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Podziękowali za tegoroczne plonyPodziękowali za tegoroczne plony

Jak co roku, 8 września w Koziebrodach odbył się odpust 
parafi alny, połączony z regionalnymi dożynkami. Tegoroczna 
uroczystość była wyjątkowa, ponieważ przypadła w niedzielę, co 
nadało jej jeszcze bardziej podniosłą oprawę. Mimo niesprzyja-
jącej pogody i momentami ulewnie padającego deszczu, trady-
cyjnie w Koziebrodach pojawiły się pielgrzymi z okolicznych 
parafi i (m.in. z Raciąża, Gralewa czy Zawidza Kościelnego), 
chcące pomodlić się przed cudownym obrazem Matki Boskiej 

Koziebrodzkiej, która w latach 1784-1785 kilkukrotnie ukazała 
się w kościele parafi alnym. Na placu przed koziebrodzką świą-
tynią przedstawiciele poszczególnych wiosek ustawili wieńce 
dożynkowe, którymi w święto Matki Boskiej Siewnej chcieli po-
dziękować z tegoroczne plony jakie udało się zabrać. Sumie od-
pustowej, która rozpoczęła się o godzinie 12:00, przewodniczył 
biskup senior Diecezji Płockiej, Roman Marcinkowski. 

Więcej wewnątrz numeru

W niedzielę, 1 września obchodziliśmy kolejną rocznicę wy-
buchu najkrwawszego konfl iktu w dziejach świata – II wojny 
światowej. 80 lat temu Rzesza Niemiecka bez wypowiedzenia 
wojny zaatakowała Polskę, a symbolem tej agresji stało się ude-
rzenie na Westerplatte i zbombardowanie Wielunia. 

Patrz str. 4-5

2 września w szkołach na terenie Gminy Raciąż rozpoczę-
to rok szkolny 2019/2020. Po dwóch miesiącach zasłużonego 
odpoczynku uczniowie wrócili do swoich placówek, by kon-
tynuować naukę w kolejnych klasach. Uroczystości związane 
z rozpoczęciem roku były we wszystkich szkołach na terenie 
Gminy połączone z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, 
która została upamiętniona przez uczniów. 

Patrz str. 6-7
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Jak co roku, 8 września w Kozie-
brodach odbył się odpust parafi alny, 
połączony z regionalnymi dożynkami. 
Tegoroczna uroczystość była wyjątko-
wa, ponieważ przypadła w niedzielę, 
co nadało jej jeszcze bardziej podniosłą 
oprawę. Mimo niesprzyjającej pogody 
i momentami ulewnie padającego desz-
czu, tradycyjnie w Koziebrodach poja-
wiły się pielgrzymi z okolicznych parafi i 
(m.in. z Raciąża, Gralewa czy Zawidza 
Kościelnego), chcące pomodlić się przed 
cudownym obrazem Matki Boskiej Ko-
ziebrodzkiej, która w latach 1784-1785 
kilkukrotnie ukazała się w kościele pa-
rafi alnym. Na placu przed koziebrodzką 
świątynią przedstawiciele poszczegól-
nych wiosek ustawili wieńce dożynkowe, 
którymi w święto Matki Boskiej Siewnej 
chcieli podziękować z tegoroczne plo-
ny jakie udało się zabrać. Sumie odpu-
stowej, która rozpoczęła się o godzinie 
12:00, przewodniczył biskup senior Die-
cezji Płockiej, Roman Marcinkowski. 

Hierarcha mówił, że deszcz to znak, 
że Matka Boża płacze z radości widząc, 
jak licznie wierni zjawili się podczas 

tego ważnego dla lokalnej społeczności 
święta. W homilii Biskup Marcinkow-
ski przypomniał, że rolnik nie powinien 
zapominać o Boskim udziale w jego co-
dziennej pracy i mieć świadomość, że 
jest ona nie tylko dziełem jego rąk, ale 
także wkładu opatrzności, która pomaga 
w opanowaniu natury i chroni od klęsk, 
dzięki czemu na naszych stołach nie bra-
kuje żywności. Duchowny przypomniał 
także o znaczeniu rodziny dla naszego 
państwa, oraz o tym że należy ją pielę-
gnować i kultywować w niej nasze tra-
dycje. W trakcie mszy Biskup poświęcił 
wspomniane wieńce, które przed ołtarz 
przynieśli wierni z miejscowości Gminy 
Raciąż - Koziebród, Uniecka, Krajkowa 
i Kraśniewa, a także z innych gmin – 
m.in. z Zawidza Kościelnego, Bożewa, 
Siemiątkowa, Rogotwórska czy Kuchar.  
Były one żywym dowodem wspaniałe-
go kunsztu ich wykonawców – Dziękuję 
Wam, za tak wspaniałe wieńce. Kiedy je 
święciłem i popatrzyłem na nie, to muszę 
powiedzieć że nie byłbym w stanie zrobić 
nawet jednej setnej tego co Wy – powie-
dział Biskup Senior. Parafi anie przynieśli 

również liczne dary – miód, dożynko-
wy chleb, owoce, mięso. Na uroczysto-
ściach oprócz gospodarza, księdza Wło-
dzimierza Gawlikowskiego, obecni byli 
także duchowni z innych parafi i, m.in. 
proboszcz parafi i pw. Św. Wojciecha 
w Raciążu ksiądz Wiesław Kosiński, 
proboszcz pw. Św. Kazimierza w Sie-
miątkowie ksiądz Marian Matusiak czy 
proboszcz parafi i pw. Św. Małgorzaty 
w Gralewie ksiądz Jan Piotrowski. 
Ksiądz Gawlikowski zaprosił Biskupa 
Marcinkowskiego na przyszłoroczne 
uroczystości. Duchowny odparł, że je-
śli tylko jego obowiązki na to pozwolą, 
z przyjemnością ponownie pojawi się 
w Koziebrodach. 

Podczas odpustowych uroczystości 
wierni i pielgrzymi mogli rozgrzać się go-
rącymi posiłkami i napojami, które były 
podawane w specjalnie przygotowanym 
namiocie. Odpustowa msza zakończyła 
się wewnątrz kościoła w Koziebrodach, 
gdzie biskup senior udzielił błogosła-
wieństwa Najświętszym Sakramentem. 

DZ

Odpustowe uroczystości w Koziebrodach

Ołtarz w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła w Koziebrodach
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Mszy św iętej przewodniczył biskup
 senior Roman Marcinkowski 
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W niedzielę, 1 września obchodziliśmy kolejną rocznicę 
wybuchu najkrwawszego konfl iktu w dziejach świata – II wojny 
światowej. 80 lat temu Rzesza Niemiecka bez wypowiedzenia 
wojny zaatakowała Polskę, a symbolem tej agresji stało się 
uderzenie na Westerplatte i zbombardowanie Wielunia. Aby 
uczcić pamięć poległych w obronie ojczyny, zamordowanych przez 
hitlerowskiego i sowieckiego okupanta, na terenie Gminy Raciąż, 
m.in. w Raciążu, Gralewie i Krajkowie, odbyły się symboliczne 
obchody tego smutnego dla nas wydarzenia. Wzięli w nich udział  
przedstawiciele Gminy Raciąż z Panem Wójtem Zbigniewem 
Sadowskim i Panią Sekretarz Anną Dumińską-Kierską na czele. 

DZ 

Obchody Obchody 
80. rocznicy wybuchu 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowejII wojny światowej

Logo  80. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej 
autorstwa Łukasza Kowalskiego. 

źródło: magazynszum.pl



„Głos Raciąża” nr 9/2019 5OBCHODY  80.  ROCZNICY   II  WOJNY  ŚWIATOWEJ

Przedstawiciele Gminy Raciąż składali symboliczne wieńce podczas uroczystości w Raciążu, Koziebrodach i Krajkowie.



„Głos Raciąża” nr 9/20196 Z ŻYCIA  SZKOŁY

2 września w szkołach na terenie 
Gminy Raciąż rozpoczęto rok szkolny 
2019/2020. Po dwóch miesiącach zasłu-
żonego odpoczynku uczniowie wrócili 
do swoich placówek, by kontynuować 
naukę w kolejnych klasach. Uroczysto-
ści związane z rozpoczęciem roku były 
we wszystkich szkołach na terenie Gmi-
ny połączone z 80. rocznicą wybuchu 
II wojny światowej, która została upa-
miętniona przez uczniów. 

W Szkole Podstawowej im. Włady-
sława Stanisława Reymonta w Kozie-
brodach w klasach I-VIII będzie uczyć 
się 115 dzieci, w dwóch Oddziałach 
Przedszkolnych 21, a w dwóch Punk-
tach Przedszkolnych 28 najmłodszych. 
W uroczystej inauguracji roku szkolne-
go udział wzięła Przewodnicząca Rady 
Gminy, Pani Teresa Muchyńska.

W Szkole Podstawowej im. św. Stani-
sława Kostki w Starym Gralewie eduka-
cję rozpoczęło 252 uczniów, którzy będą 
uczyć się w 13 oddziałach (9 oddziałów 
szkoły podstawowej i 3 oddziały przed-
szkolne). W rozpoczęciu nowego roku 
szkolnego udział wzięła Sekretarz Gminy 
Raciąż, Pani Anna Dumińska-Kierska. 

Podczas inauguracji w Szkole Pod-
stawowej im. Stanisława Chojnackiego 
w Krajkowie obecny był Wójt Gminy 
Raciąż, Pan Zbigniew Sadowski. 
Uczniom oraz nauczycielom życzenia 
złożył również proboszcz parafi i pw. Św. 
Trójcy Zbigniew Kluba. W placówce 
będzie uczyć się 138 uczniów, podzielo-
nych na 8 oddziałów szkolnych i 2 od-
działy wychowania przedszkolnego. 

Szkoła Podstawowa im. Powstań-
ców Styczniowych w Uniecku w roku 

szkolnym 2019/2020 będzie liczyć 
224 uczniów, w tym 43 przedszkolaków. 
Tradycyjnie, zanim uczniowie udali się 
na Salę Gimnastyczną, by uroczyście roz-
począć nowy rok szkolny, wzięli udział 
w mszy świętej, której przewodniczył 
proboszcz parafi i pw. Św. Jakuba Apo-
stoła w Uniecku, ksiądz Wojciech Iwa-
nowski. 

W większości placówek podczas 
przerwy wakacyjnej odbywały się prace 
remontowe, tak by powracający ucznio-
wie mogli uczyć się w jak najlepszych 
warunkach. Wciąż trwają prace związane 
z rozbudową krajkowskiej szkoły. 1 paź-
dziernika 2019 do użytku będą oddane 
dwa pomieszczenia szkolne, świetlica 
oraz pracownia komputerowa. 

DZ

2 września w szkołach na terenie Gminy Raciąż 
zainaugurowano rok szkolny 2019/2020

WITAJ  SZKOŁO!
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Wychodząc naprzeciw Waszym po-
trzebom i wyrażając chęć rozwijania 
naszej gazety, zwracamy się do Was z 
prośbą, o przesyłanie propozycji tematów 
jakie Waszym zdaniem powinny być po-

ruszane na łamach „Głosu Raciąża”, a do-
tychczas nie było ich w gazecie. Jako jed-
no z ważnych źródeł informacji z terenu 
Gminy Raciąż chcemy, aby znalazły się w 
nim kwestie, które są dla naszej gminnej 

społeczności istotne. Państwa propozycje 
prosimy o przesyłanie na adres: 
dawid.ziolkowski@miastoraciaz.pl 
lub sekretariat @gmina.raciaz.iap.pl. 

DZ

W sobotę 8 września w Szczepko-
wie już po raz drugi odbył się „Dzień 
Ziemniaka”. Wydarzenie zorganizowało 
szczepkowskie Koło Gospodyń Wiej-
skich. Podczas imprezy nie brakowało 
licznych atrakcji – były taneczne wystę-
py młodzieży, p okaz gry na skrzypcach 
i śpiewu. Dla najmłodszych atrakcją była 

dmuchana zjeżdżalnia i wata cukrowa, 
a towarzystwa dotrzymywały im Myszka 
Minnie i Minionek. Wszyscy uczestnicy 
mogli posilić się pysznym jedzeniem, 
a rolę główną odgrywał rzecz jasna ziem-
niak – były ziemniaki 
pieczone w mundur-
kach, frytki, zapiekan-

ki czy kluski ziemniaczane, ale także 
chleb ze smalcem i kiszone ogórki. Jedno 
jest pewne – nikt na pewno się nie nudził.

 
DZ

Dzień Ziemniaka Dzień Ziemniaka 
z Kołem Gospodyń w Szczepkowiez Kołem Gospodyń w Szczepkowie

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Szczepkowie

Szanowni Czytelnicy!

Głosujmy na KGW  w Szczepkowie!

Koło Gospodyń Wiejskich w Szczepkowie zajęło pierwsze miejsce 

w plebiscycie na „Koło Gospodyń Wiejskich Roku” na terenie po-

wiatu płońskiego.  Tym samym dostało się do wojewódzkiego etapu 

plebiscytu. Ten etap głosowania zaczyna się 1 października 2019, 

a kończy 10 października 2019 o 21:30.

Zachęcamy do głosowania – SMS o treści WAK.472 na nr 72355.
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IX sesja nadzwyczajna Rady GminyIX sesja nadzwyczajna Rady Gminy
4 września w Sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy odbyła się IX sesja nad-
zwyczajna Rady Gminy Raciąż, podczas 
której uchwalono zmiany w budżecie 
Gminy Raciąż na 2019 rok. Zgodnie 
z nimi zwiększono wydatki na następują-
ce działy i zadania:
 16.000,00 zł na zadanie „Ogrodzenie 

i utwardzenie placu przy OSP Kaczoro-
wy”

 86.400,00 zł na zadanie „Utworze-
nie nowej pracowni informatycznej 
w Szkole Podstawowej w Krajkowie”

 70.000,00 zł na zadanie „Przebudowa, 
rozbudowa i remont świetlicy ze zmia-
ną konstrukcji pokrycia dachowego 
Kraszewo Gaczułty” 

 71.000,00 zł na dział KULTURA FI-
ZYCZNA, w tym na budowę Otwar-
tych Stref Aktywności na terenie Gminy 
Raciąż w ramach Programu rozwoju 

małej infrastruktury sportowo-rekrea-
cyjnej o charakterze wielopokolenio-
wym
– 30.000,00 na budowę Otwartych 

Stref Aktywności w Koziebrodach
– 2.000,00 zł na budowę Otwartych 

Stref Aktywności w miejscowości 
Kraszewo Czubaki

– 10.000,00 zł na budowę Otwartych 
Stref Aktywności w Nowym Grale-
wie

29.000,00 zł na wykonanie ogrodzenia 
oraz wyrównanie terenu i nawiezieni 
ziemi pod zagospodarowanie terenu 
w miejscowości Cieciersk

W dziale BEZPIECZEŃSTWO PU-
BLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO-
ŻAROWA  o 47.700,00 zł zmniejszono  
wydatki na realizację projektu ,,System 
wczesnego ostrzegania przed zjawiskami 
katastrofalnymi w Powiecie Płońskim, 
w związku z wycofaniem się  Powiatu 
z realizacji projektu.

 Charytatywny 
k o n c e r t 

d l a   N  E  L  IN  E  L  I
W niedzielę, 6 października o godzinie 19:00 w Sali 

Widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Raciążu odbędzie się koncert charytatywny dla 
małej Neli. Dziewczynka urodziła się z rzadką chorobą ge-
netyczną – zespołem Grouchego. Niestety spowodowała ona 
u Neli poważne opóźnienie w rozwoju psychoruchowym. 
Dwulatka wymaga ciągłej rehabilitacji, która jest bardzo 
kosztowna. Podczas koncertu wystąpi Witek Muzyk Ulicy – 
autor takich piosenek jak „Serce Wolności”, „Ja się w Tobie 
zakochałem” czy „Rzucę Ciebie, Rzucę Nas”. Bilety-cegieł-
ki to koszt 50 zł, a cały dochód z ich sprzedaży zostanie 
przeznaczony na koszt zbiórki. Nelę można wesprzeć także 
wrzucając pieniądze do puszek, które znajdują się w urzę-
dach, szkołach, sklepach i stacjach paliw na terenie Raciąża.

Źródło: facebook.com/ mcksir.raciaz, 
DZ

INFORMACJE



„Głos Raciąża” nr 9/201910 WYDARZENIA

W sobotę 14 września w Koziebrodach kolejny raz zorgani-
zowano Dzień Ziemniaka, który był okazją do spotkania się se-
niorów z klubów i stowarzyszeń działających na terenie Gminy 
Raciąż i nie tylko. Na początek wszyscy uczestnicy zgromadzili 
się wokół ogniska, aby zaśpiewać kilka piosenek, co zapocząt-
kowało wspólną zabawę. Była też okazja do sportowej rywa-
lizacji, podczas wyścigów w workach, rzutu ziemniakiem do 
celu, czy przeciąganiu liny – rywalizowały zarówno Panie, jak 
i Panowie. Po przejściu do budynku OSP, przedstawicielka Sto-

warzyszenia Aktywni Seniorzy Koziebrody, Pani Teresa Dobies, 
powitała wszystkich zebranych gości z dyrektorem Miejskiego 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Arturem Adamskim i Wój-
tem Gminy Raciąż Zbigniewem Sadowskim na czele, dziękując 
za ich pomoc i zaangażowanie w organizację wydarzenia (m.in. 
za udostępnienie przez MCKSiR sprzętu 
grającego).  Obaj Panowie podziękowali se-
niorom za zaproszenie i stwierdzili, że cie-
szą się z tego, że senioralne stowarzyszenia 

Dzień Ziemniaka w Ko ziebrodachDzień Ziemniaka w Ko 

Na Dniu Ziemniaka w Koziebrodach pojawili się seniorzy z terenu Gminy Raciąż i nie tylko. Z zaproszenia skorzystał także wójt, 
Zbigniew Sadowski.
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Dzień Ziemniaka w Ko ziebrodachziebrodach

Uczestnicy imprezy z wielką ochotą ruszyli do tańca

na terenie gminy są tak aktywne i często wychodzą z do sa-
morządu z różnymi inicjatywami. Do Koziebród zawitali tak-
że przedstawiciele Banku Żywności z Płocka – prezes Marek 
Kuczyński, oraz wiceprezes Aldona Cybulska. Uczestnicy mo-
gli zjeść ciepły posiłek czy poczęstować się różnymi ciastami. 
Nie zabrakło oczywiście wspólnej zabawy na parkiecie w rytm 
muzyki biesiadnej i disco-polo.                        

 DZ 
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O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 5 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Raciąż podaje do wiadomości 
wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości 
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 
dzień 13 października 2019 r.:

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miejscowości: Bogucin, Chyczewo, Ćwiersk, Dobrska-
Kolonia, Dobrska-Włościany, Kaczorowy, Kiełbowo, Kozolin, 
Kraśniewo, Nowe Gralewo, Nowe Młodochowo, 
Stare Gralewo, Stare Młodochowo, Strożęcin, Szapsk, Wępiły, 
Złotopole

Szkoła Podstawowa w Starym Gralewie, 
Stare Gralewo 13, 09-166 Stare Gralewo

2
Miejscowości: Charzyny, Jeżewo-Wesel, Kocięcin Brodowy, 
Kocięcin-Tworki, Kodłutowo, Nowy Komunin, Sikory,
Stary Komunin, Szczepkowo, Unieck

Szkoła Podstawowa w Uniecku, Unieck 80, 09-140 Raciąż
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Miejscowości: Bielany, Druchowo, Koziebrody, Malewo, 
Mała Wieś, Młody Niedróż, Stary Niedróż

Szkoła Podstawowa w Koziebrodach, Koziebrody 5, 
09-140 Raciąż

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Miejscowości: Budy Kraszewskie, Cieciersk, Folwark-Raciąż, 
Kiniki, Kraszewo-Czubaki, Kraszewo-Falki, 
Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo Podborne, Kraszewo-Sławęcin, 
Kraszewo-Rory, Łempino, Łempinek, Pęsy, Pólka-Raciąż, 
Sierakowo, Witkowo, Żukowo-Strusie, Żukowo-Wawrzonki

Zespół Szkół w Raciążu, ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5
Miejscowości: Draminek, Drozdowo, Grzybowo, Kossobudy, 
Krajkowo-Budki, Krajkowo, Kruszenica, Lipa, Zdunówek, 
Żychowo

Szkoła Podstawowa w Krajkowie, Krajkowo 8, 
09-140 Raciąż

6 Centrum Medyczne Grupa Zdrowie, 
Kraszewo-Czubaki 23a, 09- 140 Raciąż

Centrum Medyczne Grupa Zdrowie, 
Kraszewo-Czubaki 23a, 09-140 Raciąż

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Raciąż najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Raciąż

/-/  Zbigniew SADOWSKI


