
Z wójtem po gminie

300 lat łask
W oł ta rzu głów nym ko ścio ła 
w Ko zie bro dach znaj du je się ko pia 
ob ra zu Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej
z Dzie ciąt kiem, na ma lo wa na w XVII
wie ku przez nie zna ne go ma la rza. 
Na stro nach in ter ne to wych pa ra fii moż na
prze czy tać, że w 1711 r. ob raz ten zo stał
uzna ny za sły ną cy ła ska mi. Od wie ków
wier ni piel grzy mu ją do Ko zie bród, aby
mo dlić się przed tym ob ra zem. 
Szcze gól nie licz nie przy by wa ją 
tu 8 wrze śnia – w świę to Na ro dze nia 
Naj święt szej Ma ryi Pan ny, zwa ne 
w tra dy cji lu do wej świę tem 
Mat ki Bo skiej Siew nej.

Czytaj na str 6

Gdy ob ser wu je się sze ro ki front ro bót moż na od nieść wra że nie, że w gmi nie Ra ciąż pie nią dze na in we sty cje pły ną wart kim stru mie niem
i bez prze szkód. Bo pla ców bu do wy jest spo ro, o czym prze ko na li śmy się 23 sierp nia pod czas re ko ne san su z wój tem Ry szar dem Gisz cza -
kiem – na zdję ciu przed re mon to wa ną re mi zą w Je że wie We sel.

Czy taj na str. 3-5

Koziebrody
9 października

WYBORY
PARLAMENTARNE

Na 9 paź dzier ni ka Pre zy dent RP

wy zna czył wy bo ry do Sej mu i Se na -

tu. W na stęp nym nu me rze „Gło su”

za mie ści my wię cej in for ma cji na ten

te mat. Po da my m. in. ob wo dy gło so -

wa nia i sie dzi by ob wo do wych ko mi -

sji wy bor czych, zgod nie z uchwa łą

Ra dy Gmi ny Ra ciąż pod ję tą na se -

sji 30 sierp nia.
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Na cmen ta rzu w Gra le wie jest
po cho wa ny ka no nier An to ni Hau ska.
Jak opo wia da ją naj star si miesz kań cy,
je go cia ło zo sta ło zna le zio ne w kar to -
fli sku w Kieł bo wie w 1939 r. Żoł nie -
rza po cho wa no na gra lew skim cmen -
ta rzu.

Wia do mo, że wal czył w bi twie
wrze śnio wej pod Mła wą oraz że po -
cho dził z miej sco wo ści Pru ża ny,
obec nie na Bia ło ru si. Pi sze my o tym,
bo wła śnie dzię ki ini cja ty wie gra lew -
skiej spo łecz no ści wła dze gmi ny Ra -

ciąż za in te re so wa ły się zruj no wa nym
na grob kiem żoł nie rza Wrze śnia i do -
pro wa dzi ły do wy sta wie nia no we go
po mni ka. Otrzy ma ły na ten cel pie -
nią dze z Ma zo wiec kie -
go Urzę du Wo je wódz -
kie go.

Na pły cie, oprócz
na zwi ska żoł nie rza,
wid nie je na pis, że tu
spo czy wa „uczest nik
bi twy mław skiej, wier -
ny oj czyź nie, po słusz -

ny roz ka zo wi”.
Wójt gmi ny po szu ku je ro dzi ny

żoł nie rza. Na ra zie te po szu ki wa nia
nie przy nio sły re zul ta tu. We wrze śniu
pla no wa na jest uro czy stość, pod czas
któ rej na stą pi ofi cjal ne od sło nię cie
no we go po mni ka.

r -r
Fot. Urzàd Gmi ny Ra cià˝

Tak wy glą dał sta ry na gro bek... ... a tak wy glą da no wy

Nowy nagrobek żołnierza Września

Przed szkol nym dzwon kiem

Trud ne ne go cja cje
o ce nę za do wóz

uczniów
Ostat nie dni sierp nia by ły dla władz

gmi ny Ra ciąż go rą ce nie tyl ko ze wzglę du
na au rę. Rok szkol ny za pa sem, a tu trze ba
jesz cze ne go cjo wać z prze woź ni ka mi
opła tę za do wóz uczniów do szkół. Prze -
targ ogło szo ny na tę usłu gę zo stał bo wiem
unie waż nio ny.

- Po wód unie waż nie nia był je den:
wy so ka ce na za ofe ro wa na przez prze woź -
ni ków – tłu ma czy wójt Ry szard Gisz czak.

Do prze tar gu zgło sił się do tych cza so -
wy prze woź nik – PKS Płock, oraz pry wat -
na fir ma z gmi ny Glinojeck. Pierw szy za -
ofe ro wał 62 zł mie sięcz nie za jed ną oso bę.
W dru gim przy pad ku ce na by ła jesz cze
wyż sza – 70 zł. Tym cza sem w ubie głym
ro ku gmi na pła ci ła 34 zł mie sięcz nie
za jed ne go ucznia. Pro po zy cje prze woź ni -
ków by ły więc hor ren dal nie dro gie. Naj -

chęt niej wła dze gmi ny nie ogła sza ły by
prze tar gu na do wóz uczniów, tyl ko – wzo -
rem lat ubie głych – anek sem prze dłu ży ły
umo wę z do tych cza so wą fir mą. Wów czas
ce na za usłu gę wzro sła by o wskaź nik in -
fla cji. Ale PKS Płock nie chcia ło już w ten
spo sób prze dłu żać umo wy. Trze ba by ło
więc ogło sić prze targ. Gdy go unie waż -
nio no, roz po czę ły się ne go cja cje. Gmi na
mo że w ta ki spo sób, to zna czy z tzw. wol -
nej rę ki wy ło nić prze woź ni ka. I wy ło ni ła
do tych cza so we go, czy li PKS Płock, któ ry
bę dzie wo ził uczniów do wszyst kich szkół
w gmi nie Ra ciąż oraz do gim na zjum
i szko ły pod sta wo wej w Ra cią żu. Je dy nie
kil ko ro dzie ci ze Szczep ko wa do szko ły
w Ko dłu to wie do wie zie i od wie zie in ny
prze woź nik. Ce na wy ne go cjo wa ła z PKS
Płock to 50 zł mie sięcz nie za jed ne go
ucznia.

- Je stem za do wo lo ny z prze bie gu ne -
go cja cji – mó wi wójt Ry szard Gisz -
czak. – Spo dzie wa łem się, że kosz ty do -
wo zu uczniów wzro sną, ale na pierw szą
pro po zy cję PKS Płock w ża den spo sób nie
mo głem przy stać. Prze cież by ła to staw ka

pra wie o sto pro cent wyż sza od ubie gło -
rocz nej.

W bu dże cie gmi ny zo sta ło za pla no -
wa nych do koń ca ro ku na do wóz
uczniów 330 tys. zł. Dziś wia do mo, że to
nie wy star czy i trze ba bę dzie do ło żyć. Ale
skąd?

- Tak się do brze zło ży ło, że wy ko -
naw ca dro gi w Mło do cho wie, koszt prze -
bu do wy któ rej ma wy nieść 220 tys. zł,
zgo dził się otrzy mać za pła tę w przy szłym
ro ku. Bę dzie my więc mie li te pie nią dze
na ła ta nie róż nych dziur w bu dże cie – wy -
ja śnia wójt gmi ny Ra ciąż.

Jed ną z nich mo że być ko lej na dziu ra
„oświa to wa”. Cho dzi o fi nan so wa nie
przed szko li. Gmi na zło ży ła wnio sek o do -
ta cję na tzw. kosz ty oso bo we pro wa dze nia
tych pla có wek. Po zo sta łe po kry wa z wła -
snych środ ków. Wnio sek tra fił do Ma zo -
wiec kiej Jed nost ki Wra ża nia Pro gra mów
Unij nych i... le ży. Wła śnie do gmi ny do tar -
ła wia do mość o po now nym prze su nię ciu
ter mi nu roz pa trze nia wnio sków w tej spra -
wie. Ma to na stą pić po 1 wrze śnia.

r -r

W Gra le wie
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Oko ło 11 mi lio nów zło tych za pi sa li
na in we sty cje rad ni gmi ny Ra ciąż w te go -
rocz nym bu dże cie, przy wy dat kach ogó -
łem za pla no wa nych na kwo tę pra wie 28
mln zł. To am bit ne za mie rze nie, ale je go

wy ko na nie bę dzie nie zmier nie trud ne. 
Przede wszyst kim dla te go, że po ja -

wia ją się do dat ko we wy dat ki nie uję te
w bu dże to wych pla nach, bo nie moż na by -
ło ich prze wi dzieć. Na przy kład sto ty się cy
zło tych wię cej gmi na mu sia ła wy ło żyć
na prze bu do wę mo stu w Kra sze wie Czu -
ba kach. Ty le sa mo, sza cun ko wo, trze ba bę -
dzie do ło żyć do oczysz czal ni ście ków i ka -
na li za cji w Uniec ku. Wię cej niż prze wi dy -
wa no kosz to wać ma mo der ni za cja re mi zy
w Je że wie We sel. A to nie wszyst kie fi nan -
so we dy le ma ty gmi ny. Z dru giej stro ny,
gdy się ob ser wu je sze ro ki front ro bót moż -
na od nieść wra że nie, że w gmi nie Ra ciąż
pie nią dze na in we sty cje pły ną wart kim
stru mie niem i bez prze szkód. Bo pla ców
bu do wy jest spo ro, o czym prze ko na li śmy
się pod czas re ko ne san su z wój tem Ry szar -
dem Gisz cza kiem, 23 sierp nia.

Dro ga
do ser wi sów ki

We wsi Fol wark Ra ciąż skrę ca my
w pra wo w dro gę jesz cze nie bi tu micz ną.
Ma szy ny fir my Wap no pol, wy ko naw cy in -
we sty cji, już ubi ły trakt, te raz kła dą na nie -
go war stwę utwar dza ją cej su chej mie szan -
ki z ce men tem, by na stęp ne go dnia po ło -
żyć pierw szą war stwę as fal tu, a za raz po -
tem – dru gą. Po szło jak z płat ka. Wcze śniej
by ło jed nak nie ma ło pro ble mów z uzy ska -
niem grun tów na po sze rze nie pa sa dro go -
we go. Nie wszy scy chcie li po da ro wać swo -
je. Do szło więc do te go, że new ral gicz ny
ka wa łek wieś wy ku pi ła za pie nią dze z fun -
du szu so łec kie go. Ale i tak są od cin ki,
gdzie rów bie gnie tyl ko jed ną stro ną, bo

wła ści cie le nie chcie li od dać zie mi. Trud -
no. Nie moż na ka rać ca łej wsi za upór jed -
no stek i za nie chać in we sty cji. Tym bar -
dziej, że to bar dzo po ży tecz na dro ga. Nie
jest zbyt dłu ga – ma ok. 1,3 km. Gmi na za -

pła ci za nią, i to wła sny mi
pie niędz mi, oko ło pół mi -
lio na zło tych. Ale wy go da
dla miesz kań ców mu ro wa -
na. Trakt łą czy bo wiem
dro gę z Ra cią ża do Droz -
do wa z tzw. ser wi sów ką
ob wod ni cy mia sta, któ rą
z ko lei moż na do je chać
do dro gi Ra ciąż – Płońsk,
przez Ka czo ro wy.

Przy tej bu do wie
do pro ble mów z uzy ska -
niem grun tów na po sze rze -
nie pa sa dro go we go do łą -
czy ły jesz cze te wy ni ka ją -
ce z ak tyw no ści – jak okre -
ślił wójt – „spo łecz nych in -

spek to rów nad zo ru bu -
dow la ne go”, któ rych by ło
mnó stwo. Je den z nich
ujaw nił się przy spra wie
zwią za nej z fi gur ką. Ta
sta ła w pa sie dro go wym.
By ło więc oczy wi ste, że
trze ba ją prze su nąć. Ale
„spo łecz ny in spek tor” po -
wie dział „nie po zwa lam”.
Że ni by ją sta wiał, więc
ma pra wo o niej de cy do -
wać. Na szczę ście ope ra -
tyw no ścią wy ka za ła się
no wa pa ni soł tys. Fi gur ka
zo sta ła prze sta wio na bez
uszczerb ku i dro go wcy
mo gli kon ty nu ować swo je dzie ło.

Gdy skoń czą tę in we sty cję, prze -
miesz czą się do Mło do cho wa. Wap no pol
wy grał bo wiem prze targ tak że na bu do wę

dro gi w tej miej sco wo ści. Ma być go to wa
do koń ca paź dzier ni ka. Przy oka zji tych
dwu in we sty cji dro go wych wójt Ry szard
Giszczk po ku sił się o po rów na nie po dej -
ścia miesz kań ców Fol war ku Ra ciąż i Mło -
do cho wa. Otóż ci dru dzy, gdy sta ło się ko -
niecz ne po sze rze nie pa sa, na za jutrz do star -
czy li pi sem ne zgo dy na prze ka za nie grun -
tów. Szko da, że w przy pad ku Fol war ku
Ra ciąż tak nie by ło – kon klu du je wójt. By -
ło by spo koj niej, mniej ner wo wo, no i zgod -
nie ze sztu ką dro go wą.

Kom pleks spor to wy
kom plet ny

Pa mię ta my ra dość spo łecz no ści Kraj -
ko wa, zwłasz cza jej młod szej czę ści, z od -
da nia do użyt ku bo isk spor to wych z praw -
dzi we go zda rze nia. Rzecz dzia ła się
przed dwo ma la ty. Obec nie in we sty cja ma
ciąg dal szy. Wte dy po zo stał je den nie za go -
spo da ro wa ny plac, bo skoń czy ły się pie nią -
dze. Te raz są i kom pleks spor to wy w Kraj -
ko wie nie ba wem zo sta nie do koń czo ny.
Na ogro dzo nym pla cu, wy ło żo nym sztucz -
ną tra wą, bę dą urzą dzo ne bo iska do siat -

ków ki i ko szy ków ki. Tyl ko
pa trzeć, jak tak że w tych
kon ku ren cjach (nie tyl ko
w te ni sie sto ło wym) kraj -
kow ska mło dzież za cznie
zdo by wać lau ry w gmi nie
Ra ciąż, a mo że i po za nią.

Z bo iska spor to we go,
zlo ka li zo wa ne go w są -
siedz twie re mi zy, ma ją po -
ży tek tak że stra ża cy. Mo gą
na nim or ga ni zo wać swo je
uro czy sto ści, a nie, jak nie -
gdyś, nie mal na dro dze.
A sko ro o re mi zie mo wa...
Kraj kow ską straż ni cę też
cze ka dal szy ciąg mo der ni -
za cji. Bu dy nek otrzy ma no -
wą ele wa cję, po dob no jesz -

cze w tym ro ku. Je śli jed nak cho dzi o in -
we sty cje stra żac kie, to naj więk sza z nich
ma miej sce w Je że wie We sel.

Do koƒ cze nie na str. 4-5

Fi gur ka zo sta ła prze sta wio na bez uszczerb ku i dro go wcy 
mo gli kon ty nu ować swo je dzie ło

Kom pleks spor to wy w Kraj ko wie nie ba wem zo sta nie do koń czo ny

Ma szy ny fir my Wap no pol, wy ko naw cy in we sty cji, ubi ły trakt
i po ło ży ły na nie go war stwę utwar dza ją cej su chej mie szan ki
z ce men tem, by w na stęp nych dniach po ło żyć as falt

Bu do wa nie z prze szko da mi
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Do koƒ cze nie ze str. 3

Re mi za jak no wa
Straż ni ca w Je że wie We sel ma swo je

la ta. Część bu dyn ku jest star sza, część tro -
chę młod sza. Te raz bę dzie jed na i zmo der -
ni zo wa na. A był czas, gdy straż w tej miej -
sco wo ści by ła bli ska li kwi da cji. Jed nak kil -
ka lat te mu w OSP na stą pi ła po ko le nio wa

zmia na. Do gło su do szli młod si dru ho wie
i po sta wi li jed nost kę na no gi. Z po wo dze -
niem za bie ga li o re mont re mi zy i bar dzo
in te re su ją się je go prze bie giem, o czym
mo gli śmy się prze ko nać, gdy 23 sierp nia
wraz z wój tem po ja wi li śmy się przy re mi -
zie w Je że wie. Aku rat ro bot ni cy mon to wa -
li dach z czer wo nej bla chy. Za raz po ja wi li
się też dru ho wie, naj pierw Grze gorz Ko -
cię da, go spo darz stra ży, a nie dłu go po nim
pre zes OSP Zbi gniew Pia sec ki, któ ry do -
pie ro co zje chał z po la. Pew nie po ja wił by
się też soł tys wsi Ja cek We so łow ski, rów -
nież stra żak, ale wła śnie wy je chał na kil -

ku dnio wy wy po czy nek nad mo rze.
Na re mont re mi zy w Je że wie gmi na

wy ło ży wię cej pie nię dzy niż pla no wa no.
Fun du szy unij nych uzy ska nych w ra mach
Lo kal nej Gru py Dzia ła nia nie wy star czy.
A to dla te go, że trze ba by ło wy mie nić ca ły
dach, choć pier wot nie za mie rza no zmie nić
tyl ko po kry cie. Oka za ło się jed nak, że nie
ma co kłaść no wej bla chy na zbu twia łe
kro kwie, bo to nie po go spo dar sku. Bę dzie
więc no wy ca ły dach. Wła ści wie to już
jest. Tak sa mo jak okna. No wa bę dzie też
ele wa cja. A we wnątrz do pie ro co wy la na
zo sta ła po sadz ka.
Stra ża cy już my ślą
o ko lej nych pra cach
i je den przez dru gie -
go prze ko nu ją Ry -
szar da Gisz cza ka, co
jesz cze przy da ło by
się zro bić. A to sce nę,
że by or kie stra w cza -
sie za baw czy we sel
gra ła na pod wyż sze -
niu. A to wy ło żo ny
kost ką plac przez bu -
dyn kiem... Wójt stu -
dzi za pał. Nie wszyst -
ko na raz. Już i tak
w gmi nie sar ka ją, że
na Je że wo ty le pie nię -
dzy się wy kła da. Raz
na 50 lat to moż -
na – ri po stu ją dru ho wie. Ja kie 50 lat, a wo -

da to co? – te raz wójt
przy po mi na o nie -
daw nych prze cież in -
we sty cjach. I to prze -
ko ma rza nie trwa ja kiś
czas. W do brej wie -
rze. Stra ża cy chcą jak
naj wię cej utar go wać
dla swo jej jed nost ki
i wio ski. Wójt z ko lei
mu si my śleć o ca łej
gmi nie, choć przy -
zna je, że straż w Je że -
wie to ak tyw na jed -
nost ka, dru ho wie nie
ocią ga ją się z ro bo tą.
War to więc, że by
OSP mia ła lep sze wa -

run ki, a przy oka zji ca ła wieś na tym sko -
rzy sta. Prze ko nu je dru hów, że by naj pierw
wy mie nić w re mi zie in sta la cję elek trycz ną,
bo ta jest sta ra, alu mi nio wa. Ci zdzi wie ni,
są dzi li bo wiem, że bę dzie wy mie nio na
w ra mach re mon tu. Ale na wszyst ko pie -
nię dzy nie star czy, więc do brze by by ło,
że by wieś swój fun dusz na ten wła śnie cel
prze zna czy ła – nie ustę pu je go spo darz
gmi ny. I po da je przy kład Bo gu ci na. Tam
miesz kań cy zgo dzi li się prze zna czyć fun -
dusz so łec ki wła śnie na re mont straż ni cy.
A z ko lei za po bie gli wi stra ża cy z Ko zie -
bród wła snym sump tem wy mie nia ją sta re
drzwi do re mi zy.

Eko lo gia, głup cze
Tak moż na rzec, tra we stu jąc sło wa by -

łe go pre zy den ta USA Bil la Clin to na, w od -
nie sie niu do gmi ny Ra ciąż. Bo wła śnie in -
we sty cja eko lo gicz na, kon kret nie bu do wa
oczysz czal ni ście ków i ka na li za cji
w Uniec ku, ma te raz prio ry tet. To dro gie
przed się wzię cie, je go koszt wy ce nio no
na 6,5 mln zł. W 85 pro cen tach jest fi nan -
so wa ne ze środ ków unij nych. Przy czym
naj pierw gmi na mu si wy ło żyć ca łą kwo tę.
Dla te go za cią ga tzw. po mo sto we po życz ki,

na szczę ście ni sko opro cen to wa ne. Re fun -
da cja na stę pu je bo wiem po za koń cze niu
in we sty cji. A za koń cze nie prze wi dzia ne
jest w tym ro ku.

Nie oby ło się bez nie spo dzia nek i do -
dat ko wych wy dat ków. Po pierw sze kil ku
miesz kań ców naj pierw nie chcia ło pod łą -
czyć swo ich po se sji do ka na li za cji. Gdy
już ro bo ty trwa ły, spra wy for mal ne łącz nie
z wnio skiem o do ta cję unij ną by ły za -
mknię te, zmie ni li zda nie. Ale to do dat ko -
wy koszt dla gmi ny, bo w ta kim przy pad ku
re fun da cji unij nej nie ma i za te przy łą cza
gmi na mu si pła cić w stu pro cen tach wła -
sny mi pie niędz mi. Po dru gie grunt
pod oczysz czal nią oka zał się wo do no śny,
choć w do ku men tach na pi sa no, że ta kim
nie jest. Wo da grun to wa za le wa więc te ren
bu do wy i trze ba go osu szyć. A to kosz tu je
i ob cią ża rów nież gmin ną ka sę. Sum ma
sum ma rum uzbie ra się te go ze sto ty się cy
zło tych. I wła dze gmi ny znów mu szą
głów ko wać, skąd wziąć te pie nią dze, bo
prze cież w pla nie fi nan so wym nie by ły one
prze wi dzia ne. W tym przy pad ku wójt roz -
wa ża po da nie au to rów wa dli wej dia gno zy
co do grun tów do są du. Bo żad na go tów ka
pie cho tą nie cho dzi, a co do pie ro sto ty się -
cy. Przed pod ję ciem de cy zji za po zna się
naj pierw z eks per ty zą praw ną w tej kwe -
stii.

Oczysz czal nia ście ków w Uniec ku
jest trze cią, po tych w Ko zie bro dach i Gra -
le wie, oczysz czal nią ko mu nal ną. I wię cej

W tej niec ce ście ki bę dą na po wie trza ne

Prze ko ma rza nie trwa ło ja kiś czas. W do brej wie rze.

W re mi zie trze ba by ło wy mie nić ca ły dach
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ta kich in we sty cji gmi na nie pla nu je. Bę -
dzie na to miast roz bu do wy wać sieć ka na li -
za cyj ną. Bo pó ki co, uwzględ nia jąc te trzy
oczysz czal nie, a tak że za mon to wa ne
oczysz czal nie przy do mo we, w gmi nie Ra -
ciąż oczysz cza nych bę dzie oko ło 30 pro -
cent ście ków. Wła ści wie roz bu do wa sie ci
ka na li za cyj nej trwa nie mal ca ły czas. Bo
po za tą w Uniec ku, gdzie do oczysz czal ni
przy łą czo no 70 po se sji, ku koń co wi zbli ża
się bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej w Kra -
sze wie Ga czuł tach i Kra sze wie Pod bor -
nym,. Dzię ki te mu ście ki z ko lej nych 50
go spo darstw do mo wych tra fią do oczysz -
czal ni, w tym przy pad ku w Ko zie bro dach.
Już trwa ją pra ce kon cep cyj ne nad roz bu do -
wą sie ci ka na li za cyj nej wo kół oczysz czal -
ni w Gra le wie. A przed się wzię cie jest nie
la da ja kie. Wszak w ca łej gmi nie jest ok.
dwóch ty się cy po se sji. Oczy wi ście nie
wszyst kie zo sta ną pod łą czo ne do oczysz -
czal ni zbior czych. Dla te go gmi na za an ga -
żo wa ła się w bu do wę oczysz czal ni przy do -
mo wych. Koń czy się wła śnie mon taż
pierw szej par tii tych urzą dzeń. Jest ich
oko ło 130. Dzię ki te mu, że gmi na uzy ska -
ła na nie do ta cję unij ną, koszt po no szo ny
przez miesz kań ców jest nie wiel ki. Nie któ -
rzy, we wsiach Pęsy i Kiniki, zapłacili tyl-

ko za przy łą cze,
bo otrzy ma li tzw.
p r z y  d o  m ó w  k i
w na gro dę za stu -
pro cen to wą fre -
kwen cję pod czas
r e  f e  r e n  d u m
w spra wie po łą -
cze nia mia sta Ra -
cią ża i gmi ny Ra -
ciąż w jed ną jed -
nost kę ad mi ni stra -
cyj ną. Po zo sta li
za pła ci li po dwa
ty sią ce zło tych
oraz po nie śli
kosz ty przy łą cza,
ja ko że prze pi sy
nie po zwa la ły
gmi nie na ich sfi -
nan so wa nie. A te
kosz ty by ły róż ne,
w za leż no ści
od dłu go ści przy -
łą cza. Naj droż sze
przy łą -cze kosz to -
wa ło 4336 zł, wła -
ści wie by ły to dwa
do jed nej po se - sji.
N a j  t a ń s z e
– 240 zł.

Roz pi sa li śmy
się o oczysz czal -
niach, a prze cież
je ste śmy w Uniec -
ku, a tam Ju trzen -
ka de biu tu je
w A kla sie. To też
kosz tu je. Trze ba

by ło za mon to wać sie dze nia i ba rier ki od -
dzie la ją ce miej sca sie dzą ce od pły ty bo -
iska – ta ki wy móg. Za pła ci ła gmi na. Choć
wójt Ry szard Gisz czak nie ukry wa, że bliż -
szy mu jest sport ma so wy niż li go wy. I nie
za mie rza zmie niać opty ki w tej spra wie,
zwłasz cza w kon tek ście fi nan so wa nia Ju -
trzen ki z bu dże tu gmi ny. Na więk sze pie -
nią dze gmin ne od do tych cza so wych dla
Ju trzen ki (ok. 10 tys. zł rocz nie) go dzić się
nie za mie rza. Wo li wes przeć sport szkol ny.
Ale dość już o Uniec ku, więc...

Je dzie my nad za lew
Na ra zie nie ma go w re alu, uży wa -

jąc slan gu mło dzie żo we go. Ale jest

w wy obraź ni wój ta. Gdy mi ja my Bu dy

Kra szew skie i da lej po dą ża my żwi rów ką

w kie run ku po to ku Za dę bie, Ry szard

Gisz czak spo glą da jąc na łą ki i la sy roz -

ma rzył się: – Już wi dzę ko lo nie dom ków

let ni sko wych, któ re tu wy ro sną, gdy za -

lew sta nie się fak tem. Ale za raz wra ca

na zie mię. Bo gmi na nie ma pie nię dzy

na wy kup ko lej nych grun tów, mi mo że

zgła sza ją się chęt ni, któ rzy chcą sprze dać

swo je hek ta ry. A nie ma ze wzglę du

na nie prze wi dzia ne wy dat ki czy to na bu -

do wę oczysz czal ni ście ków w Uniec ku,

czy też na re mont re mi zy w Je że wie. Nie

dość te go, szy ku ją się ko lej ne nie pla no -

wa ne kosz ty. Prze woź ni cy za do wóz dzie -

ci do szkół za żą da li dwa ra zy wię cej niż

przed ro kiem (o tym pi sze my w od dziel -

nym tek ście). A na stęp ni zdzier cy już pu -

ka ją do gmin ne go bu dże tu. Ener ga wy od -

ręb ni ła spół kę zaj mu ją cą się oświe tle -

niem ulicz nym i ta za żą da ła za oświe tle -

nie pod wyż ki o 150 pro cent. - To dyk -

tat – nie kry je obu rze nia wójt. I do da -

je: – Bę dzie my się przed nim bro nić wraz

z in ny mi sa mo rzą da mi. Ale z ja kim skut -

kiem, nie wia do mo. W każ dym ra zie

groź ba wy łą cza nia lamp jest re al na.

Pó ki co po dzi wia my most na po to -

ku. So lid ny, z no wy mi fun da men ta mi,

czy li przy czół ka mi – te raz be to no wy mi.

Po przed nie zbu twia ły i most „siadł”.

Z tym mo stem też gmi na mia ła prze pra -

wę. Naj pierw dźwig ścią gnię ty przez wy -

ko naw cę do pod nie sie nia go oka zał się

za sła by, trze ba by ło ścią gać moc niej szy,

a to ro dzi ło kosz ty. Po tem za rząd cy po to -

ku za ży czy li so bie, aby umoc nić brze gi

i dno na więk szej po wierzch ni – ko lej ne

kosz ty. Ga bio ny na po to ku ro bią wra że -

nie. A wójt wspo mi na o stu ty sią cach zło -

tych, któ re gmi na mu sia ła do dat ko wo

wy ło żyć na tę

in we sty cję. To

jest wła śnie

owe bu do wa nie

z prze szko da mi.

red.

Most na po to ku
Za dę bie – so lid -
ny, z no wy mi
be to no wy mi
przy czół ka mi,
a pod nim ga bio -
ny umac nia ją ce
brze gi

Punkt przyj mo wa nia ście ków i od dzie la nia ele men tów sta łych

Grunt pod oczysz czal nią w Uniec ku oka zał się wo do no śny, 
choć w do ku men tach na pi sa no, że ta kim nie jest, 

i te raz te ren bu do wy trze ba osu szyć



Na stro nach in ter ne to wych pa ra fii
moż na prze czy tać, że w 1711 r. ob raz ten
zo stał uzna ny za sły ną cy ła ska mi.
Od wie ków wier ni piel grzy mu ją do Ko -
zie bród, aby mo dlić się przed tym ob ra -
zem. Szcze gól nie licz nie przy by wa ją tu 8
wrze śnia – w świę to Na ro dze nia Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny, zwa ne w tra dy cji

lu do wej świę tem Mat ki Bo skiej Siew nej.
Wów czas w pa ra fii ma miej sce od pust,
od by wa ją się do żyn ki.

Aby upa mięt nić 300 rocz ni cę uzna -
nia ko zie brodz kie go ob ra zu za cu dow ny
oraz upo wszech nić je go hi sto rię, dzie je
pa ra fii i ko ścio ła Bar ba ra Ka miń ska, soł -

tys wsi, opra co wa ła
bro szu rę na ten te -
mat. Pi sa ła ją
na pod sta wie wia -
do mo ści za war tych
w do ku men tach
znaj du ją cych się w ku rii die ce zjal nej
w Płoc ku i w księ gach pa ra fial nych.

Do wia du je my się z niej, że suk nia
z bla chy srebr nej, któ ra zdo bi Mat kę
Bo ską i Dzie ciąt ko, zo sta ła ufun do wa -
na przez ro dzi nę Ma lew skich, a wy ko -
na na w koń cu XVIII wie ku. W 1962 r.
ob raz zo stał pod da ny kon ser wa cji, któ -
rą prze pro wa dzi ła mgr Da nu ta Maj da
z War sza wy. W bro szu rze czy ta my też:
„Od 1784 ro ku dzia ły się w ko zie -
brodz kim ko ście le cu dow ne zja wi ska
za przy czy ną Mat ki Bo żej, po twier -
dzo ne licz ny mi ze zna nia mi. Do po pu -
lar no ści ob ra zu przy czy ni ły się cu da
dzie ją ce się w ko ście le na prze ło -
mie 1784 i 1785 r. 23 grud nia 1784 r.
wiel ka i nad zwy czaj na ja sność oka za ła
się w tym ko ście le po raz pierw szy.
Trwa ła ona co dzien nie do 7 stycz -
nia 1785 r. i by ła wi dzia na. W 1785 r.
zja wi sko świa tła ba da ła ko mi sja

w skła dzie: ks. Sta ni -
szew ski – ka no nik ko le -
gia ty płoc kiej, ks. Cud -
nic ki – dzie kan go sty -
niń ski, ks. Ma chow -
ski – mi sjo narz, p.
Szum ski – ma te ma tyk.
Ko mi sja na wła sne
oczy prze ko na ła się
o zja wi skach świa tła.
Pro to ko ły ko mi sji znaj -
du ją się w ak tach pa ra -
fial nych. Na wieść
o dzi wach lu dzie za czę -
li się gro ma dzić i by li

uzdra wia ni z ka lec twa,
śle po ty, cho ro by. Świad -
czą o tym licz ne wo ta.

Te nie zwy kłe zja wi ska wi dzia ne i opo -
wia da ne przez lu dzi, jak i cu dow ne
uzdro wie nia spo wo do wa ły, że ob raz Mat -
ki Bo skiej Czę sto chow skiej zy skał wiel ką
po pu lar ność w oko li cy”.

Z in for ma cji za war tych w bro szu rze
do wia du je my się, że pa ra fia w Ko zie bro -

Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
„G∏os Racià˝a” nr 8/20116

Piel grzy mi w świą ty ni w Ko zie bro dach przed ob ra zem Mat ki Bo skiej

300 lat łask

Ko zie bro dy

8 wrze śnia – w świę to Na ro dze nia Naj święt szej Ma ryi Pan ny, 
zwa ne w tra dy cji lu do wej świę tem Mat ki Bo skiej Siew nej, 

w Ko zie bro dach od by wa ją się do żyn ki

W oł ta rzu głów nym ko ścio ła w Ko zie bro dach znaj du je
się ko pia ob ra zu Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej
z Dzie ciąt kiem, na ma lo wa na w XVII wie ku przez nie -
zna ne go ma la rza. 

dach po wsta ła 12 lip ca 1373 r. na mo cy
de kre tu bi sku pa. W jej skład we szły na -
stę pu ją ce wsie: Ko zie bro dy, Ma ła Wieś,
Nie dróż Sta ry, Nie dróż Mło dy, My szy -
no wo, Dru cho wo, Pia ski, Pnie wo, Ma le -
wo, Mi lew ko, Mi le wo, Osie czek Wło sty,
Bo ry, Ozów i Ku cha ry. Pierw szy ko ściół
był mo drze wio wy. Wy bu do wa li go miej -
sco wi dzie dzi ce, aby mie li się gdzie mo -
dlić i nie mu sie li w tym ce lu po dró żo wać
do naj bliż szej świą ty ni, któ ra znaj do wa ła
się w Dro bi nie. Ko ściół zo stał splą dro -
wa ny przez Li twi nów po dą ża ją cych
na bi twę pod Grun wal dem. 31 grud -
nia 1420 r. bi skup Ja kub po twier dził
erek cję ko zie brodz kiej pa ra fii.

W po ło wie XVI wie ku wznie sio no
no wy ko ściół, też drew nia ny. Ze wzglę du
na zły stan tech nicz ny, w 1874 r. zo stał
on ro ze bra ny. Wier ni z księ dzem Pio -
trem Kwiat kow skim, któ ry obo wiąz ki
w pa ra fii spra wo wał przez 60 lat, wy bu -
do wa li mu ro wa ną świą ty nię. No wy ko -
ściół pod we zwa niem św. Ja ku ba po -
świę cił ks. pra łat Paw łow ski, a kon se kro -
wał go – w 1886 r. – bi skup su fra gan
płoc ki ks. Hen ryk Kos sa kow ski. Na po -
cząt ku XX wie ku ko ściół po więk szo no,
a w la tach dwu dzie stych ks. Sta ni sław
Krzyw kow ski do bu do wał pre zbi te rium,
za ło żył no wa pod ło gę i za mon to wał trzy
dzwo ny. Głów nym fun da to rem był pre -
zes Po lo nii ko zie brodz kiej w USA Jó zef
Ksi ciń ski. Przed dru gą woj ną świa to wą
ks. pro boszcz Te les for Bo guc ki ufun do -
wał oł tarz głów ny.

Na pa miąt kę ty siąc le cia chrze ści jań -
stwa na zie miach pol skich, w 1966 r., pa -
ra fia nie ufun do wa li dwa dzwo ny spi żo -
we. W 1973 r. ob cho dzo no 600-le cie pa -
ra fii. Za cza sów księ dza Ro ma na Ka czo -
row skie go świą ty nia zo sta ła po ma lo wa -
na i za ku pio no no we or ga ny. Dzię ki sta -
ra niom obec ne go pro bosz cza, księ dza
Wła dy sła wa Ma jew skie go, w ko ście le
za ło żo no mar mu ro wą pod ło gę.

r -r
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U W A G A !
Bezpłatne porady prawne

Urząd Gminy Raciąż informuje, że
29 września 2011r. (czwartek)
w godzinach od 730 do 1130

w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 18)
będzie pełnił dyżur prawnik 

z Punktu Porad Prawnych i  Obywatelskich
w Płońsku.

Zapraszamy zainteresowane osoby

WÓJT GMI NY RA CIĄŻ 
in for  mu je:  

W Urzę dzie Gmi ny Ra ciąż (pok. 17) przyj -
mo wa na bę dzie dru ga tran sza wnio sków w spra -
wie zwro tu po dat ku ak cy zo we go od ole ju na pę do -
we go uży wa ne go do pro duk cji rol nej. Od po wied -
ni wnio sek mo gą skła dać rol ni cy, któ rzy wy stę po -
wa li o zwrot w ter mi nie mar co wym i nie wy ko -
rzy sta li usta lo ne go li mi tu oraz ci rol ni cy, któ rzy
wnio sków jesz cze nie skła da li. 

Wnio sek wraz z fak tu ra mi sta no wią cy mi do -
wód za ku pu ole ju na pę do we go w okre sie
od 1 mar ca do 31 sierp nia 2011 r. na le ży

zło żyć w ter mi nie
od 1 do 30 wrze śnia 2011 r.

Dru ki wnio sków do stęp ne są na stro nie:
www.gmi na.ra ciaz.iap.pl/ oraz w pok. 17.

Li mit na rok 2011 wy no si 86 li trów ole ju
na pę do we go na 1 ha użyt ków rol nych, a staw ka
zwro tu po dat ku ak cy zo we go 0,85 zł na 1 litr
ole ju.

Pie nią dze wy pła ca ne bę dą w ter mi nie: 
1 – 30 li sto pa da 2011 r. 

„Co wieś to in na pieśń” 
– Kon kurs na pro dukt lo kal ny

LGD Przy ja zne Ma zow sze
Lo kal na Gru pa Dzia ła nia Przy ja zne Ma zow sze ogła sza

kon kurs na pro dukt lo kal ny, któ ry mógł by ko ja rzyć się z na szym
re gio nem, obej mu ją cym Gmi ny: Ba bo sze wo, Dzie rząż nia, Jo -
niec, Na ru sze wo, No we Mia sto, Płońsk, Ra ciąż, So cho cin,
Za łu ski, Mia sto Ra ciąż.

Waż ny jest do bry po mysł na pro dukt, któ ry mo że stać się
wy róż ni kiem na sze go ob sza ru i przy czy nić się do je go pro mo cji. 

Pro duk tem lo kal nym mo gą być pro duk ty spo żyw cze np. ser,
dżem, na lew ka, cia sto, ale rów nież in ne wy two ry  ta kie jak np.
pa miąt ki, rę ko dzie ło ar ty stycz ne, przed mio ty co dzien ne go użyt -
ku oraz ini cja ty wy kul tu ral no -edu ka cyj ne ta kie jak: ścież ki edu -
ka cyj ne, szla ki li te rac kie, im pre zy or ga ni zo wa ne cy klicz nie
i usłu gi np. ga stro no micz ne, agro tu ry stycz ne.

W kon kur sie mo gą star to wać pro fe sjo na li ści i ama to rzy,
oso by fi zycz ne i or ga ni za cje (np. lo kal ne sto wa rzy sze nia, ko ła
go spo dyń wiej skich) z ob sza ru Lo kal nej Gru py Dzia ła nia Przy -
ja zne Ma zow sze.

O sta tus pro duk tu lo kal ne go mo gą się ubie gać  rów nież te
oso by, któ re wy ko nu ją np. na lew ki lub pa miąt ki na wła sne po -
trze by. Udział w Kon kur sie to szan sa na wy pro mo wa nie wła -
snych pro duk tów i moż li wość po zy ska nia do dat ko we go źró dła
do cho du

Pro duk ty wy bra ne przez po wo ła ną ko mi sję kon kur so wą,
któ re zo sta ną uzna ne ja ko lo kal ne, bę dą bez płat nie pro mo -
wa ne przez LGD po przez na stę pu ją ce dzia ła nia:

§ za miesz cza nie ar ty ku łów w pra sie,
§ in for ma cja na stro nie LGD lub  w ma te ria łach pro mo cyj -

nych lub wy sta wia nie na sto iskach re kla mo wych pod czas im prez
pro mo cyj nych do dat ko wo uzy ska ją pra wo do po słu gi wa nia się
zna kiem „Przy ja zny Skrzat – Mar ka Lo kal na 2011”

Pro dukt bądź usłu ga, aby uzy skać znak pro mo cyj ny
„Przy ja zny Skrzat – Mar ka Lo kal na” po wi nien:

§  być wy twa rza ny na te re nie Gmin ob ję tych LSR,
§  być bez piecz ny dla ży cia i zdro wia lu dzi oraz śro do wi ska,
§ być wy twa rza ny na tu ral ny mi me to da mi z na tu ral nych

skład ni ków lub ma te ria łów,
§ na wią zy wać do lo kal ne go dzie dzic twa przy rod ni cze go lub

kul tu ro we go,
§ mo że być eko lo gicz ny
Zgło sze nie po win no za wie rać:
§ da ne pro du cen ta (imię i na zwi sko, ad res, te le fon),
§ opis pro duk tu (z ja kich skład ni ków jest pro dukt i w ja ki

spo sób jest wy twa rza ny), usłu gi lub im pre zy
§ krót ką hi sto rię i tra dy cję,
§ zdję cia w for ma cie JPG o roz dziel czo ści 1280 px x 768 px

(zdję cie moż na prze słać e -ma ilem)
Ter min zgło sze nia – od 1 do 23 wrze śnia 2011, oso bi ście,

ma ilem, fa xem lub li stow nie,
Ad res: 09-100 Płońsk, ul. H. Sien kie wi cza 11.
e-ma il: lgdpm@wp.pl
Szcze gó ło we in for ma cje moż na zna leźć na stro nie in ter ne to -

wej: www lgdpm pl

Do 20 wrze śnia...
…moż na jesz cze składać za mó wie nia

na ta blicz kę z nu me rem po se sji. Przyj mu ją
je soł ty si oraz se kre ta riat Urzę du Gmi ny
w Ra cią żu.


