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Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: 
wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. 

Czem prędzej się wybierajcie, 
do Betlejem pośpieszajcie 
przywitać Pana. 

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie 
z wszystkimi znaki, danymi sobie. 

Jako Bogu cześć Mu dali, 
a witając zawołali 
z wielkiej radości.

Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany, Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany, 
cztery tysięcy lat wyglądany. cztery tysięcy lat wyglądany. 

Na Ciebie króle, prorocy Na Ciebie króle, prorocy 
czekali, a Tyś tej nocy czekali, a Tyś tej nocy 
nam się objawił.nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie Pana, I my czekamy na Ciebie Pana, 
a skoro przyjdziesz na głos kapłana, a skoro przyjdziesz na głos kapłana, 

Padniemy na twarz przed Tobą, Padniemy na twarz przed Tobą, 
I wierząc, żeś jest pod osłoną I wierząc, żeś jest pod osłoną 
chleba i wina.chleba i wina.  
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W zarządzaniu drogami drogowcy mu-
szą kierować się standaryzacją dróg. I tak w 
pierwszej kolejności są odśnieżane drogi o 
standardzie od 1 do 3, czyli drogi krajowe i 
wojewódzkie. Jeśli chodzi o powiat płoński, 
to standaryzacja obejmuje u nas drogi od 4 
do 6, które odśnieża i o które dba Powiatowy 
Zarząd Dróg w Płońsku. Są to drogi powia-
towe. I tak w pierwszej kolejności są odśnie-
żane drogi w miastach Płońsk i Raciąż oraz 
drogi zamiejskie: Ojrzeń – Nowe Miasto, 
Płońsk – Raciąż i Ilinek-Bulkowo (standard 
4). Następne są drogi w standardzie 5 i 6, czy-
li pozostałe drogi powiatowe. Przypomnijmy, 
że standard 4 oznacza jezdnię odśnieżoną na 
całej szerokości oraz posypaną na odcinkach 
niebezpiecznych takich, jak niebezpieczne 
zakręty lub podjazdy. W standardzie 5 jezd-
nia jest odśnieżana w miejscach zasp, odśnie-
żany jest co najmniej jeden pas ruchu z wy-
konaniem mijanek oraz jezdnia posypana jest 
na odcinkach niebezpiecznych. Standard 6 

oznacza, że jezdnia może pozostać zaśnieżo-
na, a odśnieżanie prowadzi się w zależności 
od potrzeb. W tym przypadku o miejscach 
posypania po odśnieżaniu decyduje PZD.
Oczywiście w sytuacji nagłej, kiedy, np. musi 
dojechać karetka do chorego lub utknie w 
zaspach autobus z pasażerami, PZD reaguje 
natychmiast, pomijając powyższy porządek. 
Aby akcja odśnieżania była sprawniejsza, 
PZD podejmuje także współpracę w tym za-
kresie z poszczególnymi gminami oraz z oso-
bami prywatnymi posiadającymi odpowiedni 
sprzęt do odśnieżania. Ogólnie PZD ma w 
zarządzie 626 km dróg. A przy okazji od-
śnieżania dróg przypominamy właścicielom 
posesji o obowiązku odśnieżania chodnika 
przed posesją, jeśli przylega on bezpośred-
nio do ogrodzenia. Niestety, jeśli chodnik nie 
będzie odśnieżony, a ktoś, np. przewróci się, 
to właściciel może być pociągnięty do odpo-
wiedzialności za skutki zdarzenia.

SP

Fot. UG
Gmina Raciąż dysponuje własnym sprzętem do 
odśnieżania dróg gminnych. Na zdjęciu pług do 
odśnieżania zamontowany przy wozie strażackim 
OSP Dobrska Kolonia.

INFORMACJE

Pod koniec każdego roku Biuro Obsługi Szkół Samorządowych 
składało radzie informację o realizacji zadań oświatowych w gmi-
nie. Nie inaczej było i teraz. Poniższe dane są tylko fragmentem tej 
infomacji.

Łączne wydatki na jednego ucznia (plus: koszty dowożenia, 
ZFŚS emerytów, dotacje) przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły Liczba 
uczniów

Ogółem 
wydatki

Koszt
 jednego ucznia

ZSz. Koziebrody 234 2.294.802,65 9,81 tys. zł
ZSz. Krajkowo 168 1.544.095,34 9,19 tys. zł
ZSz. Unieck 239 2.297.553,39 9,61 tys. zł
ZSz. St. Gralewo 250 2.103.792,65 8,42 tys. zł

     891    8.240.244,03 9,25 tys. zł
Pozostałe wydatki:
– dowożenie uczniów do MZSz w Raciążu              81.715,40 zł
– pomoc materialna dla uczniów (stypendium)         127.005,44 zł
– Biuro Obsługi Szkół Samorządowych               434.278,79 zł
– projekt „Wsparcie oddziałów przedszkolnych”       75.042,50 zł
– projekt „Umiem pływać”                                  49.535,68 zł
Razem pozostałe wydatki:                                      767.577,81 zł

Ogółem wydatki na oświatę w 2015 r.  –  9.007.821,84 zł

w tym dofi nansowanie:
– subwencja oświatowa                                6.429.618,00 zł
– zlecone – podręczniki                                     52.102,39 zł
– dotacja dla oddziałów przedszkolnych                243.637,05 zł
– dotacja – wyprawka szkolna                             5.175,00 zł
– projekt „Umiem pływać”                                        24.300,00 zł
– projekt „Książki naszych marzeń”                      5.200,00 zł
– projekt „Wsparcie oddziałów przedszkolnych”        75.042,50 zł
– pomoc materialna (stypendia)                         100.870,00 zł
Razem dofi nansowanie:                                 6.935.944,94 zł

Środki własne gminy Raciąż – 2.071.876,90 zł

W roku szkolnym 2015/16 nie było wzrostu wynagrodzeń na-
uczycieli – średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2015 r. wy-
nosiło:

– nauczyciela stażysty                                2.717,59 zł
– nauczyciela kontraktowego                         3.016,52 zł
– nauczyciela mianowanego                          3.913,33 zł
– nauczyciela dyplomowanego                       5.000,37 zł

Jest to dokument określający główne 
kierunki rozwoju w kontekście perspektywy 
fi nansowej na lata 2016-2026. Dokument za-
wiera syntetyczną diagnozę obszaru funkcjo-
nalnego gminy w zakresie sytuacji społecz-
no-ekonomicznej oraz bilansu strategicznego 
sił i słabości, a także analizę środków nie-
zbędnych do skutecznego wdrożenia strate-
gii. Opracowanie obejmuje koncepcje funk-
cjonowania gminy Raciąż na najbliższe lata 
ze wskazaniem jej wizji i misji, priorytetów, 
celów strategicznych oraz kierunków i scena-
riuszy rozwojowych. Strategia rozwoju gmi-
ny Raciąż na lata 2016-2026 daje możliwość 
tworzenia warunków do rozwijania aktywno-
ści i świadomości społecznej poprzez różne 
formy współdziałania i jest podstawowym 

dokumentem długofalowej polityki lokalnej. 
Jej opracowanie jest niezbędne, ponieważ 
tworzy platformę współdziałania wszystkich 
zainteresowanych, w szczególności samorzą-
du, przedsiębiorców, organizacji społecznych 
i oczywiście mieszkańców gminy. Koniecz-
ność posiadania aktualnej strategii podykto-
wania jest względami praktycznymi dobre-
go rządzenia – czytamy w uzasadnieniu do 
uchwały rady. 

Niezbędność posiadania strategii wyni-
ka z formalnej podstawy do przygotowania 
i oceny wniosków o fi nansowanie projektów 
ze źródeł unijnych. W pracach nad strategią 
udział wzięli pracownicy Urzędu Gminy Ra-
ciąż i jednostek podległych oraz przedstawi-
ciele środowisk społeczności lokalnych.

50 zł za kwintal żyta uchwalili radni 
gminy Raciąż jako podstawę do wylicze-
nia podatku rolnego w 2017 r. Taka sama 
kwota obowiązywała w mijającym roku. 
W zasadzie nie zmieniły się stawki po-
datku od nieruchomości. Drobne korek-
ty wynikają ze stawek przyjętych przez 
Ministerstwo Finansów, obligujących sa-
morządy. Przyszłoroczne stawki podatku 
od nieruchomości w gminie Raciąż opu-
blikujemy w kolejnym numerze.

POWIAT O ODŚNIEŻANIU DRÓG

Radni uchwalili strategię rozwoju gminy PODATKI
NA 2017 R.

Z RAPORTU BOSSZ RAPORTU BOSS
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9 grudnia w Zespole Szkół w Starym Gralewie od-
był się po raz kolejny gminny konkurs ortografi czny dla 
uczniów z klas IV-VI. Celami konkursu było kształce-
nie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych 
zasad ortografi cznych, doskonalenie 
umiejętności ortografi cznej samokon-
troli oraz  rozwijanie zainteresowań 
kulturą języka polskiego. Uczestnicy 
mieli możliwość sprawdzenia, w ja-
kim stopniu opanowali zasady orto-
grafi czne.

Tekst dyktanda zawierał wiele or-
tografi cznych pułapek. Jednak ucznio-
wie poradzili sobie z nimi doskonale.  
Poziom konkursu był bardzo wyrów-
nany. O wygranej zadecydował jeden 
błąd interpunkcyjny.

Mistrzem ortografi i została Ga-
briela Kowalewska z Zespołu Szkół 
w Uniecku, II miejsce zdobyła Julia 
Pankowska z Zespołu Szkół w Sta-
rym Gralewie, zaś III miejsce przypa-
dło Piotrowi Żakowskiemu również 
z Zespołu Szkół w Uniecku.  Zwy-
cięzcy konkursu otrzymali nagrody 
w postaci słowników, drobnych upo-

minków  oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy nagrodzeni 
zostali pamiątkowymi dyplomami i upominkami. 

ZSG

M I S T R ZOW I E  O RTO G R A F I I

Uczestnicy konkursu
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Magdalena Wielgolaska z klasy 
trzeciej LO im. mjra H. Dobrzańskiego 
„Hubala”, Aleksandra Dobrzyńska z kla-
sy trzeciej Technikum w Zespole Szkół 
i Justyna Jaraczewska z klasy trzeciej 
Społecznego Liceum Ogólnokształcące-
go to tegoroczne stypendystki Prezesa 
Rady Ministrów z raciąskich szkół (na 
zdjęciu podczas uroczystości w Opino-
górze). Wszystkie laureatki mieszkają na 
terenie gminy Raciąż: Magda – w Ko-
cięcinie Brodowym, Ola – w Komuninie 
Starym, Justyna – w Cieciersku.

Uroczystość wręczenia dyplomów 
odbyła się 17 listopada br. w oranżerii 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
Górnej. Dyplomy stypendium wręczyła 
uczniom Aurelia Michałowska – ma-

zowiecki kurator oświaty, zaś rodzice 
uczniów otrzymali listy gratulacyjne 
z rąk Jacka Zawiślińskiego – p.o. dyrek-
tora Delegatury w Ciechanowie Kurato-
rium Oświaty w Warszawie. 

Uroczystość uświetnił występ 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Płońsku, którym akompa-
niowała Anna Koźniewska (fortepian) 
oraz pokaz tańca w wykonaniu tancerzy 
Sportowego Klubu Tańca Towarzyskie-
go START w Płońsku.

Stypendium premiera przyznawane 
są corocznie najzdolniejszym, doceniając 
ich wysiłek, ponadprzeciętne zaangażo-
wanie i sumienne wykonywanie obowiąz-
ków szkolnych. Ubiegać się o nie mogą 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

kończących się uzyskaniem świadectwa 
dojrzałości. Muszą jednak spełnić pewne 
warunki: otrzymać promocję z wyróż-
nieniem, zdobywając najwyższą średnią 
ocen w szkole lub wykazać się szczegól-
nymi uzdolnieniami przynajmniej w jed-
nej dziedzinie wiedzy, osiągając najwyż-
sze wyniki. Nie bez znaczenie są także 
oceny z pozostałych przedmiotów, które 
muszą być co najmniej dobre.

Otrzymanie tak prestiżowego wy-
różnienia nie jest więc rzeczą łatwą i 
wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, 
ale satysfakcja wynikająca z możliwo-
ści znalezienia się w gronie wybitnych 
uczniów z pewnością rekompensuje tru-
dy związane z codzienną edukacją.

r-r

STYPENDYSTKI PREMIERA

23 listopada wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak wręczył 
medale z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego państwu Jadwi-
dze i Stefanowi Zielińskim z miejscowości Pólka-Raciąż.

WOLONTARIUSZ ROKU
Starosta płoński zaprasza do udziału w konkursie 

o tytuł „Wolontariusza Powiatu Płońskiego 2016 roku”.
Do 30 grudnia 2016 r. organizacje mogą zgłaszać wo-
lontariuszy i organizacje pozarządowe do konkursu 
„Wolontariusz Powiatu Płońskiego roku 2016”. Poprzez 
przyznanie tego tytułu starosta chce uhonorować tych, 
którzy bezinteresownie, z życzliwością i zaangażowa-
niem działali w 2016 roku na rzecz mieszkańców po-
wiatu płońskiego w różnych dziedzinach życia, takich 
jak: kultura, sport, pomoc społeczna, promocja zdrowia, 
ekologia, turystyka, działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych, itp. 

Wnioski i regulamin można pobrać ze strony www.
powiat-plonski.pl, zakładka organizacje pozarządo-
we – aktualności dotyczące współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi lub odebrać osobiście w wydziale 
ogólno-administracyjnym i promocji starostwa, Płońsk,
ul. Płocka 39, p. 313 (II piętro). 

23 listopada wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak wręcz

Złote gody
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JEST  ZGODA  KOMISJI  EUROPEJSKIEJ JEST  ZGODA  KOMISJI  EUROPEJSKIEJ 

NA  PODZIAŁ  STATYSTYCZNY  MAZOWSZANA  PODZIAŁ  STATYSTYCZNY  MAZOWSZA

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż – Etap VI

dofi nansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, 

w kwocie 27 994,00 zł.

Olbrzymi sukces Mazowsza. Jest zgoda Komisji Europej-
skiej na podział statystyczny regionu. Od 2018 r. UE będzie 
traktować Mazowsze nie jako jeden szybko bogacący się re-
gion, ale dwie odrębne jednostki statystyczne. Decyzja ta po-
zwoli Mazowszu korzystać po 2020 r. z funduszy unijnych. 

Od 2018 r. Mazowsze będzie statystycznie podzielone na 
Warszawę wraz z dziewięcioma powiatami oraz resztę woje-
wództwa, czyli tzw. NUTS 2. Oznacza to, że jest szansa na 
dotacje unijne z funduszy europejskich po 2020 r. O taki po-
dział zabiegał marszałek Adam Struzik, Sejmik Województwa 
Mazowieckiego oraz posłowie i samorządowcy z regionu.

– To nasz wielki wspólny sukces. Udało się nam przeko-
nać KE do podziału statystycznego Mazowsza. Starania o to 
prowadziliśmy od 2011 r. Dzięki tej decyzji nasz region po 
2020 r. może liczyć na poważne wsparcie z UE. Nie 
ma więc już żadnego racjonalnego powodu, aby 
wracać do absurdalnych pomysłów podziału 
administracyjnego. Jak widać ciężka pra-
ca, determinacja i solidne argumenty 
wygrywają ze szkodliwym populi-
zmem. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w tę sprawę 
– posłom, radnym województwa, 
samorządowcom, ekspertom, ale 
i mediom, które w rzetelny spo-
sób przedstawiały ten dość trud-
ny temat. Dziękuję też miesz-
kańcom Mazowsza, od których 
wielokrotnie słyszałem słowa 
wsparcia w tej sprawie – podkre-
śla marszałek Adam Struzik.

29 listopada w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej zostało 
opublikowane Rozporządzenie Komisji 
(UE) w sprawie ustalenia wspólnej kla-
syfi kacji Jednostek Terytorialnych do Celów 

Statystycznych (NUTS). Rozporządzenie to jest rezultatem re-
wizji wspólnej Klasyfi kacji Jednostek Terytorialnych do Ce-
lów Statystycznych (NUTS). 

Na poziomie NUTS 2 województwo mazowieckie, stano-
wiące dotychczas jedną jednostkę statystyczną tego poziomu, 
zostało podzielone na dwie jednostki statystyczne: region War-
szawski stołeczny – obejmujący Warszawę wraz z dziewię-
cioma powiatami: legionowskim, mińskim, nowodworskim, 
otwockim, wołomińskim, grodziskim, piaseczyńskim, prusz-
kowskim i warszawskim zachodnim oraz region Mazowiecki 
regionalny – obejmujący pozostałą część województwa mazo-
wieckiego. W efekcie liczba jednostek tego poziomu wzrasta 
w Polsce z 16 do 17. 

O statystyczny podział województwa mazowieckiego 
na dwa regiony samorząd Mazowsza zabiegał 

już od kilku lat. Wniosek o uruchomienie 
procedury został opracowany pod ko-

niec 2015 r. przez rząd Ewy Ko-
pacz. Ostatecznie został złożony 

w lutym 2016 r. 
Mazowsze w 2015 r. wy-

tworzyło jedną piątą polskiego 
PKB. W 2013 r. w przelicze-
niu na jednego mieszkańca 
wynosiło ono ponad 107 
proc. unijnej średniej. Po 
przekroczeniu tego wskaź-
nika Mazowsze nie mogło-
by już sięgać po pieniądze z 

unijnych funduszy na rozwój 
infrastruktury. 

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego 
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Z kąta gabinetu
jakaś postać wychyna.
Ni to czart, ni anioł,
ni chłop, ni dziewczyna.

Oczy ze zdumienia przeciera,
patrzy wokół.
W fotelu wójta ta sama persona,
zatem spokój

Włodarz do niego rzecze:
– A co żeś myślał,
że inaczej będzie,
że dama zasiądzie
na gminnym urzędzie?

Co żeś ty skrybo robił
przez dwa lata całe?
Nie było cię z nami? 
Wszak ja cię widziałem.

Prawda – myśli postać
– przeciem skryba
i powinienem wiedzieć chyba,
że lud gminny postawił
na tych samych ludzi.

Teraz już na dobre
skryba się obudził
i przypomniał sobie,
że przez ten czas też się natrudził.

Było cymbalistów wielu...
– tak, pamięta te słowa.
Wymyślił je poeta,
potem padły z ust radnego,
co działacza znanego
zgłosił na przewodniczącego.

Wójt przerwał jego wspomnienia:
– Dajże spokój, skrybo,
to już przeszłość przecie.
Lepiej spójrz,
co teraz mamy na tapecie.

Skryba na to:
– A cóż wy mieć możecie
– ciągłe dróg budowanie...

Wójt:
– Nie tylko, jesteś w błędzie
mój szanowny panie.

Dwie szkoły żeśmy zamknęli,
dzieci w nich za mało.
Pieniędzy na nie znikąd więcej,
choćby się przydało.

Na szczęście lud nasz mądry,
rozumie problemy.
Wie, że nic innego tylko
jego dobra chcemy.

I ja to pisać mam
– zastanawia się skryba.
Takie będą Rzeczypospolite... 
– autor tych słów
w grobie przewraca się chyba.

Słychać syreny,
straż na sygnale jedzie.
Druhowie zawsze pomogą
bliźnim w biedzie.

Gmina zadbała, żeby straż
czym do pożaru jechać miała.
Druh Eugeniusz usłyszał te słowa:
– Skrybo, nie widziałeś,
jak u nas szła budowa?

Fakt, gmina pomogła,
przyznać trzeba.
Myśmy za to zakasali rękawy,
taka była potrzeba.

Chwalić się tym będziem,
garaż stoi.
I nowy samochód.
Niech się czerwony kur boi.

Ale z dogadywaniem z wójtem
to żeś przesadził.
Ja tylko jako radny
włodarza żem się radził.

– Wójt zawsze dobrze radzi
– damski głos peroruje.

Skryba:
– To pani radna, 
co chyba debiutuje.

Szopka  
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Dwa lata temu
w radzie się znalazła
i szybko swoje miejsce odnalazła.
Z uporem o drogę zabiega,
co przez jej wieś przebiega.
Znajomością w starostwie
się podpiera,
znów głos zabiera teraz.

Radna:
– I jestem z tego dumna,
z tej znajomości.
Wprawdzie to dawne czasy
–  lata młodości.
Ale pamiętać nie zaszkodzi.
Niech mnie zatem nikt nie zwodzi.

Seniorka:
– Radni się mocno
w szopce rozpychają.
Sołtysów pomijają.
My też mamy problemy:
chodnik, lampy, droga...
Zgłosić je chcemy.

– Właśnie, droga
– kolejnego słychać sołtysa.
– Powiat miał zrobić
i co... Cisza.
Jak długo jeździć
będziem po dziurach.
Już z niejednego auta wypadła
wydechowa rura.

– Jeśli chodzi o drogi,
do mnie zapraszam.
Załatwiłem pasy.
Kto kolejną skargę zgłasza?

To radny powiatowy
– szmer poszedł po sali,
w której radni i sołtysi
na sesji się zebrali.

Odzywa się senior z powiatu:
– Kampania wyborcza
już się rozpoczęła.
Kto żyw – do dzieła.
Niech idzie w ślady radnego.

Ten na to:
– Nie ma pan racji,
panie kolego.
Troska o lud
przeze mnie przemawia.

– Apeluję: niech nam radny
propagandy nie uprawia.
– odezwał się przewodniczący.
– I nie politykujcie, panowie,
na naszej sesji.
Bo nie życzymy sobie
politycznych obsesji.
Dzięki temu,
że od nich stronimy
w zgodzie żyjemy
i się nie kłócimy.

Cisza zapanowała na sali.
Skryba usłyszał z oddali:
„Idą święta.
Niech lud boży pamięta,
że dobra zmiana
jest tylko dla nas...”.

Skryba słuchał i słuchał, tarł oczy.
Na nic to się zdało.
Rychło zasnął.
Dobrze mu się spało.

Kiedy znów się obudzi,
żeby rozweselić ludzi?
Dowiedzieć się chciałem,
ale jedynie za skrybę
to wszystko zapisałem.

Włodzimierz Dżbik

PS. Proszę czytać, gdy oczy są 
przymrużone – wszelkie podobieństwa 
zmierzone.

 gminna                          (od wszystkich inna)
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Mazowieckie Zapusty
Tradycji stało się zadość. W ostatnią niedzielę karnawału, 7 lutego, 

do Bądkowa koło Ciechanowa zjechały zespoły zapustne z różnych 
stron Mazowsza, z także z powiatu działdowskiego, aby w sposób fi -
glarny i wesoły pożegnać tegoroczny karnawał. Był to już 35. Przegląd 
Zespołów Zapustnych, organizowany przez Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej w Ciechanowie we współpracy z samorządami.

Tym razem uczestniczyło w nim 18 grup, wśród których nie za-
brakło przedstawicieli gminy Raciąż – z Koziebród i Szapska. 

Szkoły do likwidacji
Rada Gminy Raciąż większością głosów (przy dwóch 

przeciw i jednym wstrzymującym) podjęła uchwały o likwi-
dacji z dniem 31 sierpnia 2016 r. Filii Szkoły Podstawowej w 
Kodłutowie wraz z oddziałem i punktem przedszkolnym oraz 
Szkoły Filialnej w Kraszewie Gaczułtach wraz z oddziałem i 
punktem przedszkolnym. Głosowanie w tej sprawie odbyło się 
na sesji 18 marca.

Wcześniej – 10 i 11 marca – odbyły się spotkania wójta 
gminy z rodzicami uczniów likwidowanych placówek. A 25 lu-
tego do Urzędu Gminy w Raciążu wpłynęła pozytywna opinia 
na ten temat mazowieckiego kuratora oświaty.

Premier Beata Szydło
w Uniecku

Około ósmej rano, 26 lutego, kawalkada rządowych aut 
zatrzymała się koło remizy w Uniecku. Premier Beata Szydło 
wysiadła z czarnego busa. W bramie ogrodzenia okalające-
go strażacki plac czekał już na szefową rządu prezes OSP w 
Uniecku Zbigniew Gralewicz z bukietem kwiatów. Wręczył je 
niezwykłemu gościowi i ucałował dłoń pani premier.

Potem Beata Szydło podeszła do druhów stojących przy 
wozie bojowym, tam kilka minut rozmawiała ze strażakami, po 
czym udała się do remizy. W strażnicy czekali na panią pre-
mier m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, strażacy, duchow-
ni oraz młodsi i starsi mieszkańcy Uniecka i okolic. Wizyta w  
Uniecku było kolejnym spotkaniem pani premier z Polakami 
w ramach podsumowania 100 dni prac rządu.

W Krajkowie po łowicku
W 95. rocznicę osadnictwa łowickiego w Kraj-

kowie i okolicy, potomkowie osadników postano-
wili wrócić do korzeni. 22 maja zorganizowali fe-
styn łączący pokolenia łowiczaków i krajkowiaków. 
Zaprosili nań m.in. mieszkańców spod łowickich 
wsi. W kilkudziesięcioosobowej grupie na czele z 
przewodniczącym Rady Powiatu Łowickiego Da-
riuszem Kosmatką przybyli członkowie zespołów 
ludowych z Bełchowa.

Nim na scenie na boisku sportowym doszło do 
prezentacji artystycznych, w krajkowskiej świątyni 
odbyła się uroczysta suma odpustowa. Tego dnia 
bowiem parafi a pod wezwaniem św. Trójcy obcho-
dziła doroczne święto.
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Szkoły
w Koziebrodach
 – z Reymontem

Od 15 lat Szkoła Podstawowa w 
Koziebrodach nosi imię Władysława 
Stanisława Reymonta. W tym roku 
autor „Chłopów”, laureat nagrody No-
bla, został też patronem Publicznego 
Gimnazjum w Koziebrodach. Z tych 
to powodów tegoroczny dzień patrona 
miał tu wyjątkową oprawę.

Były tańce, śpiewy, recytacje i.... 
wesele Jagny i Boryny. 

Strażacy wybrali władze
Jan Mączewski został ponownie prezesem Za-

rządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP 
RP w Raciążu. Jednym z wiceprezesów został  po 
raz kolejny wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak. 
Podczas strażackiego zjazdu, który odbył się 24 
maja w Raciążu, delegaci podsumowali  minione 
pięć lat i wybrali władze na następną kadencję. W 
zjeździe uczestniczyli weterani strażackiej braci: 
honorowy komendant Kazimierz Adamski i Stani-
sław Mączewski.

Gimnazjaliści z Gralewa w finale 
wojewódzkim

Drużyna Publicznego Gimnazjum w Starym Gralewie zakwa-
lifi kowała się do fi nału wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. W fi nale rejonowym, który 23 maja odbył 
się w Obrytem, zajęła drugie miejsce minimalnie ustępując go-
spodarzom zawodów. Zespół, którego opiekunem jest Ireneusz 
Wierzbicki, tworzą Julia Deptuła, Sylwia Majewska i Piotr Pan-
kowski. Ten ostatni był najlepszym zawodnikiem turnieju wśród 
gimnazjalistów.

Wyświęcony na kapłana
4 czerwca Paweł Dobies przyjął święcenia prezbiteria-

tu z rąk księdza biskupa Piotra Libery. Uroczystość odbyła 
się w bazylice katedralnej w Płocku.

Duchowny jest absolwentem Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego dla młodzieży, pierwszym w dwudzie-
stotrzyletniej historii Zespołu Szkół STO w Raciążu wy-
święconym na kapłana. 5 czerwca, w kościele parafi alnym 
pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Koziebrodach, 
nowo wyświęcony ksiądz odprawił uroczystą prymicyjną 
mszę świętą, w której uczestniczyła rodzina, kapłani, zna-
jomi i przyjaciele młodego księdza.
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Jubileusz OSP
w Bogucinie

60-lecie istnienia świętowała 3 lipca Ochotnicza Straż 
Pożarna w Bogucinie. Jednostka otrzymała pamiątkowy me-
dal „Pro Masovia”, nadany przez marszałka województwa 
mazowieckiego. Druhowie Mariusz Cichocki i Mirosław 
Morawski uhonorowani zostali złotymi medalami „Za Za-
sługi dla Pożarnictwa”.

Garaż 
w czynie społecznym

Na tegorocznym zebraniu sprawozdawczo-wy-
borczym OSP w Koziebrodach do zarządu weszli 
młodzi energiczni strażacy, m.in. Bartosz Koko-
siński, który został naczelnikiem i Paweł Kopacz 
– jego zastępca. Obaj zasiadają też za kółkiem no-
wego wozu strażackiego, który trafi ł do jednostki na 
początku roku. To właśnie nowy wóz, zakupiony ze 
środków gminy Raciąż, tak zaktywizował druhów, 
że na zebraniu krzyknęli zgodnie, iż w czynie spo-
łecznym wybudują dla niego garaż.

Przed cudownym obrazem
W ołtarzu głównym kościoła w Koziebrodach znajduje 

się kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z Dzieciąt-
kiem, namalowana w XVII wieku przez nieznanego malarza. 
Na stronach internetowych parafi i można przeczytać, że w 
1711 r. obraz ten został uznany za słynący łaskami. Od wie-
ków wierni pielgrzymują do Koziebród, aby modlić się przed 
tym obrazem. Szczególnie licznie przybywają tu 8 września  
– w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Odpust połączony jest z dożynkami dekanatu raciąskie-
go. W tym roku starostami dożynek byli Elżbieta Długo-
szewska, sołtys wsi Raciąż Folwark i jej mąż Stanisław.

60-lecie OSP 
w Kaczorowach

W sobotę, 20 sierpnia, druhowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ka-
czorowach świętowali jubileusz jed-
nostki wraz z rodzinami i zaproszo-
nymi gośćmi, wśród których domi-
nowali członkowie braci strażackiej 
z gminy Raciąż. Złotym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” uho-
norowania zostali: Jacek Małecki, 
Marek Małecki, Wojciech Krawczyk, 
Zbigniew Drozdowski, Marcin Rut-
kowski i Zenon Orzechowski. 
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KGW w Kraśniewie 
ma 50 lat

Piękny jubileusz obchodziło Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kraśniewie. Uroczystość odbyła się 13 
października w świetlicy wiejskiej. Goście dopisali. 
Bo, jak powiedziała Elżbieta Grodkiewicz, do Kra-
śniewa chce się wracać – panuje tu niepowtarzalna 
i przyjazna atmosfera. – 50 lat KGW w Kraśniewie 
dowodzi o potrzebie istnienia i funkcjonowania orga-
nizacji spełniającej wśród mieszkańców wsi bardzo 
ważną rolę – mówiła przewodnicząca Teresa Zjade-
wicz, która te funkcję sprawuje od 23 lat. Przed nią 
przewodnicząca koła była Zofi a Żelazka.

Druhowie 
z Dobrskiej Kolonii 
mają nowy wóz

Ponad 400 tys. zł kosztował gminę Raciąż 
średni wóz strażacki przekazany uroczyście 6 li-
stopada jednostce OSP w Dobrskiej Kolonii. Jest 
to pojazd po tzw. karosacji, można na nim mon-
tować pług do odśnieżania dróg. Na to świąteczne 
wydarzenie do Dobrskiej Kolonii przybyli szefo-
wie gminnego samorządu, radni, dowódcy straży 
w gminie i powiecie, no i przede wszystkim brać 
strażacka zrzeszona w miejscowej OSP. Honory 
gospodarza pełnił prezes jednostki Janusz Marcin-
kowski.

Pierwszy krok
w stronę ekologicznych 
źródeł energii 

59 osób z gminy Raciąż (i 8 na liście 
rezerwowej) jest zainteresowanych instalacją 
w swoich domostwach systemów odnawial-
nych źródeł energii, które oświetlą i ogrzeją budynki. Pro-
jekt realizuje gmina Raciąż w partnerstwie z gminą Babo-
szewo i miastem Góra Kalwaria – partnerem wiodącym. Te 
trzy samorządy podpisały w tej sprawie umowę o współpra-

cy i złożyły wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych o dofi nansowanie projektu. Może ono 
wynieść 80 procent kosztów. 20 procent pokrywają zainte-
resowani.

Krajkowo w akcji Jurka Owsiaka
17 października, po wielu tygodniach przygotowań, ponad 85 000 osób 

wzięło udział w akcji bicia rekordu Guinness World Records w jednoczesnej 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jak największą ilość 
osób, zorganizowanej po raz czwarty przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Po raz czwarty też uczestniczyli w niej uczniowie Zespołu 
Szkół w Krajkowie.
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Dawniej, podobnie zre-
sztą jak dziś, przygotowania 
do Świąt koncentrowały się 
na przygotowywaniu wigilij-
nych potraw. We wnętrzach 
chałup istotny element sta-
nowić będą zatem składni-
ki niezbędne do wypieku 
świątecznych ciast: suszone 
śliwki, orzechy, czy jabłka. 
W izbach dostrzec można 
drzewka choinkowe udeko-
rowane ozdobami ze słomy i 
bibuły, orzechami, jabłkami, 
czy też wypiekanymi wła-
snoręcznie piernikami.

Dziś już nie układamy 
pod wigilijnym stołem le-
miesza, nie obwiązujemy 
też łańcuchem nóg stołu. 
Dawniej przestrzegano tych, 
jak i wielu innych rytuałów, 
co więcej – przykładano do 
nich ogromną wagę. Le-
miesz czy fragment pługa 
miał zapewnić urodzaj w 
przyszłym roku i odstraszać 
krety, natomiast łańcuch do-
pomóc, by „chleb domu się 
trzymał”, słowem – by go-
spodarzy nie dosięgnął głód. 
Pod biały obrus przeznaczo-
ny na wigilijną wieczerzę 
wkładano siano, czasem roz-
kładano je też dokoła stołu 
czy ławy, aby upamiętnić 
przyjście na świat Jezusa w 
stajence betlejemskiej. 

Wystawa „Boże Naro-
dzenie na Mazowszu” stwarza okazję do poznania wieczerzy 
wigilijnej sprzed lat. Dawniej typowymi mazowieckimi potra-
wami wigilijnymi były: kapusta z grochem, kluski z makiem, 
kapusta z grzybami, barszcz grzybowy, zupa z suszonych 
owoców, ziemniaki z wody, racuchy zwane słodziakami, ryby, 
pierogi z kapustą i grzybami, czy rwaki – ręcznie wyrabia-
ne kluski. Obecnie wiele z nich zajmuje miejsce również na 
naszych stołach, ale część odeszła w zapomnienie. Podobnie 
jak bożonarodzeniowe rytuały. Jednym z nich był zwyczaj 
polegający na kruszeniu kolorowego opłatka do koszyka z 
sianem i obdzielanie nim zwierząt w stajni czy stodole na 
znak pojednania. Fragment opłatka lądował też w studni, 
gdyż zabieg ten zapewnić miał zdrową wodę. Ława nakry-
ta do wieczerzy wigilijnej, na której piętrzą się tradycyj-

ne potrawy oraz koszyczek 
z barwnym opłatkiem stano-
wią istotny fragment muze-
alnej ekspozycji. 

Zanim do Polski dotarły 
choinki w kątach izb umiesz-
czano snopy niewymłóco-
nego zboża, udekorowane 
światami, czyli ozdobami 
wykonanymi z opłatka o róż-
norodnych kształtach. Tego 
typu upamiętnianie rolnicze-
go pochodzenia Świąt Boże-
go Narodzenia także można 
będzie ujrzeć w skansenow-
skich izbach. Ponadto w jed-
nej z izb znajdują się grupy 
kolędnicze, które według 
tradycji odwiedzały gospo-
darzy sąsiednich domostw. 
Warto wymienić chociażby 
grupę z gwiazdą, chłopców 
z szopką, Trzech Króli oraz 
Herodów. Wystawa „Boże 
Narodzenie na Mazowszu” 
stwarza okazję do poznania 
wieczerzy wigilijnej sprzed 
lat. Nakryte sianem i białym 
obrusem stoły zastawione 
wigilijnymi potrawami zdają 
się już tylko czekać na to, aż 
zasiądą do nich gospodarze. 
Zapraszamy zatem do wkro-
czenia w świat Świąt Boże-
go Narodzenia odległego o 
ponad sto lat, gdzie pachnie 
świeżo upieczony piernik, 
a zimowe wieczory spędza 
się na kręceniu powróseł. 
W czasach, gdy potrawy na 

stole wigilijnym są tak wymyślne, że bardziej przypominają 
egzotyczne niż rodzime, a choinka jest bardziej przebrana niż 
ubrana wystawa prezentująca tradycyjne rytuały świąteczne 
zyskuje wymiar szczególny.

Ekspozycja „Boże Narodzenie na Mazowszu” jest pre-
zentowana do 28  lutego 2017  r.

Na zdjęciach fragment ekspozycji w Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej w Sierpcu.

Boże Narodzenie na Mazowszu
Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsze, rodzinne święta. Zachęcamy do zwie-

dzania ekspozycji „Boże Narodzenie na Mazowszu” w skansenie w Sierpcu. Tradycyjnie 
w 10 wnętrzach z przełomu XIX i XX wieku oraz wnętrzach dworskich prezentowane są 
dawne zwyczaje związane z adwentem oraz świętowaniem Narodzenia Pańskiego na wsi.
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