 
Raciąski – operacja o charakterze wy-
stawienniczym. Dzięki pozyskanym 
środkom udało się utrzymać wysoki 
poziom wydarzenia. Niezwykle istotny 
jest fakt, że nasze wydarzenie honoro-
wymi patronatami objęli minister rol-
nictwa i rozwoju wsi, wojewoda ma-
zowiecki oraz marszałek województwa 
mazowieckiego. Świadczy to o randze 
naszego wydarzenia.

Jarmark to inicjatywa władz miasta, 
która zrodziła się  w 2013 roku. Impreza 
od początku organizowana jest wspólnie 
przez dwie jednostki samorządowe: gmi-
nę miejską i gminę wiejską Raciąż.

MCKSiR

14-15 sierpnia

VI JARMARK RACIĄSKI VI JARMARK RACIĄSKI 
Po raz szósty na placu Adama Mickiewicza w Raciążu odbędzie się największa kulturalna impreza 
w regionie. Centrum miasta zapełni się kramami i straganami z produktami i wyrobami wystawców 
z kraju i z zagranicy. Nie zabraknie muzyki folkowej i gwiazd polskiej sceny muzycznej. 
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Pieniądze dla sołectwPieniądze dla sołectw

Środki  z Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji So-
łectw można przeznaczyć na 
zadania o charakterze bieżącym 
lub inwestycyjnym, istotne dla 
społeczności sołectwa, w pięciu 
obszarach:
 ład przestrzenny, zieleń 

gminna i zadrzewienia, 
np.: tworzenie nowych oraz 
utrzymanie istniejących 
terenów zielonych, zieleń-
ców, trawników, parków, 
skwerów, ogrodów bota-
nicznych,

 remont i wyposażenie 
obiektów oraz miejsc pu-
blicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, tu-
rystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących 
użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, 
strażnic OSP, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, 
basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sporto-
wych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, placów 
i sal zabaw,

 zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących 
użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miej-
sca spotkań i rekreacji mieszkańców itp.) wraz z ich wypo-
sażeniem,

 remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych 
(punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach 
wiejskich wraz z zakupem książek oraz innych miejsc, 
obiektów, instalacji i infrastruktury użyteczności publicznej,

 wsparcie rozwoju i pro-
mocja twórczości folk-
lorystycznej, rękodzieła 
ludowego i innej twórczo-
ści kulturalnej (np. zakup 
strojów ludowych i in-
strumentów muzycznych 
dla zespołów związanych 
z kultywowaniem tradycji 
społeczności lokalnych).
Przy realizacji projektów, 

wszystkie elementy zakupione 
dzięki dofi nansowaniu ze środ-
ków budżetu województwa 
mazowieckiego, powinny być 
udostępniane nieodpłatnie w 
powszechnie dostępnych pu-
blicznych obiektach i przestrze-
ni lub służyć ogółowi lokalnej 
społeczności.

 W ramach programu 
można było uzyskać maksy-
malne wsparcie w wysokości 
10 tys. zł dla jednego projek-
tu. Każda gmina mogła złożyć 
do 5 wniosków na 5 różnych 
zadań, ale sołectwo mogło 
uzyskać dofi nansowanie na re-
alizację jednego zadania.

– Po raz drugi uruchomili-
śmy program aktywizacji na-
szych mazowieckich sołectw. 
Gminy mogły ubiegać się o 
wsparcie na realizację zadań 
istotnych dla ich mieszkań-
ców. Dzięki pieniądzom z bu-
dżetu województwa powstaną 

nowe place zabaw, siłownie plenerowe czy zmodernizowane 
będą świetlice wiejskie. Zdajemy sobie sprawę jak ważne dla 
mieszkańców naszego regionu są te drobne inwestycje, dlatego 
w tym roku wsparcie otrzymało aż 1178 sołectw – mówi wice-
marszałek Wiesław Raboszuk.

11 lipca w Urzędzie Gminy w Płońsku odbyło się uroczyste 
podpisanie umów między Urzędem Marszałkowskim a  gmina-
mi z terenu powiatu płońskiego, które otrzymały dofi nansowa-
nie na zadania związane z Mazowieckim Instrumentem Akty-
wizacji Sołectw. W imieniu gminy Raciąż umowy podpisali 
wójt Zbigniew Sadowski i skarbnik Barbara Rumianowska. 
Przy podpisaniu umów obecni byli przedstawiciele trzech 
zainteresowanych sołectw: Ciecierska – Teresa Muchyńska, 
Koziebród  – Małgorzata Kopacz i Krajkowa – Jerzy Pająk.

Gmina Raciąż otrzymała dofi nansowanie na wszystkie 
5 wnioskowanych zadań, tj.:
 wykonanie ogrodzenia, 
wyrównanie gruntu i nawie-
zienie ziemi  w miejscu plano-
wanego terenu zieleni w Cie-
ciersku;
 wykonanie ogrodzenia i 
utwardzenie placu przy OSP 
Kaczorowy
 remont pomieszczenia OSP 
wraz ze zbiornikiem szamba 
szczelnego dla potrzeb Koła 
Gospodyń Wiejskich w Ko-
dłutowie;
 remont pomieszczeń dla 
potrzeb Koła Gospodyń Wiej-
skich w Koziebrodach;
 remont w budynku OSP w 
Krajkowie.

r-r

W imieniu gminy Raciąż umowy podpisali wójt Zbigniew Sadowski,
skarbnik Barbara Rumianowska, a ze strony 

Urzędu Marszałkowskiego  – wicemarszałek Wiesław Raboszuk

Od lewej sołtys Krajkowa Jerzy Pająk, wójt Zbigniew Sadowski, 
przewodnicząca RG i sołtys Ciecierska Teresa Muchyńska, 

sołtys Koziebród Małgorzata Kopacz

W subregionie ciechanowskim podpisywanie umów na dofi nansowania
z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw zainaugurował powiat płoński.
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SZKOŁA ZAOCZNA (SOBOTA – NIEDZIELA)
www.publiczna.storaciaz.pl

RACIĄŻ, UL. PŁOCKA 28, TEL. 23 6791 071, TEL/FAX 23 6792 910

PUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA
W RACIĄŻU OGŁASZA NABÓR 

NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI KSZTAŁCENIA

w formie kursów i szkoły policealnej
 TECHNIK BHP
 TECHNIK USŁUG
   KOSMETYCZNYCH
 TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ
 TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ
   OSÓB I MIENIA

 ASYSTENT OSOBY
   NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
 OPIEKUN MEDYCZNY
 TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
 TECHNIK MASAŻYSTA

WSZYSTKIE  KIERUNKI   DOSTĘPNE  SĄ 
W  FORMIE  NAUKI:

w szkole policealnej (wymagane wykształcenie średnie), cykl kształcenia 1 rok – 2 lata 
  (w zależności od zawodu),
kursów zawodowych (minimum wykształcenie podstawowe), cykl kształcenia 10 miesięcy.

NAUKA  W  SZKOLE  JEST  BEZPŁATNA

OGŁASZA  NABÓR  NA

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
TURYSTYKA WIEJSKA

Wymagane wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe!

Absolwenci zdobędą uprawnienia do prowadzenia gospodarstw 
rolnych oraz do uzyskania dopłat z funduszy Unii Europejskiej

CZAS TRWANIA: 10 miesięcy

SZKOŁA ZAOCZNA (SOBOTA – NIEDZIELA)
RACIĄŻ UL. PŁOCKA 28, TEL. 23 6791 071, TEL./FAX 23 6792 910

www.publiczna.sto.raciaz.pl
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GŁOS

Żniwa były jednym z najbardziej wy-
jątkowych momentów w roku dla miesz-
kańców dawnej wsi. Żeńcy z wielkim 
szacunkiem ścinali kłosy, starając się by 
nie upadały na ziemię a opierały się o 
niezżęte jeszcze zboże, przy tym starając 
się iść wraz z ruchem słońca. Tak właśnie 
pracowano w minioną niedzielę, 4 sierp-
nia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w 
Sierpcu, podczas „Żniw w skansenie”. 
Impreza poświęcona była obrzędom i 
pracom związanym ze zbiorem plonów. 
Prócz prac polowych z użyciem auten-
tycznych narzędzi zwiedzający mieli 
okazję zobaczyć widowisko obrzędo-
we, pokazy rzemiosła i rękodzieła, zaś 
na dzieci czekały warsztaty plastyczne. 
Podczas imprezy padł prawdziwy rekord 
– tego dnia skansen odwiedziło prawie 
6900 osób.

4 sierpnia sercem skansenu stały się 
muzealne pola. To na nich bowiem go-
spodarze kosili zboża z pomocą kos i żni-
wiarki konnej, zaś gospodynie podbiera-
ły je sierpem, wiązały w snopki i usta-
wiały w stygi. W zajęciach tych dzielnie 
pomagali im zresztą sami zwiedzający 
oraz członkowie Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej Ludności Cywilnej z Mła-
wy. Słoneczna, prawdziwi letnia pogoda 
sprawiła, że humory dopisywały wszyst-
kim. Turyści z dużym zainteresowaniem 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

przyglądali się strojeniu przepiórki, jed-
nemu z najstarszych i najważniejszych, 
choć dziś już nieco zapomnianych oby-
czajów ludowych. Po skoszeniu zboże 
należało poddać obróbce. Mężczyźni 
młócili je w młockarni napędzanej sil-
nikiem spalinowym, a dzieci w ramach 

warsztatów „Jak to ze zbożem było?” 
w stodole młynarza spróbować mogły 
młócki cepami, oczyszczania ziarna na 
wialni i jego mielenia na żarnach. W jed-
nej z chałup zaś pokazywano jak niegdyś 
wyrabiało się z niego kaszę. Na dawnej 
wsi nic się nie mogło zmarnować. Dla-
tego też w skansenie z pozostałej po wy-
młóceniu słomy najmłodsi tworzyli nie-
zwykłe ozdoby i obejrzeli pokaz pracy 
kieratu napędzającej sieczkarnię konną. 
Uczestnicy imprezy zobaczyli także jak 
powstawał wieniec dożynkowy, jeden 
z najważniejszych elementów obrzędów 
związanych z zakończeniem żniw.

MWM w Sierpcu

Każdego dnia aż do końca wakacji 
młodzi miłośnicy folkloru mają okazję 
poznawać sztukę i rękodzieło ludowe 
podczas zajęć w ramach programu 
edukacyjnego „Lato w skansenie”.

Gospodynie podbierały zboże sierpem, 
wiązały w snopki i ustawiały w stygi

Fot. MWM w Sierpcu, Dariusz Krześniak

Gospodarze kosili zboża z pomocą kos i żniwiarki konnej


