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8 września do Sanktuarium Matki Boskiej Koziebrodzkiej, 
jak od wieków, tak i w tym roku, podążali pielgrzymi na uro-
czystości odpustowe i dożynkowe. Licznie reprezentowane 
były parafi e nie tylko z gminy Raciąż. Wiele grup pielgrzymów 
przybyło do Koziebród z wieńcami dożynkowymi.

Więcej na str. 8-9

Marszałek województwa mazowieckiego uhonorował gmi-
nę Raciąż Medalem Pamiątkowym Pro Masovia, nadawanym 
osobom, organizacjom, instytucjom za wybitne zasługi i cało-
kształt działalności na rzecz Mazowsza. 

Identyczne wyróżnienie otrzymali indywidualnie wójt gmi-
ny Raciąż Ryszard Giszczak i przewodniczący rady Jarosław 
Jaworski. A miało to miejsce podczas uroczystej sesji zorgani-

zowanej z okazji 25-lecia gminy Raciąż, która 2 września odby-
ła się w Krajkowie.
Na zdjęciu od prawej marszałek Adam Struzik, przewodniczący 
Jarosław Jaworski, wójt Ryszard Giszczak, Elżbieta Szymanik 
– zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Pro-
gramów Unijnych i wiceprzewodniczący rady Jacek Gadomski.

Relacja z jubileuszu gminy Raciąż – wewnątrz numeru.

Kolejny rok szkolny rozpoczął się 4 września. Będzie prze-
biegał inaczej niż dotychczas. Nie ma już gimnazjów, które 
zgodnie z reformą wprowadzoną przez rząd, są wygaszane 
(pozostały kl. II i III). Szkoły podstawowe natomiast urosły do 
8 klas.

Czytaj na str. 3
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Nowy rok w szkole po nowemu Zgodnie z wiekową tradycją
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Rodzinie zmarłej 
śp. Aliny Wróblewskiej 

wyrazy głębokiego współczucia 
składają Wójt Gminy Raciąż 

i pracownicy Urzędu Gminy Raciąż

Pani Małgorzacie Więckowskiej 
oraz jej bliskim 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Ojca 

składają Wójt 
i pracownicy Urzędu Gminy 

PO ZEBRANIACH
W gminie Raciąż zakończyły się ze-

brania wiejskie, na których mieszkańcy 
dyskutowali i podejmowali decyzje o 
tym, na co przeznaczyć przyszłoroczny 
fundusz sołecki. Teraz ich propozycje zo-
staną przeanalizowane przez służy gmin-
ne pod kątem zgodności z ustawą o sa-
morządzie oraz strategia rozwoju gminy.
DZIENNIK ELEKTRONICZNY OD 
II PÓŁROCZA

e-dziennik ma pojawić się także w 
szkołach w gminie Raciąż. Na spotka-
niu wójta z dyrektorami szkół ustalo-
no, że jego wprowadzenie nastąpi od II 
półrocza bieżącego roku szkolnego. Nie 
znikną dzienniki papierowe. e-dziennik 
ma ułatwić rodzicom zapoznawanie się z 
wynikami w nauce ich pociech. Będą oni 
mogli na bieżąco poznawać oceny dzieci, 
ale też otrzymywać wiadomości na przy-
kład o zachowaniu dzieci, ich aktywności 
w szkole itp.
BĘDZIE WODA TAKŻE 
W SZCZYCIE

3 października gmina podpisała umo-
wę na dofi nansowanie ze środków unij-
nych budowy zbiornika wyrównawczego 
wody w Gralewie. Po jego wybudowaniu 

znikną problemy z zaopatrzeniem w wodę 
podczas jej szczytowego poboru, co ma 
miejsce w miesiącach letnich. Podobny 
problem występuje w Niedrożu. Tam też 
gmina Raciąż wybuduje zbiornik wyrów-
nawczy, ale w przyszłym roku, przy czym 
zanim jeszcze rozpocznie się lato.
CHCĄ DO INNEGO SOŁECTWA

Wieś Kraszewo Rory należy do sołec-
twa Kraszewo Gaczułty. Ale jej miesz-
kańcy napisali do władz gminy pismo, 
w którym proszą, żeby zmienić przyna-
leżność ich wsi – chcą być w sołectwie 
Kraszewo Czubaki. Zgodnie z ustawą o 
samorządzie terytorialnym w tej sprawie 
przeprowadzone zostaną konsultacje.
NOWI SPECJALIŚCI 
W SZKOŁACH

Władze gminy Raciąż zdecydowały o 
zatrudnieniu logopedy i pedagoga szkol-
nego – będą do dyspozycji wszystkich pla-
cówek oświatowych w gminie. O potrzebie 
zatrudnienia ww. specjalistów słychać było 
od dawna ze strony dyrekcji szkół.

Jest jeszcze jedno novum. Otóż we 
wszystkich szkołach zostaną utworzone 
gabinety profi laktyki zdrowia. Będą do 
dyspozycji lekarza i pielęgniarki, których 
fi rmy mają podpisany z NFZ kontrakt na 
prowadzenie profi laktyki zdrowotnej w 
szkołach.

r-r

Z redakcyjnej poczty
„STRAŻACKI JUBILEUSZ 
Z POŚLIZGIEM”

W wymienionym artykule została opu-
blikowana nieprawdziwa informacja doty-
cząca właściciela majątku ziemskiego Kozie-
brody, cytat: „Ochotnicza Straż Pożarna w 
Kozibrodach powstała w marcu 1926 r. z ini-
cjatywy właściciela dóbr ziemskich Andrzeja 
De Thun”.

W marcu 1926 roku Andrzej de Thun nie 
był właścicielem majątku ziemskiego Kozie-
brody, był synem właściciela majątku – Igna-
cego de Thun.

Ignacy de Thun zmarł 21 lipca 1931 roku 
– data śmierci umieszczona na grobie de Thu-
nów na cmentarzu w Koziebrodach.

W załączniku przesyłam zaświadczenie 
Urzędu Skarbowego w Sierpcu z dnia 2 maja 
1938 roku, które ujawnia datę śmierci Ignace-
go de Thun i prawa własności między innymi 
do majątku ziemskiego Koziebrody stwier-
dzając, że wymierzony podatek spadkowy od 
majątku pozostałego po Ignacym de Thunie 
zmarłym 21 lipca 1931 roku został spłacony 
i nie ma przeszkód do przepisania tytułu wła-
sności na dzieci: de Thun Wincentego, de Thun 
Andrzeja i de Thun Ignacego.

W związku z podaniem do publicznej 
wiadomości nierzetelnej informacji, jako 
wnuczka Ignacego de Thun i bratanica An-
drzeja de Thun domagam się poprawienia i 
opublikowania sprostowanej informacji (…).

Krystyna Thun-Szretter
Warszawa

Od redakcji: Informację dotyczącą założy-
ciela straży w Koziebrodach zaczerpnęliśmy 
z kroniki OSP.

Druhowie OSP Szapsk dziękują za po-
moc w zorganizowaniu uroczystości z okazji 
90-lecia powstania jednostki: Urzędowi Gmi-
ny Raciąż, Annie Borkowskiej, Krzysztofowi 
Borkowskiemu – dyrektorowi Zespołu Szkół 
w Starym Gralewie, Antoniemu Czapskiemu, 
księdzu proboszczowi Janowi Piotrowskiemu, 
sponsorom i darczyńcom, którymi byli: Bank 
Spółdzielczy w Raciążu, ZPUE Elektronistal 
Sp. z o.o. Raciąż, FHU Mieczysław Kuchar-
ski Gralewo, Elżbieta Grodkiewicz, Jadwiga 
Sepetowska, Jan Mączewski, Małgorzata i 
Stanisław Mączewscy, Jarosław Jaworski, 
Robert Kleniewski, Tomasz Potwardowski, 
Mariola i Krzysztof Mańczyk. Dziękujemy 
orkiestrze OSP Krajkowo.

W skrócie

24 września po południu w miejsco-
wości Unieck, na łuku gminnej drogi 
osobowy seat uderzył w drzewo. Kie-
rowca miał blisko 3 promile alkoholu w 
organizmie. Troje podróżujących z nim 
dzieci z obrażeniami ciała zostało prze-
wiezionych do szpitala.

Do zdarzenia doszło około godz. 
16:15 na gminnej drodze relacji Unieck 
– Kocięcin Brodowy. Z policyjnych usta-
leń wynika, że 49-letni mieszkaniec gm. 
Raciąż jadąc osobowym seatem wraz z 
trójką dzieci, na łuku drogi stracił pano-
wanie nad pojazdem. Auto zjechało na 
pobocze drogi, a następnie uderzyło w 
drzewo. Dzieci w wieku 2,5, 11 i 13 lat 
z powierzchownymi obrażeniami ciała 
zostały przewiezione do szpitala. Bada-
nie na trzeźwość, przeprowadzone przez 
policjantów, wykazało, że kierowca 
ma 2,9 promila alkoholu w organizmie. 
Mężczyzna został zatrzymany, natomiast 
pojazd zabezpieczyły wskazane przez 
niego osoby. Policjanci ponadto ustalili, 
że 49-latek nie posiada uprawnień do kie-
rowania pojazdami.

KPP

Podziękowanie

Do tragicznego wypadku drogowego 
doszło w piątek 29 września około godziny 
17 na drodze w miejscowości Stare Grale-
wo. Trójka młodych ludzi z gminy Raciąż 
wsiadła do osobowego bmw. Podczas jazdy 
kierujący nie dostosował prędkości do ist-
niejących warunków i na łuku drogi stracił 
panowanie nad pojazdem. Następnie samo-
chód uderzył w słup trakcji elektrycznej i 
wielokrotnie dachował.

21-letniemu kierującemu nic poważnego 
się nie stało, natomiast dwaj pasażerowie w 
wieku 19 i 24 lat z obrażeniami zostali prze-
wiezieni do szpitala. Tam młodszy z męż-
czyzn na skutek odniesionych obrażeń zmarł.

Jak się szybko okazało kierujący bmw 
prowadził samochód po pijanemu. Badanie 
trzeźwości wykazało u niego ponad 2 pro-
mile alkoholu w organizmie. Do badań zo-
stała również pobrana krew.

Sąd Rejonowy w Płońsku po zapoznaniu 
się z materiałem dowodowym zastosował 
wobec 21-letniego kierującego tymczasowy 
areszt na okres trzech miesięcy.

Za popełnione przestępstwa podejrza-
nemu grozi kara do 12 lat pozbawienia 
wolności.

KPP

PIJANY  KIEROWCA PIJANY  KIEROWCA 
PRZEWOZIŁ  TRÓJKĘ  DZIECIPRZEWOZIŁ  TRÓJKĘ  DZIECI

ARESZT ZA SPOWODOWANIE ARESZT ZA SPOWODOWANIE 

ŚMIERTELNEGO ŚMIERTELNEGO 
WYPADKUWYPADKU

Fot. OSP Raciąż

Fot. OSP Raciąż
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Kolejny rok szkolny rozpoczął się 4 
września. Będzie przebiegał inaczej niż 
dotychczas. Nie ma już gimnazjów, które 
zgodnie z reformą wprowadzoną przez rząd, 
są wygaszane (pozostały kl. II i III). Szkoły 
podstawowe natomiast urosły do 8 klas.

Wprowadzona reforma systemu oświa-
ty skutkuje zmianami polegającymi na po-
wrocie do struktury organizacyjnej istnie-
jącej do 1999 r., kiedy zostały utworzone: 
sześcioklasowe szkoły podstawowe, trzy-
klasowe gimnazja i trzyklasowe licea ogól-
nokształcące. Od 4 września br. wracają 
ośmioklasowe szkoły podstawowe i cztero-
klasowe licea ogólnokształcące, a gimnazja 
ulegają likwidacji poprzez ich wygaszanie 
w terminie do 30 czerwca 2019 r. Funk-
cjonujące w gminie Raciąż zespoły szkół 
złożone ze szkoły podstawowej i gimna-
zjum zostały przekształcone w ośmioklaso-
we szkoły podstawowe, w ramach których 
funkcjonują do 30 czerwca 2019 r., oddzia-
ły gimnazjalne. 

Do Szkoły Podstawowej w Koziebro-
dach uczęszcza obecnie 206 uczniów, w tym 
do punktu przedszkolnego – 18, oddziału 
przedszkolnego – 35, szkoły podstawowej 
– 119, oddziałów gimnazjalnych – 34.

Do Szkoły Podstawowej w Krajkowie 
uczęszcza obecnie 159 uczniów, w tym do 
punktu przedszkolnego – 16, oddziału przed-
szkolnego – 18, szkoły podstawowej – 103, 
oddziałów gimnazjalnych – 22.

Do Szkoły Podstawowej w Gralewie 
uczęszcza obecnie 257 uczniów, w tym do 
punktu przedszkolnego – 22, oddziału przed-
szkolnego – 40, szkoły podstawowej – 154, 
oddziałów gimnazjalnych – 41.

Do Szkoły Podstawowej w Uniecku 
uczęszcza obecnie 224 uczniów, w tym do 
punktu przedszkolnego – 17, oddziału przed-
szkolnego – 28, szkoły podstawowej – 134, 
oddziałów gimnazjalnych – 45.

We wszystkich szkołach do każdego ro-
dzaju zajęć są zatrudnieni nauczyciele po-
siadający odpowiednie kwalifi kacje. 

Sporo uczniów jest dowożonych przez 
przewoźnika wyłonionego w procedurze 
zapytania ofertowego. Kursy autobusów 
dowożących dzieci do szkół są dostosowa-
ne do godzin zajęć uczniów. Czas oczeki-
wania na zajęcia lub na odjazd do domu po 
zajęciach, spędzają na świetlicy pod opieką 
nauczyciela. Również w autokarze znajdują 
się pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich 

bezpieczeństwo. Rodzice powinni zadbać o 
bezpieczeństwo dzieci rano – w czasie dro-
gi z domu do przystanku i po powrocie w 
czasie drogi od autobusu do domu. 

Dowożenie realizowane jest w poszcze-
gólnych szkołach w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa im. W. St. Rey-
monta w Koziebrodach – 1 autokar plus 
opiekun – 64 uczniów,

Szkoła Podstawowa im. St. Chojnackie-
go w Krajkowie – 2 autokary plus 2 opieku-
nów – 109 uczniów,

Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki 
w Starym Gralewie - 2 autokary plus 2 opie-
kunów – 160 uczniów, 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 
Styczniowych w Uniecku – 2 autokary plus 
2 opiekunów – 130 uczniów. 

Efektem wprowadzonych zmian polega-
jących na likwidacji gimnazjów i powrotem 
do ośmioklasowej szkoły podstawowej bę-
dzie zmniejszenie liczby etatów nauczyciel-
skich. We wszystkich szkołach gminy Raciąż 
w dniu 1 września 2019, po wygaśnięciu od-
działów gimnazjalnych w szkołach podsta-
wowych, ubędzie łącznie 8 etatów.

UG

W dniach 22-24 września delegacja 
Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w 
Koziebrodach uczestniczyła w Ogólnopol-
skim Zlocie Szkół Reymontowskich. Tym 
razem rodzinę reymontowską gościł Zespół 
Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościel-
nym.

W XXI Zlocie Szkół Reymontowskich 
wzięły udział 24 szkoły. Naszą szkołę re-
prezentowali: Maja Rudzińska- uczennica 
klasy piątej szkoły podstawowej, Mikołaj 
Bońkowski- uczeń klasy siódmej oraz Olga 
Jaros – uczennica klasy trzeciej gimnazjum. 
Opiekunami uczniów podczas wyjazdu były: 
dyrektor Małgorzata Środkowska i Anna 
Kurkiewicz. 

Uroczystość rozpoczęto odsłonięciem 
ławeczki Wł. St. Reymonta, która powsta-
ła podczas warsztatów rzeźbiarsko-malar-
skich Plenerowej Letniej Szkoły Sztuki 
Ludowej w Zawidzu Kościelnym. Gościem 
specjalnym była Emilia Krakowska – wy-
bitna aktorka fi lmowa, estradowa i teatral-

na, odtwórczyni roli Jagny w ekranizacji 
powieści „Chłopi”.

Wyjątkowymi gośćmi zlotu była dele-
gacja z Kanady: Marzanna Biernat – dyrek-
tor Szkoły Polonijnej oraz laureaci XLVII 
Konkursu Recytatorskiego im. Marii i Cze-
sława Sadowskich: Oskar Ossowski i Nata-
lia Folaron z Toronto oraz Jessica Malek z 
Hamilton, którzy uświetnili nie tylko XXI 
Zlot Szkół Reymontowskich, ale również 
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.

Ofi cjalnego otwarcia uroczystości do-
konała dyrektor K. Siwiec. Następnie głos 
zabrała Danuta Łaska – prezes Fundacji im. 
Wł. St. Reymonta, która przedstawiła histo-
rię zlotów. Uroczystość uświetniły występy 
Zespołu Tańca Ludowego „Zawidzanie” i 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Drugiego dnia zlotu odbył się XIII 
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mó-
wimy Reymontem”. Swoje interpretacje 
fragmentów prozy Wł. S. Reymonta przed-
stawili uczniowie biorący udział w zlocie 

– 21 uczestników w trzech kategoriach wie-
kowych. 

W tegorocznej edycji konkursu nasze 
uczennice – Maja Rudzińska i Olga Jaros 
pod kierunkiem Anny Kurkiewicz miały 
możliwość zaprezentować swoje umiejęt-
ności recytatorskie przed tak szeroką pu-
blicznością. Zdaniem przewodniczącej jury 
– Emilii Krakowskiej poziom konkursu był 
bardzo wysoki.

Po wręczeniu nagród uczestnicy zlotu 
pojechali do Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu, a następnie na Ranczo Bogusze-
wiec. Uczniowie prezentowali swoje szkoły, 
wręczono podziękowania dla szkół i dyplo-
my uznania dla nauczycieli, którzy przygo-
towali uczniów do konkursu. 

Za dwa lata Zlot Szkół Reymontow-
skich odbędzie się w szkole w Koziebro-
dach.

Małgorzata Środkowska
dyrektor SP w Koziebrodach

Fot. archiwum szkoły

Pamiątkowe zdjęcie z Emilią Krakowską – wybitną aktorką, 
odtwórczynią roli Jagny w ekranizacji powieści „Chłopi”

Wśród uczestników konkursu recytatorskiego były Maja Rudzińska 
i Olga Jaros ze szkoły w Koziebrodach

Delegacja z Koziebród na Zlocie Szkół Reymontowskich

Nowy rok w szkole po nowemu
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4 października Józef Kaliński – przedstawiciel Urzędu 
Marszałkowskiego w towarzystwie wójta gminy Raciąż Ry-
szarda Giszczaka odwiedził uczniów klas pierwszych w szko-
łach podstawowych ramach kampanii „Jesteś widoczny, jesteś 
bezpieczny”.

Kampania ta ma na celu edukację w zakresie bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Przede wszystkim kładziony jest 
nacisk na uświadomienie zagrożeń po zapadnięciu zmierz-
chu, np. na nieoświetlonych drogach bez chodników czy po-
boczach poza miastem oraz podkreślana jest rola odblasków, 
które wpływają na widoczność pieszego.

Spotkanie z pierwszoklasistami przebiegło w milej at-
mosferze. Dzieci wykazały się dużą wiedzą w zakresie bez-
pieczeństwa na drodze i prawidłowo odpowiadały na pytania 
zadawane przez przybyłych gości. W prezencie otrzymały 
opaskę sprężystą, dwie zawieszki do plecaków oraz opaskę 
odblaskową LED na obuwie, które wpływają na widoczność 
pieszego, a tym samym zwiększają jego bezpieczeństwo.

ug

Fot. Urząd Gminy Raciąż

SP Gralewo SP Koziebrody

SP Krajkowo SP Unieck

Nie rób łaski,Nie rób łaski,

noś odblaskinoś odblaski
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W tym roku mija 25 lat 
od powstania samodzielnej 
gminy wiejskiej Raciąż. 
Z tej okazji zorganizowa-
ne zostały obchody jubile-
uszowe, które miały miej-
sce w Krajkowie. 

Srebrne gody rozpoczęły 
się od mszy świętej w intencji 
gminy Raciąż, której przewod-
niczył proboszcz krajkowskiej 
parafi i ksiądz Zbigniew Klu-
ba, a asystowali mu probosz-
czowie z Raciąża, Gralewa 
i Uniecka – księża Wiesław 
Kosiński, Jan Piotrowski i 
Wojciech Iwanowski.

Po nabożeństwie uczestni-
cy uroczystości przeszli w asy-
ście pocztów sztandarowych 
i orkiestry dętej OSP w Krajkowie do sali gimnastycznej szko-
ły, gdzie odbyła się sesja Rady Gminy Raciąż na okoliczność 
jubileuszu.

Uroczysta sesja rozpoczęła się od odegrania i odśpiewania 
hymnu państwowego, po czym głos zabrał Jarosław Jaworski. 
Przewodniczący powitał zebranych, wśród których byli m.in. 
marszałek województwa mazowieckiego, członkowie Zarządu 
i Rady Powiatu Płońskiego, samorządowcy z zaprzyjaźnionych 
miast i gmin, przedstawiciele instytucji i organizacji woje-
wódzkich, powiatowych i gminnych, radni i sołtysi, pedagodzy, 
mieszkańcy Krajkowa i innych miejscowości w gminie Raciąż.

Chwilą ciszy uczczono pamięć nieżyjących już radnych sa-
modzielnej gminy wiejskiej Raciąż: Ireneusza Gierzyńskiego, 
Zdzisława Olszewskiego, Ryszarda Strubińskiego, Ryszarda 
Kupczyka, Ireny Zgliczyńskiej, Edmunda Liberadzkiego, Jana 
Kordalskiego, Jerzego Cichowskiego, Stanisława Czekaja.

Jarosław Jaworski przypomniał początki nowej jednostki 
administracji samorządowej i w skrócie przedstawił jej 25-let-
nie dokonania. – Chcieliśmy żyć i gospodarować na swoim, 
sami dzielić biedę bądź dostatek w przekonaniu, że tak będzie 
sprawiedliwiej – tłumaczył motywy odłączenia się gminy wiej-
skiej od miejskiej. I dalej przewodniczący rady mówił:

– Chociaż 25 lat to niewiele czasu, ale wystarczając dużo, 
aby dokonać zmian w rzeczywistości. Możemy śmiało po-
wiedzieć, że nie zmarnowaliśmy tych lat. Systematycznie od-
rabialiśmy i pewnie nadal odrabiamy jeszcze zaległości w in-
frastrukturze. Niemal wszyscy mieszkańcy gminy piją wodę z 
ujęć głębinowych. Na palcach można policzyć już nie wsie, ale 
zagrody, których mieszkańcy nie korzystają z dobrodziejstw 
wodociągu. Tymczasem na początku naszej samodzielności na 
palcach można było policzyć te spośród 62 wsi, które miały wo-
dociągi. To miara otrzymanych w spadku zaniedbań, ale zara-
zem i świadectwo rozwoju, który dokonał się dzięki temu, że 
uwierzyliśmy w nasze możliwości.

Dalej Jarosław Jaworski wymieniał kolejne dokonania 
gminy: telefonizację, inwestycje oświatowe, budowę oczysz-
czalni ścieków i kanalizacji, modernizację i budowę wiejskich 

ośrodków zdrowia, inwesty-
cje na drogach czy wspieranie 
ochotniczych straży pożarnych 
poprzez modernizację remiz i 
zakup samochodów i sprzętu 
strażackiego.

Przewodniczący rady przy-
pomniał w swym wystąpieniu 
rok 2009, kiedy to rada V ka-
dencji podjęła decyzję o prze-
prowadzeniu referendum gmin-
nego w sprawie połączenie gmi-
ny wiejskiej z miejską, do czego 
parły władze miasta Raciąża. 
– 7 czerwca 2009 roku, kiedy 
cała Polska wybierała posłów 
do Europarlamentu, mieszkań-
cy naszej gminy podejmowali 
też decyzję dotyczącą ich przy-
szłości. 3106 uczestniczących 

w referendum opowiedziało się przeciw łączeniu, za – tylko 117. 
Świadczy to o tym, że przez te wtedy 17, dziś już 25, lat udało się 
nam – wszystkim mieszkańcom gminy wypracować naszą wła-
sną tożsamość, to, czego na co dzień nie dostrzegamy, a co składa 
się na naszą małą ojczyznę – gminę Raciąż.

Wójt Ryszard Giszczak mówił o mieszkańcach gminy, 
o tym kim są, co robią, jak się organizują, a więc o rolnikach, 
strażakach, gospodyniach wiejskich... Stwierdził, że ich działal-
ność przenika się, miele jak ciasto drożdżowe i rośnie. Z tego 
wzrostu bierze się w miarę spokojny rozwój gminy. – Mamy 
strategię rozwoju, którą staramy się konsekwentnie realizować, 
choć nie wszystko nam się udaje – mówił wójt gminy Raciąż.  
– Ale działamy tak, aby wszystkim nam – mieszkańcom gminy 
Raciąż – żyło się jak najwygodniej.

Z kolei marszałek województwa mazowieckiego Adam 
Struzik wiele miejsca w swym wystąpieniu poświęcił charakte-
rystyce Mazowsza, po czym uhonorował gminę, przewodniczą-
cego i wójta Medalem Pamiątkowym Pro Masovia, a kilkunastu 
osobom wręczył dyplomy uznania, dziękując za wkład w roz-
wój Mazowsza. Dyplomami wyróżnieni zostali: Andrzej Ciar-
czyński, Kazimierz Deptuła, Barbara Gładka, Rafał Grabowski, 
Elżbieta Grodkiewicz, Leopold Jakubowski, Jerzy Jaworski, 
Andrzej Klan, Monika Konczewska, Krzysztof Konieckiewicz, 
Gabriela Kowalska, Wojciech Krajewski, Bożena Król, Wło-
dzimierz Kuskowski, Jerzy Maćkiewicz, Janusz Marcinkow-
ski, Jan Mączewski, Stanisław Mączewski, Teresa Muchyńska, 
Eugeniusz Ptasik, Barbara Rumianowska, Eugenia Szlak, Anna 
Walczewska, Teresa Zjadewicz.

Potem z gratulacjami i życzeniami do władz gminy Raciąż 
pospieszyli przedstawiciele sąsiednich samorządów, instytucji, 
organizacji, wręczając upominki, kwiaty i okolicznościowe 
pisma.

Po sesji na boisku sportowym odbył się festyn. Były kramy, 
pokazy, występy artystyczne... Zabrakło tylko dobrej pogody.

R-r

JUBILEUSZ  GMINY  RACIĄŻJUBILEUSZ  GMINY  RACIĄŻ

Sesję Rady Gminy Raciąż na okoliczność jubileuszu 25-lecia prowadził 
przewodniczący Jarosław Jaworski. 

W prezydium obrad zasiedli jeszcze (od lewej) starosta Andrzej Stolpa, 
marszałek Adam Struzik, wójt Ryszard Giszczak, przewodniczący Rady 

Powiatu Płońskiego Jan Mączewski.
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UROCZYSTA SESJA  RADY UROCZYSTA SESJ GMINY
25-LECIE GMINY RACIĄŻ

Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady – Jarosław Jaworski 
i Jacek Gadomski prezentują Medal Pamiątkowy Pro Masovia
nadany gminie Raciąż przez marszałka województwa 
mazowieckiego

Marszałek Adam Struzik wręcza Medal Pamiątkowy Pro Masovia 
wójtowi Ryszardowi Giszczakowi

Grono osób marszałek województwa mazowieckiego uhonorował 
dyplomami uznania

Uhonorowani dyplomami uznania 

Starosta płoński Andrzej Stolpa i wicestarosta Anna Dumińska-Kierska 
otrzymali od władz gminy Raciąż pamiątkowe statuetki w kształcie 
mapy gminy z napisem – sentencją Macieja Kazimierza Sarbiewskiego 
Condit regna labor (Trud buduje królestwa)
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UROCZYSTA SESJA  RADY JA  RADY GMINYGMINY
25-LECIE GMINY RACIĄŻ

Wśród gości uroczystości nie zabrakło wieloletniego prezesa 
Banku Spółdzielczego w Raciążu, obecnie przewodniczącego rady 
nadzorczej tej placówko Kazimierza Miklewskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego Jan Mączewski 
w rozmowie z wicedyrektor MJWPU Elżbietą Szymanik i wójtem 
gminy Płońsk Aleksandrem Jarosławskim

Na spotkani obecni byli duchowni, wśród nich księża Zbigniew 
Kluba i Wiesław Kosiński

Uczestnicy uroczystej sesji wypełnili szkolną salę gimnastyczną

Przybył długoletni burmistrz Raciąża Czesław Szpojankowski

Weteran działalności 
na rzecz gminy – Jerzy 
Jaworski z Gralewa

Młodzież w łowickich strojach dziękowała 
władzom wojewódzkim, powiatowym i 
gminnym 
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W ołtarzu głównym kościoła w 
Koziebrodach znajduje się kopia 
obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej z Dzieciątkiem, namalowana 
w XVII wieku przez nieznanego 
malarza. Na stronach interneto-
wych parafi i można przeczytać, że 
w 1711 r. obraz ten został uznany 
za słynący łaskami. Od wieków 
wierni pielgrzymują do Koziebród, 
aby modlić się przed tym obrazem. 
Szczególnie licznie przybywają tu 
8 września – w święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, zwane 
w tradycji ludowej świętem Matki 
Boskiej Siewnej. Wówczas w para-
fi i ma miejsce odpust, odbywają się do-
żynki. Nie inaczej było w tym roku

Kilka lat temu, aby upamiętnić 300 
rocznicę uznania koziebrodzkiego obra-
zu za cudowny oraz upowszechnić jego 
historię, dzieje parafi i i kościoła Barbara 
Kamińska, sołtys wsi, opracowała bro-
szurę na ten temat. Pisała ją na podstawie 
wiadomości zawartych w dokumentach 
znajdujących się w kurii diecezjalnej 
w Płocku i w księgach parafi alnych.

Dowiadujemy się z niej, że suknia 
z blachy srebrnej, która zdobi Matkę 
Boską i Dzieciątko, została ufundowana 
przez rodzinę Malewskich, a wykonana 
w końcu XVIII wieku. W 1962 r. obraz 
został poddany konserwacji, którą prze-
prowadziła mgr Danuta Majda z Warsza-
wy. W broszurze czytamy też: „Od 1784 
roku działy się w koziebrodzkim kościele 
cudowne zjawiska za przyczyną Matki 
Bożej, potwierdzone licznymi zeznaniami. 
Do popularności obrazu przyczyniły się 
cuda dziejące się w kościele na przełomie 

1784 i 1785 r. 23 grudnia 1784 r. wiel-
ka i nadzwyczajna jasność okazała się w 
tym kościele po raz pierwszy. Trwała ona 
codziennie do 7 stycznia 1785 r. i była 
widziana. W 1785 r. zjawisko światła ba-
dała komisja w składzie: ks. Staniszewski 
– kanonik kolegiaty płockiej, ks. Cudnic-
ki – dziekan gostyniński, ks. Machowski 
– misjonarz, p. Szumski – matematyk. 
Komisja na własne oczy przekonała się 
o zjawiskach światła. Protokoły komi-
sji znajdują się w aktach parafi alnych. 
Na wieść o dziwach ludzie zaczęli się 
gromadzić i byli uzdrawiani z kalectwa, 
ślepoty, choroby. Świadczą o tym liczne 
wota. Te niezwykłe zjawiska widziane 
i opowiadane przez ludzi, jak i cudowne 
uzdrowienia spowodowały, że obraz Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej zyskał wielką 
popularność w okolicy”.

Z informacji zawartych w broszurze 
dowiadujemy się, że parafi a w Koziebro-
dach powstała 12 lipca 1373 r. na mocy 
dekretu biskupa. W jej skład weszły na-
stępujące wsie: Koziebrody, Mała Wieś, 

Niedróż Stary, Niedróż Młody, 
Myszynowo, Druchowo, Piaski, 
Pniewo, Malewo, Milewko, Mile-
wo, Osieczek Włosty, Bory, Ozów 
i Kuchary. Pierwszy kościół był 
modrzewiowy. Wybudowali go 
miejscowi dziedzice, aby mieli się 
gdzie modlić i nie musieli w tym 
celu podróżować do najbliższej 
świątyni, która znajdowała się w 
Drobinie. Kościół został splądrowa-
ny przez Litwinów podążających na 
bitwę pod Grunwaldem. 31 grudnia 
1420 r. biskup Jakub potwierdził 
erekcję koziebrodzkiej parafi i.

W połowie XVI wieku wznie-
siono nowy kościół, też drewniany. Ze 
względu na zły stan techniczny, w 1874 r. 
został on rozebrany. Wierni z księdzem 
Piotrem Kwiatkowskim, który obowiąz-
ki w parafi i sprawował przez 60 lat, wy-
budowali murowaną świątynię. Nowy 
kościół pod wezwaniem św. Jakuba po-
święcił ks. prałat Pawłowski, a konse-
krował go – w 1886 r. – biskup sufragan 
płocki ks. Henryk Kossakowski. Na po-
czątku XX wieku kościół powiększono, 
a w latach dwudziestych ks. Stanisław 
Krzywkowski dobudował prezbiterium, 
założył nowa podłogę i zamontował trzy 
dzwony. Głównym fundatorem był pre-
zes Polonii koziebrodzkiej w USA Józef 
Ksiciński. Przed drugą wojną światową 
ks. proboszcz Telesfor Bogucki ufundo-
wał ołtarz główny.

r-r
Na stronie obok zdjęcia z tegorocz-

nych uroczystości odpustowych i dożyn-
kowych w Koziebrodach.

Z  ŻYCIA  KOŚCIOŁA

1 października w remizie w Kodłutowie odbyło się spotka-
nie z ojcem pasjonistą Tomaszem Wójciakiem. Ojciec Tomasz, 
który pełni posługę kapłańską od 25 lat, przedstawił i opowie-
dział zebranym o posłudze kapłańskiej w krajach Trzeciego 
Świata i w Europie. Wyświetlił zdjęcia i fi lmiki. Jest pierwszym 

misjonarzem z Kodłutowa. W spotkaniu udział wzięli wójt gmi-
ny Raciąż Ryszard Giszczak, wikary z Uniecka, mieszkańcy 
Kodłutowa i Szczepkowa. 

Bożena Szerszeniewska

Spotkanie z misjonarzem z KodłutowaSpotkanie z misjonarzem z Kodłutowa

Przed cudownym obrazemPrzed cudownym obrazem

Pamiątkowa fotografi a uczestników spotkania
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8 września w Koziebrodach8 września w Koziebrodach

W sobotę, 16 września, uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej im. Powstańców Styczniowych w Uniecku wraz z kate-
chetką Moniką Kowalską wzięli udział w 35. pielgrzymce 
do Rostkowa – miejsca kultu św. Stanisława Kostki, odby-
wającą się pod hasłem: ,,I poszli za Nim”. 

Młodzież wzięła udział w programie ewangelizacyjnym 
„Hyde Park Młodych”, a następnie w Eucharystii. Biskup 
Mirosław Milewski podziękował wszystkim pielgrzymom 
za prawdziwe świadectwo wiary. Spotkanie zakończyło się 
wieczornym koncertem zespołu ,,Rock and Fire”.

MK
Młodzież z Uniecka 

z biskupem Mirosławem Milewskim

Z  UNIECKA  DO  ROSTKOWAZ  UNIECKA  DO  ROSTKOWA

Zdjęcia: FOTO VIDEO STUDIO Biesiekierscy. Raciąż, Pl. Mickiewicza 15. 
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9 września w Płońsku odbyło się X Kolarskie 
Kryterium Uliczne Płońskiej Solidarności. Udział 
w nim wzięło m. in. dwoje dzieci ze Starego Gra-
lewa. Start okazał się sukcesem. I miejsce w kate-
gorii wiekowej rocznik 2012 i młodsi zajęła Doro-
ta Wiśniewska, a III miejsce w kategorii wiekowej 
rocznik 2011 – 2009 zajął Stanisław Wiśniewski. 
Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami i meda-
lami ufundowanymi przez starostę powiatu płoń-
skiego Andrzeja Stolpę.

BW

Żeby zdrowe 
zęby mieć...

Wszystkie przedszkolaki z punktu 
przedszkolnego w Starym Gralewie wie-
dzą jak dbać o zęby, ale tej wiedzy nigdy 
dość. W związku z tym odwiedziliśmy 
gabinet stomatologiczny. Pani Kasia 
tłumaczyła dzieciom, jak należy dbać o 
higienę jamy ustnej, w jaki sposób i ile 
czasu należy czyścić zęby. Celem spotka-
nia było zapoznanie ze sposobami dbania 
o zęby, zmniejszenie obawy przed wizytą 
w gabinecie dentystycznym oraz zachę-
cenie dzieci do kontroli zębów. Mamy 
nadzieję, że od tej pory już nikt z przed-
szkolaków nie będzie bał się wizyty u 
stomatologa.

Przedszkolaki z punktu przedszkol-
nego w Starym Gralewie poznawały też

zasady 
ruchu drogowego. 

Dzieci odwiedziły miasteczko ruchu 
drogowego, znajdujące się przed naszą 
szkołą. Poznawały podstawowe zasady 
poruszania się pieszych. 

W przedszkolu odbyły się

zajęcia
z edukacji

ekologicznej.
 

Celem głównym było kształtowanie 
świadomości ekologicznej – szanowa-
nie przyrody. Przedszkolaki rozwijały 
umiejętność segregowania śmieci oraz 
poczucie odpowiedzialności za stan 
środowiska przyrodniczego. Wykonały 
również plakat promujący segregowanie 
odpadów „Segregujesz – świat ratujesz”. 

Wychowawczyni 
Marlena Wrońska

NA KOLARSKIM 
PODIUM

Dorota Wiśniewska na najwyższym stopniu podium Staś Wiśniewski był trzeci (na zdjęciu w żółtej kamizelce)

GRALEWO
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Za sprawą Mazowieckiego Instytutu Kultury, Rady Rodzi-
ców oraz władz gminy Raciąż, 20 sierpnia gościła w Starym 
Gralewie „Karawana. Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji”. 
Prowadzone były zajęcia dla dzieci i dorosłych, prezentowane 
były sztuki teatralne. 

W programie znalazły się m.in. spektakle „Śmietnik” oraz 
„Płonące laski’ Teatru AKT z Warszawy, rodzinne animacje pro-
wadzone przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animato-
rów KLANZA, warsztaty teatralne „Moja historia”, prowadzo-
ne przez Stowarzyszenie Scena 96. 

Beata Wiśniewska
Rada Rodziców w Starym Gralewie 

Karawana gościła w GralewieKarawana gościła w Gralewie
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Migawki 
Migawki 

z festynu
z festynu

Fot. Sławomir Trojanowski

Edyta Leśniewska
(Sierakowo)

Anna Grabowska
(Pólka Raciąż)

Natalia Peczyńska
(Żukowo – Wawrzonki)

Jakub Woźniak
(Kaczorowy)

Równolatkowie gminy Raciąż


