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Rodzina Reymontowska zjechała do KoziebródRodzina Reymontowska zjechała do Koziebród

W dniach 20-22 września 2019 r. w 
Szkole Podstawowej im. W.S. Reymon-
ta w Koziebrodach odbył się XXIII Zlot 
Szkół Reymontowskich, oraz XV Ogól-
nopolski Konkurs Recytatorski „Mó-
wimy Reymontem”. Zlot został objęty 
honorowym patronatem przez Ministra 
Edukacji Narodowej, Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego i Starostę 
Powiatu Płońskiego. W koziebrodzkiej 
Szkole Podstawowej zjawiła się rodzina 

Reymontowska z 12 szkół z całej Polski. 
W tym roku były to Szkoła Podstawowa 
im. W. S. Reymonta w Koziebrodach, 
Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymon-
ta w Gołębiewku, Szkoła Podstawowa 
im. W. S. Reymonta w Szczutowie, Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny im. W. S. 
Reymonta w Kołaczkowie, Szkoła Pod-
stawowa im. W. S. Reymonta w Solcu, 
Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta 
w Stróżewie, Technikum im. W. S. Rey-

monta w Lubinie, Technikum im. W. S. 
Reymonta w Zespole Szkół Agrotech-
nicznych w Bożkowie, Technikum im. 
W. S. Reymonta w Zawidzu, Liceum 
Ogólnokształcące im. W. S. Reymonta 
w Zawidzu, Zespół Szkół Odzieżowo- 
Włókienniczych w Lublinie i Szkoła 
Podstawowa im. W. S. Reymonta w Ro-
kicinach. 

Więcej na stronach 2-3.

Gmina Raciąż 
z dofinansowaniem

Więcej wewnątrz numeru. 

Dzień Edukacji 
Narodowej

Więcej na stronie 5.

Gminne i Powiatowe 
drogi w budowie

Więcej wewnątrz numeru. 

NOCNA  I  ŚWIĄTECZNA  POMOC  LEKARSKA:
Raciąż przy ulicy Błonie 22 (obok Biedronki)

dni rob. od 18:00 do 8:00 dnia następnego;  soboty i niedziele całodobowo. 
Telefon kontaktowy: (23) 679 10 29. 

Pl. A. Mickiewicza 18 (obok Urzędu Miasta),
pn-pt 7:30 – 19:00, 
sobota 8:00 – 17:00, 
niedziela 9:00 – 15:00, 
tel. (23) 679 10 20

GODZINY  PRACY  APTEK  W  RACIĄŻU:
„Max Medicum” 
Pl. A. Mickiewicza 10, 
pn-pt 7:30 – 18:00,
sobota 7:30 – 14:00,
tel. (23) 679 12 77

„Pod Cisem” 
ul. Błonie 22, 
pn-pt 8:00 – 21:00,
sobota 8:00 – 17:00,
tel. (23) 679 11 52
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XXIII ZlotXXIII Zlot
Szkół Reymontowskich za namiSzkół Reymontowskich za nami

W dniach 20-22 września 2019 r. 
w Szkole Podstawowej im. W.S. Rey-
monta w Koziebrodach odbył się XXIII 
Zlot Szkół Reymontowskich, oraz XV 
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
„Mówimy Reymontem”. Zlot został ob-
jęty honorowym patronatem przez Mi-
nistra Edukacji Narodowej, Marszałka 
Województwa Mazowieckiego i Starostę 
Powiatu Płońskiego. W koziebrodzkiej 
Szkole Podstawowej zjawiła się rodzina 
Reymontowska z 12 szkół z całej Polski. 
W tym roku były to Szkoła Podstawowa 
im. W. S. Reymonta w Koziebrodach, 
Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymon-
ta w Gołębiewku, Szkoła Podstawowa 
im. W. S. Reymonta w Szczutowie, Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny im. W. S. 
Reymonta w Kołaczkowie, Szkoła Pod-
stawowa im. W. S. Reymonta w Solcu, 
Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta 
w Stróżewie, Technikum im. W. S. Rey-
monta w Lubinie, Technikum im. W. S. 
Reymonta w Zespole Szkół Agrotech-
nicznych w Bożkowie, Technikum im. 
W. S. Reymonta w Zawidzu, Liceum 
Ogólnokształcące im. W. S. Reymonta 
w Zawidzu, Zespół Szkół Odzieżowo- 
łókienniczych w Lublinie i Szkoła Pod-
stawowa im. W. S. Reymonta w Rokici-
nach. Pierwszego dnia odbyło się ofi cjal-
ne otwarcie Zlotu, na którym byli obecni 

Hanna Chojnacka-Gościniak z teatru im. 
Szaniawskiego w Płocku, Przewodni-
czący Rady Powiatu Płońskiego Dariusz 
Żelasko, wizytator Kuratorium Oświaty 
w Warszawie Delegatura w Ciechanowie 
Józef Szypulski, przewodnicząca Kra-
jowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole 
w Warszawie Zofi a Nowicka-Grzebisz, 
przewodnicząca Ogólnopolskiego Klu-
bu Szkół Reymontowskich Mirosława 
Lechowska, dyrektorzy szkół reymon-
towskich, kapelan Stowarzyszenia „Nasz 
Reymont” – proboszcz parafi i pw. Matki 
Bożej Wspomożenia wiernych w Kutnie 
ksiądz Stanisław Zarosa, proboszcz para-
fi i pw. Św. Wojciecha w Raciążu ksiądz 
Wiesław Kosiński, proboszcz parafi i pw. 
Św. Jakuba Apostola w Koziebrodach 
ksiądz Włodzimierz Gawlikowski, ab-
solwent Szkoły Podstawowej w Kozie-
brodach ksiądz Paweł Dobies, burmistrz 
Miasta Raciąża Mariusz Godlewski, se-
kretarz Miasta Raciąża Renata Kujawa, 
wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski 
wraz z żoną Beatą Sadowską, sekretarz 
Gminy Raciąż Anna Dumińska-Kierska, 
kierownik Referatu Oświaty w Raciążu 
Gabriela Osowska, radni powiatu płoń-
skiego, radni Gminy Raciąż, dyrektorzy 
szkół z miasta i gminy Raciąż, sołtys 
Koziebród Małgorzata Kopacz, członki-
nie Koła Gospodyń Wiejskich z Kozie-

bród, emerytowani nauczyciele szkoły 
w Koziebrodach oraz rodzice i ucznio-
wie. W Koziebrodach zjawili się również 
goście z Kanady – redaktor miesięcznika 
„Kalejdoskop” wydawanego dla Polonii, 
Peter Cwynar oraz laureaci tegorocznej 
edycji konkursu recytatorskiego im. Ma-
rii i Czesława Sadowskich, który odbył 
się 2 czerwca 2019 r. w Hamilton w Ka-
nadzie: Paulina Czapińska i David Ma-
karczyk. 

Drugiego dnia w budynku Miejskie-
go Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
w Raciążu obył się XV Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski „Mówimy Rey-
montem”. W kategorii szkół podstawo-
wych pierwszą nagrodę zdobyła Maria 
Szczypa ze Szkoły Podstawowej w Ko-
ziebrodach, drugie miejsce otrzymała 
Maja Rakwalska ze Szkoły Podstawo-
wej w Stróżewie, a trzecie miejsce Ga-
briela Grzemska ze Szkoły Podstawowej 
w Szczutowie. W kategorii szkół ponad-
podstawowych: pierwsze miejsce zdo-
była Julita Dobrosielska z LO Zawidz, 
drugie miejsce Mareusz Brodziak z Tech-
nikum w Bożkowie, zaś trzecie miejsce 
Klaudia Kozak z Technikum w Lubinie. 
Organizatorami wydarzenia byli Gmi-
na Raciąż oraz Samorząd Województwa 
Mazowieckiego. 

Info za SP Koziebrody, DZ 
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11 października 2019 roku w budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Ciechanowie, 
Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadow-
ski oraz Skarbnik Gminy Barbara Ru-
mianowska podpisali z Marszałkiem 
Województwa Mazowieckiego Adamem 
Struzikiem umowę, na mocy której Gmi-

na Raciąż otrzyma 46,5 tysiąca złotych 
dofi nansowania na wyposażenie nowej 
pracowni informatycznej w Szkole Pod-
stawowej w Krajkowie. Dzięki pozyska-
nym środkom zakupione będą 23 zesta-
wy komputerowe z oprogramowaniem, 
monitor interaktywny, roboty do zajęć 

z robotyki oraz drukarka z funkcją skanu 
i ksero do rozmiaru A3. Pieniądze pocho-
dzą z „Mazowieckiego Programu Dofi -
nansowania Pracowni Informatycznych 
i Językowych” i stanowią 61,18% kosz-
tów kwalifi kowanych.

DZ

Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski oraz Skarbnik Gminy Raciąż Barbara Rumianowska 
podczas podpisywania umowy z Marszałkiem Adamem Struzikiem

Dofinansowanie dla Gminy RaciążDofinansowanie dla Gminy Raciąż
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Organizowany przez samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego Konkurs Serów 
Zagrodowych cieszy się dużą popularno-
ścią. W tym roku spośród 39 produktów 
wybrano 10 najlepszych. Wśród nich był 

„Czosnkowy Malewiaczek”, czyli ser 
świeży w posypce pomidorowo-czosnko-
wej wyprodukowany przez Panią Sylwię 
Szczypę z Malewa, która 3 października 
2019 w Otrębusach podczas uroczystości 

podsumowującej Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw z rąk Marszałka 
Adama Struzika odebrała nagrodę za 
III miejsce. Serdecznie gratulujemy!

DZ

O i d W j C k M l i k” li d j j M i ki I

Nagroda dla mieszkanki Gminy Raciąż Nagroda dla mieszkanki Gminy Raciąż 

Nowy program ARiMR – Nowy program ARiMR – 
nawadnianie gospodarstwnawadnianie gospodarstw  

Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa uruchamia nowy pro-
gram pomocy z PROW 2014-2020. Od 
25 września 2019 r. do 22 listopada 
2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpie-
czyć swoje uprawy przed skutkami su-
szy, mogą składać wnioski o dotację na 
inwestycje w nawadnianie gospodarstwa 
rolnego. Ze względu na powtarzające się 
coraz częściej w naszym kraju zjawisko 
suszy ARiMR chce zapobiegać powsta-
jącym z tego powodu stratom w upra-
wach. O pomoc, która realizowana jest w 
ramach działania „Modernizacja gospo-
darstw rolnych”,  może ubiegać się rolnik 

posiadający gospodarstwo o powierzchni 
co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. 
Pomoc przyznaje się w formie refunda-
cji części kosztów kwalifi kowalnych, do 
których należą m.in. koszty: wykonania 
ujęć wody (np. studni), zakupu nowych 
maszyn i urządzeń wykorzystywanych 
do nawadniania w gospodarstwie, budo-
wy albo zakupu elementów infrastruktu-
ry technicznej niezbędnych do nawadnia-
nia w gospodarstwie. Pomoc fi nansowa 
na jednego benefi cjenta i jedno gospo-
darstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, 
przy czym refundacji podlega 50 proc. 
kosztów poniesionych na realizację in-

westycji (60 proc. w przypadku młodego 
rolnika). Minimalny poziom kosztów in-
westycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. 
Obowiązuje brak podziału inwestycji na 
etapy - złożenie wniosku o płatność koń-
cową powinno nastąpić przed upływem 
24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o 
przyznaniu pomocy, lecz nie później niż 
do 30 czerwca 2023 r. Wnioski przyjmu-
ją oddziały regionalne ARiMR, można je 
także składać za pośrednictwem biur po-
wiatowych lub drogą pocztową. Więcej 
informacji można uzyskać w oddziałach 
regionalnych ARiMR lub pod bezpłat-
nym numerem infolinii 800 38 00 84. 

Laureatka Sylwia Szczypa na scenie z Marszałkiem Adamem Struzikiem i sekretarz Gminy Raciąż Anną Dumińską-Kierską

 Źródło: (arimr.gov.pl)
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Tradycyjnie jak co roku, 14 paździer-
nika w szkołach na terenie Gminy Ra-
ciąż odbyły się obchody Dnia Edukacji 
Narodowej, czyli potocznie nazwanego 
Dniem Nauczyciela. Data tego święta 
nie jest przypadkowa, ponieważ właśnie 
14 października 1773 roku na mocy 
uchwały Sejmu, powołano Komisję Edu-
kacji Narodowej, co zapoczątkowało głę-
bokie reformy szkolnictwa na terenach 
Rzeczpospolitej. Głównym inicjatorem 
i architektem powstania KEN był ksiądz 
Hugo Kołłątaj. W Szkole Podstawowej 
w Starym Gralewie Dzień Edukacji 
Narodowej uświetniła gala „Złotych 
Jabłek”, wzorowana na słynnych ame-
rykańskich nagrodach fi lmowych – 
Oscarach. Nagrody otrzymali wszyscy 
pracownicy szkoły, a zostały przyznane 
m.in. w kategoriach „Głos Roku”, „Su-
perniania” czy „Pomocna dłoń”. Podczas 
uroczystości, ślubowanie złożyli również 

pierwszoklasiści. W Szkole Podstawowej 
w Krajkowie głównym punktem Dnia 
Nauczyciela było pasowanie na ucznia 
pierwszaków, którzy zaprezentowali 
ciekawy program artystyczny, za który 
otrzymali gromkie oklaski. Każdy pierw-
szoklasista został pasowany przez dyrek-
tora Piotra Kasickiego, który zapewnił 
rodziców, że nauczyciele zrobią wszyst-
ko, by słowa ślubowania odzwierciedliły 
się w rzeczywistości, aby dzieci opusz-
czając mury szkoły miały wpojone wła-
ściwe wartości, pozwalające radzić sobie 
w dalszych etapach edukacji oraz w co-
dziennym życiu. Słowno-muzyczny pro-
gram przedstawili także uczniowie klas 
II i III, po zakończeniu którego obdaro-
wali swoich pedagogów słodkimi upo-
minkami i złożyli im życzenia. Również 
w Szkole Podstawowej im. Powstańców 
Styczniowych w Uniecku Dzień Eduka-
cji Narodowej upłynął pod znakiem ślu-

bowania dzieci, które od września uczą 
się w klasie pierwszej. Pierwszaki swoje 
uroczyste ślubowanie złożyły na szkolny 
sztandar, przyrzekając że będą dobrymi 
Polakami i godnie będą reprezentować 
swoją szkołę. Dyrektor Anna Ossow-
ska wręczyła nagrody nauczycielom i 
pracownikom szkoły. W koziebrodzkiej 
Szkole Podstawowej im. W. S. Reymonta 
uczniowie pierwszej klasy także byli w 
centrum uwagi – razem ze swoją wycho-
wawczynią przygotowali ciekawy pro-
gram artystyczny, a po jego zakończeniu 
złożyli uroczyste ślubowanie, zaś Pani 
dyrektor Małgorzata Środkowska paso-
wała ich ofi cjalnie na pierwszoklasistów. 
Podziękowania i kwiaty otrzymali także 
nauczyciele – w imieniu Rady Rodzi-
ców złożyła je Pani Małgorzata Kopacz. 
W uroczystości udział wzięła Pani Ga-
briela Osowska, Kierownik Referatu 
Oświaty w Raciążu.

Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej 
w gminnych szkołachw gminnych szkołach  

PO MOC  SUSZO WA PO MOC  SUSZO WA 
W  GMINIE  RACIĄŻW  GMINIE  RACIĄŻ

Tegoroczne miesiące wiosenne i letnie niestety nie 
były korzystne dla rolników, ze względu na zjawisko 
suszy. Jak co roku Gmina Raciąż przyjmowała wnio-
ski o rekompensaty za straty poniesione w uprawach. 
Susza dotknęła w tym roku aż 742 gospodarstwa – 
w 337 straty wyniosły powyżej 30% upraw, w 331 po-
niżej 30%, zaś w 74 gospodarstwach były one częścio-
we. Największe straty zanotowano w zbożach jarych 
i kukurydzy. 

DZ

W szkołach na terenie Gminy Raciąż Dzień Edukacji
Narodowej był okazją do złożenia ślubowania 
i pasowania pierwszoklasistów.  
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Podczas wyborów parlamentarnych 
2019 na terenie Gminy Raciąż działało 
6 obwodowych komisji wyborczych – w 
budynku Szkoły Podstawowej w Starym 
Gralewie, w budynku Szkoły Podstawo-
wej w Uniecku, w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Koziebrodach, w budynku 
Zespołu Szkół w Raciążu, w budynku 
Szkoły Podstawowej w Krajkowie oraz 
w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie 
w Kraszewie Czubakach. W głosowa-
niu na kandydatów do sejmu na Komi-
tet Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość” 
oddano 2 168 głosów (70,94%), na Ko-
mitet Wyborczy „Polskie Stronnictwo 
Ludowe” 375 głosów (12,27 %), na Koa-
licyjny Komitet Wyborczy „Koalicja 
Obywatelska PO .N IPL Zieloni” 230 

głosów (7,53 %), na Komitet Wyborczy 
„Sojusz Lewicy Demokratycznej” 130 
głosów (4,25 %), na Komitet Wyborczy 
„Konfederacja Wolność i Niepodległość” 
114 głosów (3,73 %) a na Komitet Wy-
borczy Wyborców „Koalicja Bezpartyjni 
Samorządowcy” 39 głosów (1,28 %). W 

głosowaniu na kandydatów do Senatu na 
Komitet Wyborczy „Prawo i Sprawiedli-
wość” oddano 2 174 głosy (71,63 %), na 
Koalicyjny Komitet Wyborczy „Koalicja 
Obywatelska PO .N IPL Zieloni” oddano 
608 głosów (20,03 %), a na Komitet Wy-
borczy Wyborców „Koalicja Bezpartyj-
ni Samorządowcy” 253 głosy (8,34 %). 
Frekwencja wyniosła 45,22 %. Z okręgu 
płocko-ciechanowskiego mandat posła 
uzyskali Łukasz Szumowski, Maciej 
Małecki, Maciej Wąsik, Marek Opioła, 
Anna Cicholska, Jacek Ozdoba, Piotr  
Zgorzelski, Marcin Kierwiński, Elżbieta 
Gapińska i Arkadiusz Iwaniak. W sena-
cie zasiądzie Jan Maria Jackowski.

Źródło: PKW, 
DZ

Wybory Parlamentarne 2019Wybory Parlamentarne 2019

Źródło: marketingweb.pl

Na zaproszenie GOK w Nieporę-
cie dnia 6.10.2019 r. zorganizowałyśmy 
integracyjny wyjazd z uczennicami SP 
Koziebrody z opiekunem A. Jankow-
skim na Gminne Dożynki oraz Święto 
Ziemniaka. Celem wyjazdu była promo-
cja wsi, gminy i szkoły. Na scenie zapre-
zentowałyśmy cztery utwory: „Lipka”, 
„Wyszłabym za dziada”, „W moim ogró-
deczku”, „Obawy Panny”. „Żyć to dzia-
łać i rozsiewać po świecie talent” – W.S. 
Reymont. Laureatka pierwszej nagrody 
w XV Konkursie „Mówimy Reymontem” 
Marysia Szczypa zaprezentowała frag-
ment powieści „Chłopi” Absolwentka SP 
w Koziebrodach Wiktoria Wiśniewska 
również zaprezentowała inny fragment 
„Chłopów”. Na tradycyjne „Gotowanie 
z Maciejem” z pośród wielu gości została 
zaproszona Szefowa KGW KP w Kozie-
brodach Pani Elżbieta Kokosińska razem 
z władzami Gminy Nieporęt. Jak przy-
stało na Dzień Ziemniaka były to wybor-
ne kopytka. Oprócz części artystycznej 

wystawiłyśmy również własnoręcznie 
wykonane rękodzieła. Impreza przebie-
gała w miłej serdecznej atmosferze. Za 
pomoc w zorganizowaniu wyjazdu dzię-
kujemy Panu Wójtowi Z. Sadowskiemu, 

Pani Dyrektor M. Środkowskiej, Panu 
A. Jankowskiemu oraz uczennicom SP 
im. W.S. Reymonta w Koziebrodach. 

KGW 

Gościnne przyjęcie na Dożynkach Gościnne przyjęcie na Dożynkach 
i Święcie Ziemniaka w Nieporęciei Święcie Ziemniaka w Nieporęcie

Kobiety Pracujące w Koziebrodach
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Prawie 10 % budżetu Gminy Raciąż, 
a dokładnie 3 676 299,57 zł stanowią 
środki zaplanowane na inwestycje dro-
gowe. Do chwili obecnej zakończone re-
alizację następujących zadań: 
 Przebudowa drogi gminnej Siera-

kowo – Kossobudy nr 301042W
 długość 320,00 m
 wartość 156 353,84 zł

 Przebudowy drogi gminnej 
Nr 301068W relacji Kraśniewo – 
Strzeszewo
 długość 566,50 m
 wartość 276 649,62 zł – w tym 

dotacja ze środków fi nansowych 
budżetu Województwa Mazo-
wieckiego na zadanie z zakresu 
budowy i modernizacji dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych w 
wysokości 95 000,00 zł

 Przebudowy drogi gminnej 
Nr 301033W relacji Stary Komunin 
– Szyjki Nowe
 długość  267,00 m
 wartość 146 223,51 zł

 Remontu drogi gminnej 
Nr 301041W relacji Sierakowo – 
Draminek
 długość 712,76 m
 wartość 189 301,62 zł

 Przebudowy drogi gminnej 
nr 311016W – relacji Jeżewo Wesel 
– Charzyny – Unieck
 długość 255,00 m
 wartość 155 055,39 zł

 Przebudowy drogi gminnej 
nr 311017W – Charzyny 7
 długość 936,00 m
 wartość 491 528,79 zł
W trakcie realizacji jest przebudowa 

drogi 301022W w Uniecku, dofi nanso-
wana z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

Cieszy nas również fakt pozyskania 
przez Powiat Płoński funduszy na remont 
dróg powiatowych. Obecnie trwają prace 
na drodze nr 3017W Unieck – Kowalew-
ko. Długość remontowanej drogi to 1650 
metrów (od Uniecka do Kocięcina Bro-
dowego, wartość zadania to 1 000 000 
zł) oraz na drodze powiatowej nr 3024W 
Mystkowo-Drozdowo-Raciąż (w tym na 
ulicy Kilińskiego w Raciążu). Długość 
remontowanej ulicy to 762 metry, zaś 

wartość inwestycji to 700 000 zł. W naj-
bliższym czasie rozpocznie się remont 
drogi nr 3743W Zawidz-Osiek Włosty-
bory-Koziebrody-Raciąż na długości 
1750 metrów za sumę 1 100 000 zł. Do-
fi nansowanie w wysokości 80% wartości 
inwestycji powiat otrzymał z Krajowego 
Funduszu Dróg Samorządowych. Jako 
mieszkaniec powiatu jestem bardzo za-
dowolony z uzyskanego dofi nansowania. 
Pozyskane środki pozwolą nam wyre-
montować oraz poprawić stan i bezpie-
czeństwo wielu dróg. Wyremontujemy 
oraz przebudujemy ponad 16 km dróg 
powiatowych, w tym dwa odcinki w Gmi-
nie Raciąż oraz jeden odcinek w mieście. 
Są to odcinki następujących dróg: droga 
nr 3743W (Raciąż – Koziebrody), droga 
nr 3017W (Unieck - Kocięcin Brodowy), 
droga nr 3024W (ul. Kilińskiego) Drogi 
są dla nas mieszkańców, codziennych 

użytkowników tych dróg istotną kwestią. 
Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze wiele 
pozostało do zrobienia. Jednak staramy 
się korzystając z możliwości pozyska-
nia zewnętrznego dofi nansowania oraz 
przy wsparciu samorządów gminnych 
zrealizować jak najwięcej działań. Zło-
żyliśmy już kolejne wnioski. Zakres prac 
uzależniony jest od stanu dokumentacji, 
warunków konkursu, które określają co, 
kiedy, gdzie i w jakiej długości możemy 
zrobić. Staramy się maksymalizować 
efekty poprzez pozyskiwanie środków 
zewnętrznych, tak by udało się zrealizo-
wać więcej działań minimalizując wkład 
własny w tych inwestycjach, co przełoży 
się na możliwość wykonania kolejnych – 
mówi członek zarządu Powiatu Płońskie-
go Artur Adamski. 

Ur ząd Gminy Raciąż, 
Starostwo Powiatowe w Płońsku  

DROGI  W  GMINIE  I  POWIECIE

Drogi są bardzo ważne! Drogi są bardzo ważne! 

Droga gminna nr 311017W w miejscowości Charzyny po przebudowie

Fragment przebudowanej drogi powiatowej nr 3017W.
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Dzielnicowi z KP Raciąż w ramach 
działań priorytetowych, ale także poza 
nimi, prowadzą działania mające na 
celu przeciwdziałanie alkoholizmowi. 
W ramach tych działań prowadzą ze 
sprzedawcami i właścicielami punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych poga-
danki, w trakcie których zapoznają ich 
z aktualnymi przepisami regulującymi 
zasady sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, wydawania i cofania ze-
zwoleń oraz uprawnień i obowiązków 
przedsiębiorców. Pod szczególną pieczą 
dzielnicowych w ramach działań priory-
tetowych są punkty sprzedaży alkoholu 
w miejscowościach Dobrska Kolonia i 
Koziebrody. 

Nie przestrzeganie określonych wa-
runków sprzedaży i spożywania napo-

jów alkoholowych ujętych w ustawie 
o Wychowaniu w Trzeźwości i Prze-
ciwdziałaniu Alkoholizmowi z dnia 26 
października 1982 roku, ze zmianami z 
dnia 10 stycznia 2018 roku, może powo-
dować konsekwencje prawne zarówno 
dla sprzedawców jaki i konsumentów. 
Organ wydający zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych może cofnąć to 
zezwolenie m.in. w przypadku:

 sprzedaży i spożywania napojów al-
koholowych osobom nieletnim, nie-
trzeźwym, na kredyt lub pod zastaw

 powtarzającego się co najmniej dwu-
krotnie w okresie 6 miesięcy, w miej-
scu sprzedaży lub najbliższej okolicy, 
zakłócenia porządku publicznego w 
związku ze sprzedażą napojów alko-

holowych przez dany punkt sprze-
daży, gdy prowadzący ten punkt nie 
powiadamia organów powołanych do 
ochrony porządku publicznego

 wprowadzenia do sprzedaży napojów 
alkoholowych pochodzących z niele-
galnych źródeł. 
Przepisy wspomnianej ustawy zaka-

zują sprzedaży napojów alkoholowych 
osobom nieletnim i nietrzeźwym, a tak-
że ich spożywania w miejscach publicz-
nych, z wyjątkiem miejsc do tego prze-
znaczonych. Złamanie obowiązujących 
przepisów podlega mandatom, grzyw-
nom, a w skrajnych przypadkach odpo-
wiedzialności karnej. 

Za Komisariatem Policji w Raciążu, 
DZ

Komitetowi Społecznemu Zbiórki Publicznej 
„Raciąż dla Neli”, pomysłodawczyni 
Magdalenie Bylińskiej wraz z Pauliną 
Adamiak, Magdaleną Chudzyńską, Anetą 
Kowalską, Anną Wichowską-Szcześniewską i 
Arturem Adamskim za bezinteresowną pomoc, 
wsparcie i poświęcony czas dla naszej chorej 
wnusi Neli. Pomoc jaką zorganizowaliście i 
organizujecie jest dla nas bezcenna, a dla Neli 
szansą na lepsze życie. Za okazaną życzliwość 
i ofi arność dziękujemy też bardzo serdecznie 
Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w 
Kraśniewie, nauczycielom, pracownikom 
i wolontariuszom z MCKSiR. Dziękujemy 
wszystkim ofi arodawcom, ludziom wielkiego 
serca, którzy udzielają nam wsparcia, osobom 
prywatnym, fi rmom, zakładom pracy, sąsiadom znanym nam i nieznanym. 
Wszystkim, którzy wspierają i wspomagają życzymy dużo zdrowia, oraz aby na swojej 
drodze spotkali ludzi o tak wielkim sercu jak Oni sami. Niech podejmowany trud przynosi 
satysfakcję i społeczne uznanie. 

Dziadkowie Neli
G. L. Kowalscy 

Serdecznie dziękujemy: 

By wychowywać w trzeźwości By wychowywać w trzeźwości 
i  p r z e c i w d z i a ł a ć  a l k o h o l i z m o w ii  p r z e c i w d z i a ł a ć  a l k o h o l i z m o w i

anym
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Jadwiga Majeran prywatnie jest moją 
ciotką – najstarszą siostrą mojej babci. 
Urodzona w lipcu 1931 roku w Kodłu-
towie dość dobrze pamięta wydarzenia 
z września 1939 roku i kolejne lata nie-
mieckiej okupacji, a następnie obecności 
Rosjan na terenach północ-
nego Mazowsza. Niewiele 
osób dziś pamięta, że tuż za 
Mławą przebiegała granica 
z Rzeszą, co ułatwiło Niem-
com błyskawiczne zajęcie 
mniejszych miejscowości 
czy miast takich jak Kodłu-
towo, Unieck, Żychowo czy 
Raciąż. W poniższej opowie-
ści znajdują się wątki o mojej 
rodzinie – bliższej i dalszej. 
Ja miałam 8 lat jak ta wojna 
się zrobiła […] jak Niemcy 
już zaatakowali, wszystko 
uciekało, gdzie kto mógł to 
uciekał. U nas takie wierzby 
stały i rury były od studni i 
tatuś wołał – Stasia kładź 
wszystko w te rury! Staniemy 
pod wierzby i jak nas zabiją, 
to wszystkich razem. Ucieka-
li końmi naokoło, co to się wtedy dzia-
ło… Mamusię zabrali Niemcy, żeby im 
coś tam pisała, ale później puścili, byli-
śmy małe dzieciaki – ja, Magda i Franek. 
Nikomu nie wolno było chodzić, tu było 
pełno Niemców jak ta szkoła (budynek 
po byłej szkole podstawowej w Kodłuto-
wie). Tam było same wojsko szkopskie, 
ale ja wszędzie chodziłam. Taka dzie-
wuszka byłam, to wszędzie weszłam. Do 
Uniecka chodziłam po naftę, bo wtedy 
naftą świecili. Do Raciąża chodziłam po 
wydziały – dawali kaszę, marmoladę, 
mąkę, takie rzeczy do życia. Wszystko 
było na kartki, na te becukrzaje (talony 
na żywność, ubrania i obuwie wprowa-
dzone przez Niemców). Jak wracałam z 
Raciąża szłam przez Kodłutowo, bo też 
chodzili przez pola. Kasza pomieszała mi 
się z cukrem, bo z 5 razy się przewróci-
łam z tego strachu. Ale mówię idę, wola 
Boska. Zabiją mnie to zabiją. Chodziłam 

w takich drewnianych korkach, pamię-
tam że to było w listopadzie. Doszłam 
do szkoły, a to już była godzina policyjna 
i słyszę z daleka Halt! Halt! Zaczęli się 
drzeć. Stanęłam, a oni pytają się skąd ja 
idę, bo po polsku też umieli. Mówię że 

idę z Raciąża, ze sprawunkami i tak dłu-
go byłam w kolejce bo było dużo ludzi. 
A gdzie ty idziesz? Pokazałam im. Wziął 
ode mnie torbę i mówi idź na przód. 
Szłam ale oglądałam się przez ramię, 
bałam się że mnie wyprowadzą i zabiją. 
Przyprowadzili mnie po dom. Teraz idź, 
ale jak znowu będziesz wracać w godzinie 
policyjnej, to cię zabijemy. Ja im podzię-
kowałam, zabrałam torbę, tatuś otworzył 
mi drzwi a ja ze strachu upadłam na pod-
łogę. Nie mogłam wymówić słowa. Nikt 
nie chciał nigdy pójść, bo wszyscy się 
bali. A jak potem o tym opowiadałam, 
to nie wierzył mi nikt […] Bili, nie pa-
trzyli, dzieci nie dzieci. Wszystko zabie-
rali, książki mi zabrali bo nie wolno się 
było uczyć polskim dzieciom. Na pleba-
nii siedział ten cały niemiecki komisarz. 
Żandarmi tu byli, wszystkie odmiany 
tego wojska. Nazabijali dużo, Chmielew-
skiego zabili, Siecińskiego Janka zabili. 

Jak przyjechało gestapo, to wydali go że 
zabił cielaka i zanosi Polakom mięso. 
Zabili go za to, taki ładny chłopak był. 
Chmielewskiego to trzymali na pleba-
nii, później go wyprowadzili za stodołę 
co tam stała i go zastrzelili. Nawet oczy 

mu wydłubali. Za jakiś czas 
wprowadzili wydziały. Jak 
odstawiłeś 3 świniaki czy 
2, to jednego mogłeś sobie 
zostawić. A tatuś jak to ta-
tuś, nie odstawił żadnego, a 
jednego zabił a akurat jeź-
dzili Niemcy, sprawdzali. 
Tego świniaka włożyli pod 
siennik w kolebkę co w niej 
Magda leżała. Ja usiadłam 
i Magdę kołysałam, ale cała 
się trzęsłam. A tam w środ-
ku leżał zabity świniak, ale 
na szczęście już nie szukali. 
Niemcy tatusia też trzymali 
za obrok 24 godziny. Znaleź-
li resztki zboża w toku, a nie 
można było paść konia zbo-
żem (Niemcy wymagali aby 
zwierzęta gospodarskie, a w 
szczególności konie były do-

brze utrzymane, jednak surowo zakazane 
było karmienie ich zbożem. Złamanie ta-
kiego zakazu było surowo karane, nawet 
śmiercią). Tatuś mówił że to były resztki, 
ale go zabrali do Uniecka. Tam go tak 
stłukli… Jak wrócił to był cały czarny, 
posiniaczony, pokrwawiony. Jak już był 
w domu to opowiadał że myślał już że 
go zabiją, że już nie wróci. Za ten obrok 
dostał 80 marek kary. Jak go wypuścili 
to pożyczył je od księdza i im zapłacił. 
Ale od tego pobicia dostał później raka i 
umarł jak miał 57 lat. Później jak nastali 
ruscy, to Niemcy napędzili wszystkich 
do kościoła, podminowali i chcieli tam 
wszystkich spalić, ale Bóg dał że nie zdą-
żyli. Ruchy nie mordowali tak jak Niem-
cy, ale też byli wredni. Mogli cię zabić 
na miejscu jak wódki chcieli a ty im nie 
chciałeś dać…

Dawid Ziółkowski 

WSPOMNIENIA

Jak nas zabiją, to wszystkich razem Jak nas zabiją, to wszystkich razem 
– wspomnienia z wojny– wspomnienia z wojny

Mieszkanka Kodłutowa, Jadwiga Majeran 
doskonale pamięta okres wojny
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Klasy IV

Dziewczęta: 

1. Oliwia Piasecka 
 (SP Unieck), 
2. Maja Wesołowska
 (SP Unieck), 
3. Wiktoria Górna
 (SP Unieck)

Chłopcy: 

1. Adam Kleniewski
 (SP Gralewo), 
2. Fabian Kraśniewski

(SP Gralewo), 
3. Paweł Pomirski
 (SP Gralewo)

Klasy V

Dziewczęta: 

1. Wiktoria Rychlińska 
 (SP Krajkowo), 
2. Katarzyna Wojkowska
 (SP Gralewo),
3. Aleksandra Rutecka 
 (SP Unieck)

Chłopcy: 

1. Jakub Hajn
 (SP Gralewo), 
2. Syrus Powell
 (SP Gralewo), 
3. Kamil Karpiński
 (SP Koziebrody)

Klasa VI

Dziewczęta: 

1. Paulina Bluszcz
 (SP Gralewo), 
2. Karolina Rychlińska
 (SP Krajowo), 
3. Kamila Mioduszewska 
 (SP Unieck)

Chłopcy: 

1. Jakub Kleniewski
 (SP Gralewo), 
2. Karol Kleniewski
 (SP Krajkowo), 
3. Kacper Domański

(SP Gralewo)

Klasa VII

Dziewczęta: 
1. Agata Górzyńska (SP 

Unieck), 
2. Natalia Sitkowska
(SP Gralewo), 
3. Maja Załęcka
(SP Krajkowo)

Chłopcy: 

1. Maciej Kopczyński
(SP Gralewo), 
2. Krystian Jędrzejewski

(SP Koziebrody), 
3. Bartosz Strusiński
 (SP Gralewo)

Klasa VIII

Dziewczęta: 

1. Wiktoria Bucholtz
 (SP Unieck), 
2. Julia Kwiatkowska 
 (SP Unieck), 
3. Karolina Ziółkowska
 (SP Gralewo)

Chłopcy: 

1. Kordian Ksybek
 (SP Gralewo), 
2. Łukasz Kurek
 (SP Unieck), 
3. Sebastian Wagner
 (SP Unieck)

Info: Krzysztof Bielski / DZ

XII edycja Gminnych     XII edycja Gminnych   Biegów Przełajowych 
27 września w Koziebrodach odbyła się kolejna, już XII edycja Gminnych Biegów Przełajowych o Puchar Wójta 
Gminy Raciąż. W imprezie wzięły udział wszystkie szkoły z terenu Gminy Raciąż, a jej organizacją zajęli się 
dyrektor Szkoły Podstawowej im. W.S. Reymonta w Koziebrodach Małgorzata Środkowska, Krzysztof Bielski 
i Artur Jankowski. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie, a każdy bieg był bardzo wyrównany – rozstrzy-
gnięcia ważyły się do ostatnich metrów. W klasyfi kacji łącznej szkół zwyciężyła Szkoła Podstawowa ze Starego 
Gralewa zdobywając 148 pkt, drugie miejsce przypadło dla Szkoły Podstawowej z Uniecka (103 pkt), a podium 
zamknęła Szkoła Podstawowa z Koziebród, która zdobyła 83pkt. Na czwartym miejscu uplasowała się Szkoła 
Podstawowa z Krajkowa – 52 pkt. Gratulujemy wszystkim uczestnikom biegów. Nagrody ufundował i wręczał 
wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski.

Klasyfi kacja medalowa w poszczególnych kategoriach wygląda następująco: 
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XII edycja Gminnych       Biegów Przełajowych Biegów Przełajowych 

Legi a MTB Maraton Legi a MTB Maraton 
za namiza nami  

W sobotę 28 września w Raciążu odbyła się kolejna edycja 
wyścigu Legia MTB Maraton. Trasa przebiegała przez zarów-
no przez miasto, jak i miejscowości na terenie Gminy Raciąż. 
Liczyła 11,5 km i została podzielona na trzy dystanse – MINI 
(1x11,5 km), MEGA (3x11,5 km) i GIGA (5x11,5 km). Podczas 
zawodów swoich sił po wcześniejszej rejestracji mógł spróbo-
wać niemal każdy – jechały dzieci, młodzież szkol-
na, dorośli oraz seniorzy, a dobra pogoda sprzyjała 
do aktywnego spędzenia czasu, czego w naszym 
codziennym życiu jest coraz mniej. Uczestnicy 
startowali spod budynku MCKSiR w Raciążu. Na 
poszczególnych dystansach najlepsi okazali się: 
dystans MINI Panie – Patrycja Tabor (Warszawski 
Klub Kolarski, czas 00:41:22.45), dystans MEGA 
Panie – Małgorzata Knapczyk (New Age Fitness 
– Sklep Rowerowy.pl, czas 01:45:37.12), dystans 
MINI Panowie – Mirosław Strzelecki (UKS Mdk 
Tytan Radom, czas 00:33:59.49), dystans MEGA 

Panowie - Tomasz Strzemieczny (Sportgang Wysportowani Ra-
cing Team, czas 01:30:07.6), dystans GIGA Panowie – Juliusz 
Ogdowski (Aecom MTB Team, czas 03:10:00). Gmina Raciąż, 
wraz z Miastem Raciąż i Miejskim Centrum Kultury Sportu 
i Rekreacji w Raciążu było współorganizatorem wydarzenia.

DZ

O takie nagrody walczyli uczestnicy rajdu
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W dzisiejszych czasach coraz gło-
śniej mówi się o tym, że polska szkoła 
nie spełnia swojego podstawowego zada-
nia – nie uczy, jak się uczyć. Uczniowie 
przyswajają wiedzę encyklopedyczną 
i ogólną, która nie ma żadnego przeło-
żenia na życie codzienne i zawodowe. 
System doprowadził do infl acji akade-
mickiej, gdzie kształcimy rzesze bezro-
botnych magistrów.

Stąd coraz głośniej o „budzącej się 
szkole”, szkole korczakowskiej czy szko-
le Montessori. Wiedziałem, że tak rewo-
lucyjna zmiana w małej szkole, w małym 
mieście skończyłaby się porażką. Dla-
tego pojawił się pomysł na wprowadze-
nie do planu lekcji zajęć rozwijających 
zainteresowania uczniów i kompetencje 
miękkie, takie jak: praca zespołowa, au-
toprezentacja, zdolności perswazyjne, 
kreatywność, czy zarządzanie czasem. 

Zajęcia, które udało mi się wprowa-
dzić to między innymi: robotyka, ody-
seja umysłu, zajęcia teatralne i dzienni-
karskie. Pierwsze, mylne wrażenie jest 
takie, że robotyka przeznaczona jest 
dla programistów, zajęcia teatralne dla 
aktorów, a dziennikarskie dla osób wią-
żących przyszłość z tym zawodem. Nic 
bardziej mylnego! Przyglądając się bli-
żej umiejętnościom, które są rozwijane 
w trakcie tych zajęć, dostrzeżemy, że ro-
botyka rozwija myślenie algorytmiczne 
– szukanie najprostszych, a jednocześnie 
skutecznych rozwiązań. Zajęcia teatralne 
rozwijają umiejętności interpersonalne, 
komunikacyjne, inteligencję emocjonal-
ną, wpływają na poprawę pamięci, uczą 
radzenia sobie ze stresem. Podobnie za-
jęcia dzienni-
karskie, które 
d o d a t k o w o 

motywują do samodzielnego stawiania 
sobie zadań i wyzwań. 

Najbardziej intrygującymi zajęciami 
dla uczniów były zajęcia nazwane „Ody-
seja umysłów”. Jest to międzynarodowy 
program, który kończy się mistrzostwami 
kraju, a następnie świata w Stanach Zjed-
noczonych. W trakcie zajęć uczniowie 
łączą umiejętność pracy samodzielnej 
z pracą w grupie, umiejętności językowe 
i manualne. Zajęcia rozwijają krytyczne 
myślenie i kreatywność, angażują uczest-
ników w proces twórczego rozwiązywa-
nia problemów rozbieżnych. Nad progra-
mem sprawuje patronat Minister Eduka-
cji Narodowej

Damian Szcześniewski

OGŁOSZENIA

Biuletyn Gminy Raciąż. Wydawca: Rada Gminy Raciąż
09-140 Raciąż, ul. Kilińskiego 2, tel. 23 679 12 80

www.gminaraciaz.pl
Redaktor: Dawid Ziółkowski

DTP: Wanda Mierzejewska. Druk: Drukarnia sPRINT
06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 70, tel. 23 673 34 30

Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy otrzymali nową ulgę podatkową. 
Mogą odliczyć od dochodu darowiznę na kształcenie uczniów (dotyczy rozliczeń 
PIT i CIT).  
Od dochodu można odliczyć darowiznę na rzecz publicznych szkół zawodowych.  
Darowiznę można przekazać szkole tylko w postaci materiałów dydaktycznych 
lub środków trwałych, nowych lub używanych przedmiotów, np. komputerów, 
mebli, sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń. 
Darowizna może być przekazana wyłącznie na kształcenie zawodowe. 
Darowizna może zostać przekazana z obowiązującymi limitami – do 10% docho-
du w przypadku CIT i do 6% dochodu w przypadku PIT.  
Przedsiębiorco! Jeżeli chcesz mieć swój wkład w podnoszenie jakości kształcenia 
zawodowego, możesz wspomóc naszą szkołę przekazując darowiznę. Z naszej 
strony możemy odwdzięczyć się poprzez promowanie Twojej fi rmy na organi-
zowanych przez nas imprezach masowych oraz umieszczenie reklam na stronie 
internetowej szkoły. 
Zespół Szkół w Raciążu, ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż, tel. 23 6791031
e-mail: sekretariat-zs@wp.pl

Przedsiębiorco, pomóż szkole!  

W nagrodę otrzymasz podatkowe korzyści!

Zapraszamy do współpracy !!!  

Nowe zajęcia w Społecznym Liceum Nowe zajęcia w Społecznym Liceum 

OgólnokształcącymOgólnokształcącym


