
Wrze sień ob fi to -
wał w Świę to Plo nów.
W pierw szą nie dzie lę
mie sią ca od by ły się
do żyn ki pa ra fial ne w
Kraj ko wie i Uniec ku,
któ re ob szer nie zre la -
cjo no wa li śmy w po -
przed nim nu me rze
„Gło su”. 8 wrze śnia
w świę to Mat ki Bo -
skiej Siew nej uda li śmy
się do sank tu arium ma -
ryj ne go w Ko zie bro -
dach, aby z rze szą
wier nych uczest ni czyć
w uro czy sto ściach od -
pu sto wych. Przy był bi -
skup płoc ki Piotr Li be -
ra (patrz zdję cie). Na -
stęp ne go dnia or dy na -
riusz die ce zji płoc kiej
prze wod ni czył na bo -
żeń stwu pod czas do ży nek die ce zjal nych, któ re tym ra -
zem od by ły się w po wie cie płoń skim, kon kret nie w Li se -
wie. I tam też by li śmy. Nie mo gła nas rów nież za brak nąć

„...aby nigdy nie zabrakło 
chleba naszego powszedniego...”

na do żyn kach pa ra fial nych w Gra le wie, któ re od by ły
się 16 wrze śnia. Nic więc dziw ne go, że ten nu mer „Gło -
su” moż na na zwać do żyn ko wym.

Wy bo ry 2014

Okrę gi jed no man da to we
Wpraw dzie do ko lej nych wy bo rów sa -

mo rzą do wych po zo sta ło jesz cze du żo cza su,
trwa ją już przy go to wa nia, tak że w gmi nie Ra -
ciąż, do ich prze pro wa dze nia. Do ty czy to po -
dzia łu gmi ny na jed no man da to we okrę gi
w wy bo rach rad nych gmi ny Ra ciąż. Na se -
sji 7 wrze śnia wójt gmi ny Ra ciąż przed sta wił
wnio sek w spra wie po dzia łu gmi ny na jed no -
man da to we okrę gi wy bor cze. Za kła da on po -
dział gmi ny na 15 okrę gów wy bor czych, bo
ty lu rad nych li czy Ra da Gmi ny Ra ciąż. Pro -
po no wa ny po dział na okrę gi na str. 2

Kom pu tery
pod strze chy...
Nasz wieszcz na ro do wy Adam

Mic kie wicz ma rzył: „... ach, że by
te księ gi zbłą dzi ły pod strze chy...”.
Ma rze nie po ety się speł ni ło.

Dziś, tra we stu jąc te sło wa,
moż na rzec, że au to rzy pro gra mu
„In no wa cyj na go spo dar ka – spo łe -
czeń stwo in for ma cyj ne” ma rzą,
aby kom pu te ry tra fi ły pod strze chy,
choć strzech ra czej już nie wi dać.
O co cho dzi? Od po wiedź na str. 3

W nu me rze
tak że:

Przy do mów ki 
z do fi nan so wa niem

Eter nit zdję ty
Dro gi do żwi ro wa ne
Cią gnik z fun du szu
Są siedz ka współ pra ca
Sta ro sta o od pa dach
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Wpraw dzie do ko lej nych wy bo rów sa -
mo rzą do wych po zo sta ło jesz cze du żo cza -
su, trwa ją już przy go to wa nia, tak że w gmi -
nie Ra ciąż, do ich prze pro wa dze nia. Do ty -
czy to po dzia łu gmi ny na jed no man da to we
okrę gi w wy bo rach rad nych gmi ny Ra ciąż.

Od 1 sierp nia obo wią zu je, uchwa lo ny 5
stycz nia ubie głe go ro ku, ko deks wy bor czy,
któ ry wpro wa dza m. in. jed no man da to we
okrę gi wy bor cze w wy bo rach rad nych
w gmi nach nie bę dą cych mia sta mi na pra -
wach po wia tu. Zgod nie z nim w każ dym
okrę gu wy bor czym, two rzo nym dla wy bo ru
ra dy w gmi nie nie bę dą cej mia stem na pra -
wach po wia tu, wy bie ra się jed ne go rad ne go.
Przy usta la niu po dzia łu gmi ny na okrę gi
wy bor cze uwzględ nia się ob ję cie zbli żo nej
licz by wy bor ców przez każ dy z okrę gów.

Na se sji 7 wrze śnia wójt gmi ny Ra ciąż
przed sta wił wnio sek w spra wie po dzia łu
gmi ny na jed no man da to we okrę gi wy bor -
cze. Za kła da on po dział gmi ny na 15 okrę -
gów wy bor czych, bo ty lu rad nych li czy Ra -
da Gmi ny Ra ciąż. Oto pro po no wa ne okrę gi:
1. Bo gu cin, Chy cze wo, Kieł bo wo, No we

Gra le wo, Stro żę cin
2. No we Mło do cho wo, Sta re Mło do cho wo,

Sta re Gra le wo, Wę pi ły
3. Ćwiersk, Ka czo ro wy, Ko zo lin, Szapsk
4. Szapsk Bud ki, Do brska Ko lo nia, Do -

brska Wło ścia ny, Kra śnie wo, Zło to po le
5. Je że wo We sel, Unieck
6. Cha rzy ny, Si ko ry, Ko dłu to wo, Szczep ko -

wo
7. Ko cię cin Bro do wy, Ko cię cin Twor ki,

No wy Ko mu nin, Sta ry Ko mu nin
8. Ko zie bro dy
9. Bie la ny, Ma ła Wieś, Ma le wo, Dru cho -

wo, Mło dy Nie dróż, Sta ry Nie dróż
10. Pól ka Ra ciąż, Bu dy Kra szew skie, Kra -

sze wo Czu ba ki
11. Kra sze wo Po do bor ne, Kra sze wo Fal ki,

Żu ko wo Stru sie, Kra sze wo Ga czuł ty,
Kra sze wo Ro ry, Kra sze wo Sła wę cin

12. Cie ciersk, Żu ko wo Waw rzon ki, Łem pi -
no, Łem pi nek

13. Sie ra ko wo, Fol wark Ra ciąż, Ki ni ki, Pę -
sy, Wit ko wo

14. Kraj ko wo, Li pa, Grzy bo wo, Ży cho wo,
Kru sze ni ca, Kraj ko wo Bud ki

15. Kos so bu dy, Droz do wo, Zdu nó wek, Dra -
mi nek
Do koń ca paź dzier ni ka ra da ma czas

na przy ję cie uchwa ły w spra wie jed no man -
da to wych okrę gów wy bor czych.

Okręgi
jednomandatowe

Wybory 2014W skró cie
Przy do mów ki z do fi nan so wa niem
Wszyst ko wska zu je na to, że

gmi na Ra ciąż otrzy ma do fi nan -
so wa nie na bu do wę ko lej nych
przy do mo wych oczysz czal ni
ście ków. - Nasz wnio sek o do ta -
cję unij ną uzy skał po zy tyw ną
oce nę i ma my na dzie ję, że jesz -
cze w tym ro ku pod pi sze my
umo wę – po in for mo wał wójt Ry -
szard Gisz czak.

A cho dzi o nie ba ga tel ną kwo tę, bo o oko ło 2 mln zł. W dru gim eta -
pie in we sty cji w gmi nie Ra ciąż ma ją być za in sta lo wa ne 132 urzą dze nia
do czysz cze nia ście ków do mo wych. 85 pro cent kosz tów zo sta nie po -
kry tych z fun du szy unij nych, 15 pro cent wy ło ży gmi na i miesz kań cy.

Eter nit zdję ty
Z 71 po se sji w gmi nie Ra ciąż

znik nął eter nit. Fir ma zaj mu ją ca
się de mon ta żem i od bio rem te go
szko dli we go po kry cia da cho we go
usu nę ła w su mie ok. 180 tys. ki lo -
gra mów eter ni tu, co kosz to wa ło
ok. 70 tys. zł. Przed się wzię cie fi -
nan so wał Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej. Je śli w przy szłym ro ku
WFOŚ bę dzie na dal po kry wał kosz ty od bio ru eter ni tu, gmi na, po dob -
nie jak w tym ro ku, prze pro wa dzi na bór chęt nych do po zby cia się nie -
zdro we go ma te ria łu.

Dro gi do żwi ro wa ne
Za koń czo ne zo sta ły w gmi nie ro bo ty zwią za ne z do żwi ro wa niem

dróg, głów nie wy ni ka ją ce z po stu la tów miesz kań ców, któ rzy na ten cel
prze zna czy li te go rocz ny fun dusz so łec ki. W su mie pra ce te kosz to wa ły
oko ło 250 tys. zł.

Cią gnik z fun du szu
Pod czas ze brań wiej skich miesz kań cy de cy do wa li, na co prze zna -

czyć pie nią dze z przy szło rocz ne go fun du szu so łec kie go. Ze zro zu mie -
niem spo tkał się apel wój ta gmi ny Ra ciąż, aby część fun du szu każ de
so łec two prze ka za ło na za kup przez gmi nę cią gni ka i ko siar ki do wy -
ka sza nia ro wów. O za ro śnię tych ro wach czę sto mó wią na se sji i rad ni,
i soł ty si. Stąd po mysł z kup nem sprzę tu do wy ka sza nia. Jak wy star czy
pie nię dzy, za ku pio ny też zo sta nie pług do od śnie ża nia.

Są siedz ka współ pra ca
Gmi ny Ra ciąż i Ba bo sze wo uchwa li ły, że we sprą fi nan so wo in we sty -

cje dro go we, pla no wa ne na ich te re nach. Gmi na Ra ciąż prze ka że gmi nie
Ba bo sze wo 100 tys. zł na re mont i prze bu do wę wy bra nych od cin ków
dróg gmin nych, a gmi na Ba bo sze wo wes prze gmi nę Ra ciąż (rów nież
kwo tą 100 tys. zł) w prze bu do wie dro gi Zło to po le – Szapsk Bud ki. Obie
gmi ny za bie ga ją w wo je wódz twie o fi nan se i uwzględ nie nie tych in we -
sty cji w Na ro do wym Pro gra mie Prze bu do wy Dróg Lo kal nych.

Sta ro sta o od pa dach
W po przed nim nu me rze ob szer nie pi sa li śmy o od pa dach, któ re zo sta -

ły wy wie zio ne na po la w Stro żę ci nie i w Szap sku. Spra wa wró ci ła na se -
sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż, któ ra od by ła się 7 wrze śnia. Sta ro sta płoń ski Jan
Mą czew ski oświad czył m. in., że ze zwo le nie na pro wa dze nie od zy sku ko -
mu nal nych osa dów ście ko wych, wy da ne przez sta ro stwo, zo sta nie cof nię -
te, je śli oka że się, że fir ma dzia ła nie zgod nie z tym ze zwo le niem.



23 661 77 89
No wy nu mer do po mo cy le kar skiej

Jak po in for mo wał Jó zef Świer czek, dy rek tor Sa mo dziel ne go Pu blicz -
ne go Ze spo łu Za kła dów Opie ki Zdro wot nej w Płoń sku, 15 sierp nia uległ
zmia nie nu mer te le fo nu do noc nej i świą tecz nej po mo cy le kar skiej i pie lę -
gniar skiej. No wy nu mer to 23 661 77 89.

Jest to zwią za ne z fak tem, że od 1 paź dzier ni ka ma ulec li kwi da cji dys -
po zy tor nia dzia łu po mo cy do raź nej w Płoń sku. We zwa nia po go to wia ra tun -
ko we go przyj mo wa ne bę dą w Płoc ku. Noc na i świą tecz na po moc le kar ska
i pie lę gniar ska po zo sta ją w ge stii SPZ ZOZ.
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R a d  n i
gmi ny Ra ciąż
przy ję li in for -
ma cję o prze -
bie gu wy ko -
na nia bu dże tu

na rok 2012 w pierw szym pół ro czu.
Plan za kła da, że te go rocz ne do cho -

dy gmi ny wy nio są 23,4 mln zł, a wy dat -
ki 23 mln 475 tys. zł. De fi cyt bu dże tu
w kwo cie nie co po nad 75 tys. zł zo stał
po kry ty po życz ką z Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w War sza wie.

W pierw szym pół ro czu do cho dy zo -
sta ły wy ko na ne w po nad 56 pro cen tach,
w tym do cho dy wła sne nie mal w 50 pro -
cen tach. Naj więk szą kwo tę do cho dów
wła snych gmi ny sta no wią do cho dy z ty -
tu łu po dat ków i opłat lo kal nych od osób
praw nych i fi zycz nych, któ re zo sta ły wy -
ko na ne w 47,41%.

Do ta cje ce lo we otrzy ma ne z bu dże -
tu pań stwa zo sta ły wy ko na ne w 57,82%,
a do ta cja na re ali za cję za dań wła -
snych – w 49,12%. Sub wen cja ogól -
na z bu dże tu pań stwa wy no si w tym ro ku
nie co po nad 9 mln zł. W I pół ro czu
do bu dże tu gmi ny Ra ciąż wpły nę -
ło 58,36% tej kwo ty.

Do cho dy ma jąt ko we, czy li przede
wszyst kim do ta cje ze środ ków unij nych
na in we sty cje, zo sta ły zre ali zo wa ne
w bli sko 77 pro cen tach.

Te go rocz ne wy dat ki w I pół ro czu
zo sta ły zre ali zo wa ne w 43,42%, w tym
wy dat ki bie żą ce – w 47,34% i wy dat ki
ma jąt ko we w 22,33%.

Sub wen cja oświa to wa w kwo cie nie -
co po nad 6,5 mln zł po kry je tyl ko 70%
pla no wa nych wy dat ków.

W bu dże cie gmi ny na 2012 r. za pla -
no wa no po nad 3,6 mln zł na wy dat ki in -
we sty cyj ne wła sne. Prze dłu ża ją ca się zi -

ma oraz róż ne przy czy ny tech nicz ne spo -
wo do wa ły prze su nię cia w wy ko na niu za -
dań in we sty cyj nych na II pół ro cze.

Do 30 czerw ca 2012 r. do ko na no
spła ty kre dy tu w kwo cie 600 tys. zł i po -
ży czek do wy so ko ści 850 tys. zł za cią -
gnię tych w WFO ŚiGW w War sza wie.
Zo bo wią za nia gmi ny na ko niec pierw -
sze go pół ro cza wy no szą 6.620.294, 34 zł
i jest to głów nie po życz ka z WFO ŚiGW
– 6 mln 280 tys. zł.

Z in for ma cji wy ni ka, że w I pół ro -
czu do cho dy bu dże to we zo sta ły wy ko na -
ne w kwo cie 13.146.061,93 zł, a wy dat ki
w kwo cie 10.192.451,72 zł, cze go wy ni -
kiem jest nad wyż ka bu dże to wa w kwo -
cie 2.953.610,21 zł.

W związ ku z nie wy ko na niem pla no -
wa nych wy dat ków oraz wyż szych wpły -
wów do cho dów w I pół ro czu wy stę po wa -
ły wol ne środ ki, któ re by ły gro ma dzo ne
na lo ka tach w Ban ku Spół dziel czym
w Ra cią żu. Wpły wy do bu dże tu z ty tu łu
od se tek wy no szą 14.633,89 zł.

(na pod sta wie in for ma cji 
Urzę du Gmi ny)

Pół me tek bu d˝e tu

Kom pu tery pod strze chy...
Nasz wieszcz na ro do wy Adam

Mic kie wicz ma rzył: „... ach, że by te
księ gi zbłą dzi ły pod strze chy...”.
Ma rze nie po ety się speł ni ło.

Dziś, tra we stu jąc je sło wa, moż -
na rzec, że au to rzy pro gra mu „In no -
wa cyj na go spo dar ka – spo łe czeń stwo
in for ma cyj ne” ma rzą, aby kom pu te ry
tra fi ły pod strze chy, choć strzech ra -
czej już nie wi dać. O co cho dzi?

Pro gram „In no wa cyj na go spo dar ka” to za kro jo ne
na sze ro ką ska lę przed się wzię cie fi nan so wa ne ze środ -
ków eu ro pej skich, skie ro wa ne do tych, któ rzy za mie rza ją
re ali zo wać in no wa cyj ne pro jek ty, zwią za ne z ba da nia mi
i roz wo jem, no wo cze sny mi tech no lo gia mi, in we sty cja mi
o du żym zna cze niu dla go spo dar ki lub wdra ża niem i sto -
so wa niem tech no lo gii in for ma cyj nych i ko mu ni ka cyj -
nych. Nas in te re su je aku rat ten ostat ni dział. Otóż Ra da
Gmi ny Ra ciąż wy ra zi ła wo lę przy stą pie nia do re ali za cji
pro gra mu „In no wa cyj na go spo dar ka – prze ciw dzia ła nie
wy klu cze niu cy fro we mu” i za pi sa ła w uchwa le, przy ję tej
na se sji 7 wrze śnia, że w la tach 2013-2015 za bez pie czy

na ten cel w bu dże cie gmi ny kwo tę ok. 190 tys. zł ja ko
wkład wła sny gmi ny. Resz tę po zy ska ze środ ków unij -
nych, wnio sek już zo stał zło żo ny.

Za tem to do pie ro po czą tek pro jek tu,
ale war to o nim wie dzieć. Je go re ali za cja
ozna cza, że 150 osób miesz ka ją cych
na te re nie gmi ny Ra ciąż otrzy ma sprzęt
kom pu te ro wy z opro gra mo wa niem, z po -
mo cą tech nicz ną przy je go in sta lo wa niu
w do mu i ser wi sem w trak cie eks plo ata -
cji oraz bez płat ny do stęp do In ter ne tu.
Po nad to prze wi du je się cykl 10 szko leń.
Sprzęt tra fi do ro dzin za gro żo nych wy -

klu cze niem spo łecz nym oraz osób nie peł no spraw nych.
Ro dzi ny mu szą speł niać kry te rium eko no micz ne (ni skie
do cho dy, za sił ki po bie ra ne z GOPS) oraz w ta kiej ro dzi nie
mu si być na utrzy ma niu dziec ko lub mło dzież uczą ca się.
O tym, gdzie tra fi sprzęt, za de cy du je wy wiad śro do wi sko -
wy pro wa dzo ny przez GOPS i szko ły.

- Gdy już doj dzie do fi na li zo wa nia pro jek tu, a do te -
go jest jesz cze spo ro cza su, bę dzie my tak dzie li li sprzę -
tem, aby tra fił on rze czy wi ście tam, gdzie jest bie da,
i gdzie mo że być wy ko rzy sta ny z po żyt kiem, a nie tyl ko
do ko rzy sta nia z gier kom pu te ro wych – za pew nił wójt
Ry szard Gisz czak.                                                    r -r



Za nim ucznio wie wy re cy to wa li
po etyc kie stro fy, ksiądz pro boszcz
Jan Pio trow ski po pro wa dził uro czy ste
na bo żeń stwo, w trak cie któ re go pa ra -
fia nie przy nie śli do oł ta rza da ry. Ja ko
pierw si szli sta ro sto wie do ży nek – Je -
rzy i Ma rze na Kop czyń scy go spo da -
ru ją cy we wsi Do brska Wło ścia ny,
nio sąc do rod ny bo chen chle ba. Za ni -

mi po dą ża li pa ra fia nie re pre zen tu ją cy
róż ne miej sco wo ści po ło żo ne na te re -
nie pa ra fii Gra le wo, z wień ca mi do -
żyn ko wy mi, ko sza mi wy peł nio ny mi
da ra mi zie mi. Ksiądz
świę cił da ry, dzię ko -
wał za nie rol ni kom
mó wiąc: „To wa sze
jest przede wszyst kim
dzi siej sze świę to”.

Msza do żyn ko wa
mia ła jesz cze je den
wy miar – w cza sie jej
trwa nia ksiądz pro -
boszcz udzie lił sa kra -
men tu chrztu ma łej
Zu zi.

Na ko niec, co

w Gra le wie jest już
tra dy cją, uczest ni -
czą cy w na bo żeń -
stwie dzie li li się
chle bem. Z ko sza -
mi wy peł nio ny mi
pie czy wem skie ro -
wa li się do ze bra -
nych w ko ście le i na pla cu przed nim
prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ra ciąż
Ja ro sław Ja wor ski oraz pa nie soł ty ski.

Póź niej na sce nie wy sta wio nej
na ty łach świą ty ni mło dzież za pre -
zen to wa ła wspo mnia ny pro gram
o chle bie. Wy stą pił ze spół lu do wy Li -
po wia cy z Li pow ca Ko ściel ne go
w po wie cie mław skim. W tam tej szej
pa ra fii ksiądz Jan Pio trow ski przez

wie le lat peł nił obo wiąz ki pro bosz -
cza. Stam tąd też przy szedł do Gra le -
wa. Ale za cho wał wię zi, któ re owo cu -
ją ta ki mi wła śnie kon tak ta mi. W trak -
cie wy stę pów mło dzież czę sto wa ła
ze bra nych cia stem upie czo nym przez
go spo dy nie z pa ra fii Gra le wo.      r -r
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„...aby nigdy nie zabrakło 
chleba naszego powszedniego...”

Ten frag ment utwo ru po etyc kie go, za pre zen -
to wa ne go pod czas pro gra mu przy go to wa ne go
przez mło dzież o sza cun ku dla chle ba, je go świę -
to ści, mo że po słu żyć za mot to do re la cji z te go -
rocz nych do ży nek pa ra fial nych w Gra le wie, któ re
od by ły się 16 wrze śnia.

Pa ra fia nie z róż nych miej sco wo ści przy by li z wień ca mi do żyn ko wy mi

Uro czy ste na bo żeń stwo po pro wa dził ksiądz pro boszcz Jan Pio trow ski 

Sta ro sto wie do ży nek Je rzy i Ma rze na Kop czyń -
scy go spo da ru ją cy we wsi Do brska Wło ścia ny
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Z ko sza mi wy peł nio ny mi pie czy wem skie ro wa li się do ze bra nych 
w ko ście le i na pla cu przed nim prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ra ciąż

Ja ro sław Ja wor ski oraz pa nie soł ty skiW cza sie mszy ochrzczo na zo sta ła ma ła Zu zia

Wy stę py mło dzie ży oglą da ła spo ra gru pa miesz kań ców pa ra fii

Wy stą pił ze spół lu do wy Li po wia cy z Li pow ca Ko ściel ne go 
w po wie cie mław skim

Na sce nie wy sta wio nej na ty łach świą ty ni mło dzież za pre zen to wa ła 
pro gram o chle bie



Jak co ro ku te go dnia do Ko zie bród po dą ża ły piel -
grzym ki wier nych z bliż szych i dal szych pa ra fii. Do rocz -
ny od pust był po łą czo ny z do żyn ka mi de ka na tu ra cią skie -
go. To też wie le piel grzy mek przy by ło do Ko zie bród
z pięk ny mi do żyn ko wy mi
wień ca mi. Wszyst kich ser -
decz nie wi tał pro boszcz pa -
ra fii w Ko zie bro dach ksiądz
Wła dy sław Ma jew ski.

Ksiądz bi skup po świe cił
przy nie sio ne przez rol ni ków
da ry zie mi i wy ko na ne rę ka -
mi lu dzi rol ni cze go tru du do -
żyn ko we wień ce.

W ho mi lii wy gło szo nej
pod czas na bo żeń stwa przed
świą ty nią m. in. na wią zał
do świę ta Mat ki Bo skiej
Siew nej, opie kun ki za sie -
wów: – Rzu co ne przez rol ni -
ków w zie mię ziar no wy da
zwie lo krot nio ny plon. Trze ba
nam z za ufa niem w Bo żą po -
moc pod jąć na no wo trud rol -
ni czej pra cy i mi mo wszyst -
kich mniej lub bar dziej przy -
gnę bia ją cych dla rol nic twa
pro gnoz, orać zie mię i wrzu -
cać ziar no, aby nam nie bra -
kło chle ba na sze go po wsze -
dnie go, o któ ry co dzien nie
pro si my Bo ga – mó wił.

Uro czy sto ściom re li gij -
nym to wa rzy szył od pu sto wy
jar mark. Na licz nych stra ga -
nach, usta wio nych przy głów -
nych uli cach miej sco wo ści,
do mi no wa ły ob wa rzan ki. Ale
nie bra ko wa ło też in nych ar -
ty ku łów tra dy cyj nie ofe ro wa -
nych pod czas od pu stów,
szcze gól nie z my ślą o naj -
młod szych.

r -r
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Ma don na Ko zie brodz ka z bursz ty no wą ró żą

Mszy świę tej prze wod ni czył bi skup płoc ki Piotr Li be ra

Na boż ny or szak po dą ża na miej sce mszy po lo wej

Wie niec z pa ra fii w Kraj ko wie

Wie niec z pa ra fii w Uniec kuNie któ re dzie ci przy wdzia ły ko mu nij ne stro je

Bi skup płoc ki Piotr Li be ra prze wod ni czył mszy
świę tej, któ ra 8 wrze śnia, w świę to Na ro dze nia Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny, zwa ne w tra dy cji lu do wej
świę tem Mat ki Bo skiej Siew nej, od by ła się w Ko -
zie bro dach, gdzie znaj du je się sły ną cy od trzech stu -
le ci ła ska mi ob raz Mat ki Bo skiej. Zwierzch nik Ko -
ścio ła w die ce zji płoc kiej po da ro wał ko zie brodz kie -
mu sank tu arium bursz ty no wą ró żę.
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Wie le piel grzy mek przy by ło do Ko zie bród z pięk ny mi do żyn ko wy mi
wień ca mi

Wszyst kich wi tał pro boszcz pa ra fii w Ko zie bro dach 
ksiądz Wła dy sław Ma jew ski

8 wrze śnia do Ko zie bród przy by li wier ni z bliż szych i dal szych pa ra fii

Jesz cze ostat nie uwa gi ma my i moż na
wró cić w sze re gi mi ni stran tów

Wier ni z da ra mi

Na licz nych stra ga nach do mi no wa ły ob wa rzan ki i za baw ki

W Ko zie bro dach znaj du je się sły ną cy od trzech stu le ci ła ska mi 
ob raz Mat ki Bo skiej
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Do żyn ki die ce zji płoc kiej

Mszę świę tą dzięk czyn ną spra -
wo wał ksiądz bi skup Piotr Li be ra. Po -
wi ta li go sta ro sta płoń ski Jan Mą -
czew ski i wójt gmi ny Płońsk Alek san -
der Ja ro sław ski. A kwia ta mi wi ta li bi -
sku pa go spo da rze do ży nek – Re na ta
i Krzysz tof Grąb czew scy z Li se wa.

W ka za niu wy gło szo nym w trak -
cie na bo żeń stwa bi skup Piotr Li be ra
po wie dział m. in.

– Dziś dzię ku je -
my za zbo że, a więc
za to, co w żniw nym
tru dzie po cho dzi
z Bo że go ob da ro wa -
nia, z Bo żej ła ski.
Po my śl cie, ja kim cu -
dem jest zbo że.
Drze mie w nim po -
tęż na si ła, któ ra spra -
wia, że choć ob -
umie ra, to od ra dza
się i wy da je wie lo -
krot nie więk szy
plon. A po tem trze -
ba ty się cy ta kich
zia ren, aby wy piec
chleb, aby wy piec
ho stie i ko mu ni kan -
ty, w któ rych pod -
czas Eu cha ry stii za -
miesz ka sam Chry -
stus. Rol ni cy, świad -
ko wie tych cu dow -
nych prze mian, wło -
da rzą cy w za stęp stwie
Pa na Bo ga zie mią,
w naj bar dziej na tu ral -
ny spo sób za cho wu ją
w ser cach wia rę i wy -
peł nia ją obo wią zek
dzięk czy nie nia Bo gu.

Od wo łał się też
do cu du Je zu sa, któ ry
szedł przez wsie i mia -
sta Zie mi Świę tej,
a gdy do ko nał cu du
uzdro wie nia głu cho -
nie me go, po wie dział

„ef fa tha” – „otwórz się”. Bi skup
prze ko ny wał, że te go „ef fa tha” po -
trze bu je pol ska wieś.

– Otwórz się, Pol sko, na pro mo -
wa nie go spo darstw ro dzin nych,
a więc nie tyl ko ta kich, w któ rych li -
czą się wiel kie are ały i wiel ka pro -
duk cja, ale ta kich, któ re mo że utrzy -
mać jed na ro dzi na; któ re ta ro dzi -
na z du mą pro wa dzi, na któ rych czu -

je się ona do brze, na któ rych zo sta ją
na stęp cy i w któ rych jak w ma tecz ni -
ku do ży wa ją na si se nio rzy – wy mie -
niał bi skup płoc ki.

Bp Li be ra mó wił rów nież o mi -
lio nach mło dych lu dzi, któ rzy nie wi -
dzą per spek tyw w oj czyź nie, a przede
wszyst kim na wsi, i ma so wo z niej
ucie ka ją. Od niósł się tak że do ni skiej
opła cal no ści pra cy rol ni ków, któ rzy
swo je go spo dar stwa utrzy mu ją się
na po zio mie mi ni mum eg zy sten cji
oraz o po trze bie za trud nia nia  w spół -
kach, agen cjach i do radz twach rol -
nych lu dzi „kom pe tent nych, rze tel -
nych i su mien nych”. 

Do Li se wa w gmi nie Płońsk zje cha ły 9 wrze śnia de le ga cje chy -
ba wszyst kich de ka na tów die ce zji płoc kiej. Te go dnia od by wa ły się
tu do żyn ki die ce zjal ne, któ rych go spo da rzem by ła zie mia płoń ska.

Wie niec z Za łusk

Wie le do żyn ko wych wień ców to praw dzi we
dzie ła sztu ki

Mszę świę tą dzięk czyn ną spra wo wał ksiądz bi skup Piotr Li be ra

Bi sku pa po wi tał m. in. sta ro sta płoń ski Jan Mą czew ski



– Ef fa tha – otwórz
się, Pol sko, i po sta raj
się, aby do pła ty bez po -
śred nie, któ re pol scy
rol ni cy otrzy mu ją
z Unii Eu ro pej skiej, jak
naj ry chlej osią gnę ły po -
ziom do płat, otrzy my -
wa nych przez rol ni ków
w tzw. sta rych kra jach
Unii. Jak – je śli to się
nie sta nie – pol ska wieś
ma nad ro bić swo je wie -
lo wie ko we opóź nie nia?
Otwórz się Pol sko, i po -
myśl, dla cze go park
ma szy no wy na pol skiej wsi
jest tak prze sta rza ły? I tak -
że nad tym, skąd się bie rze
ten roz dź więk cen na wo -
zów, pa liw i środ ków
ochro ny ro ślin z jed nej stro -
ny i ni skich cen sku pu zbo -
ża, mle ka, żyw ca z dru -
giej? – py tał obec nych or -
dy na riusz płoc ki.  

Po tem po świę cił chleb
i do żyn ko we wień ce uple -
cio ne z te go rocz nych zbóż
i in nych da rów zie mi. A by -
ło ich oko ło stu.

W uro czy sto ściach do -
żyn ko wych uczest ni czy ło
wie lu sa mo rzą dow ców. Był
wśród nich m. in. mar sza łek
wo je wódz twa ma zo wiec -
kie go Adam Stru zik.

Po mszy roz po czął się
ce re mo niał do żyn ko wy
z dzie le niem się chle bem.
Póź niej na sce nie pre zen to -
wa ły się miej sco we ze spo ły
ar ty stycz ne, ale naj więk sze
za in te re so wa nie wzbu dził
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Nie któ re pa nie przy by ły ubra ne w re gio nal ne stro je lu do we

De le ga cja po wia tu płoń skie go

Do Li se wa w gmi nie Płońsk zje cha ły 9 wrze śnia de -
le ga cje chy ba wszyst kich de ka na tów die ce zji płoc kiej

Bi skup przy był na miej sce
mszy w asy ście licz ne go

gro na ka pła nów

Go spo da rze do ży nek die ce zjal nych 
Re na ta i Krzysz tof Grąb czew scy z Li se wa

De le ga cja z pa ra fii w Sie miąt ko wie re pre zen to wa ła
de ka nat ra cią ski

W uro czy sto ściach uczest ni czy li sa mo rzą dow cy,
wśród nich mar sza łek wo je wódz twa ma zo wiec kie go

Adam Stru zik (dru gi z pra wej)

kon cert An drze ja Pia secz ne go. Do żyn ko wy pik nik, któ re mu to -
wa rzy szy ły kra my, wy sta wy i ba ry, za koń czył po kaz ogni sztucz -
nych. r -r

De le ga cje w wień ca mi
do żyn ko wy mi po dą ża ją
do bi sku pa, aby je 
po świę cił
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Od 1 stycz nia 2012 r. gmi na Ra -
ciąż re ali zu je pro jekt pn. „Suk ces za -
czy na się w przed szko lu” współ fi -
nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun -
du szu Spo łecz ne go, Pro gram Ope ra -
cyj ny Ka pi tał Ludz ki, Prio ry tet IX,
Dzia ła nie 9.1. Wy rów ny wa nie szans
edu ka cyj nych i za pew nie nie wy so kiej
ja ko ści usług edu ka cyj nych świad -
czo nych w sys te mie oświa ty, Pod -
dzia ła nie 9.1.1. Zmniej sza nie nie rów -
no ści w stop niu upo wszech nia nia
edu ka cji przed szkol nej. Ce lem pro -
jek tu jest pod nie sie nie stop nia upo -
wszech nia nia edu ka cji przed szkol nej

u 118 dzie ci w wie ku przed szkol nym
(3-5 lat) oraz za pew nie nie wy so kiej
ja ko ści edu ka cji przed szkol nej na te -
re nie gmi ny Ra ciąż. Pro jekt bę dzie
re ali zo wa ny do 30.11.2013 ro ku.
War tość pro jek tu wy no si 697 390,00
PLN.

Zgod nie z wnio skiem o do fi nan -
so wa nie Ra da Gmi ny Ra ciąż uchwa -
łą nr X/53/2011 z dnia 30 sierp -
nia 2011 r. pod ję ła de cy zję o utwo -
rze niu sied miu Ośrod ków Edu ka cji
Przed szkol nej (Punk tów Przed szkol -
nych) w na stę pu ją cych miej sco wo -
ściach: Ko dłu to wo, Ko zie bro dy, Ra -
ciąż, Sta re Gra le wo, Kraj ko wo

i Unieck.
W każ dym punk cie prze pro wa -

dzo no pra ce ada pta cyj ne po le ga ją ce
na re mon cie, ma lo wa niu i do sto so wa -
niu do po trzeb ma łych dzie ci oraz
osób nie peł no spraw nych. Każ dy
punkt wy po sa żo no zgod nie z po trze -
ba mi w ze staw me bli: ław ki, krze sła,
szaf ki na po mo ce dy dak tycz ne, re ga -
ły, pół ki oraz kom plet po mo cy dy -
dak tycz nych: ką ci ki te ma tycz ne,
kloc ki, puz zle edu ka cyj ne, ta bli ce
kor ko we, ma gne tycz ne i wy ra zo wo -
-ob raz ko we, plan sze edu ka cyj ne i tor -
by z in stru men ta mi mu zycz ny mi. Za -
da nie to zre ali zo wa no zgod nie z usta -

SHA PE Pro jekt,, Suk ces za czy na się w przed szko lu” – pro jek ty
kon kur so we re ali zo wa ny w ra mach Pod dzia ła nia 9.1.1 Pro gra mu 

Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską
ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go 

Pro jekt „Suk ces za czy na się w przed szko lu” 
w okre sie od 1 stycz nia do 31 sierp nia 2012 r.

Punkt Przed szkol ny w Kraj ko wie Punkt Przed szkol ny w Kra sze wie Ga czuł tach

Punkt Przed szkol ny w Uniec ku Punkt Przed szkol ny w Ko dłu to wie
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SKUP ZŁOMU 
i METALI KOLOROWYCH

NA WAGĘ!!!

SKUP ZBOŻA
Konkurencyjne ceny!!!

(odbiór od klienta 
własnym transportem)

Sprzedaż:
- WĘGIEL                        
- EKOGROSZEK               
- BRYKIET OPAŁOWY 
- NAWOZY  
- CEMENT  
- MATERIAŁY BUDOWLANE

F.H.U. GRALEWO
Tel. 23 679-32-06; 604-268-846

KANCELARIA
ADWOKACKA 
W RACIĄŻU

Kompleksowa obsługa prawna 
osób fizycznych i firm.

Prawo karne, gospodarcze, 
pracy, cywilne.

Kancelaria czynna 
we wtorki i czwartki 
w godzinach 16 – 18.

Adres: Plac Mickiewicza 4, 
wejście od ul Wolności, I p. (ulica do kościoła)

Tel. kom. 600 545 232  tel./fax 24 2622431
ADWOKAT: Anna Borysewicz

wą – pra wo za mó wień pu blicz nych w try bie prze tar gu
nie ogra ni czo ne go. 

W każ dym OEP jest za trud nio na na uczy ciel ka
na pod sta wie umo wy o pra cę zgod nie z Kar tą Na uczy cie -
la. Na uczy ciel ki po sia da ją kwa li fi ka cje do pro wa dze nia
za jęć w przed szko lu zgod nie z roz po rzą dze niem MEN
z dnia 12.03.2009 r. w spra wie szcze gó ło wych kwa li fi ka -
cji wy ma ga nych od na uczy cie li. Na uczy ciel ki re ali zu ją
pro gram zgod ny z pod sta wą pro gra mo wą wy cho wa nia
przed szkol ne go. Re kru ta cja dzie ci do OEP zo sta ła prze -
pro wa dzo na z za cho wa niem za sa dy rów no ści szans,
w tym za sa dy rów no ści płci w od nie sie niu za rów no
do dzie ci jak i ich ro dzi ców. W wy ni ku prze pro wa dzo ne -
go na bo ru do wszyst kich OEP uczęsz cza ło od 1 stycz -
nia – 118 dzie ci, w tym 59 dziew cząt i 59 chłop ców.

W lu tym 2012 r. we wszyst kich OEP zo sta ły prze -
pro wa dzo ne dwu go dzin ne se mi na ria dla ro dzi ców i pro -
wa dzą cych za ję cia na uczy cie lek. Te ma tem spo tka nia by -
ła „Ro la edu ka cji przed szkol nej w przy go to wa niu dzie ci
do pod ję cia na uki szkol nej – jak moż na wspo ma gać
dziec ko w pro ce sie osią ga nia go to wo ści szkol nej”. Ro -
dzi ce otrzy ma li ma te ria ły edu ka cyj ne, do ty czą ce wspie -
ra nia osią gnięć roz wo jo wych dzie ci.

W mar cu 2012 r. we wszyst kich OEP dzie ci by ły
prze ba da ne przez spe cja li stę – lo go pe dę. Ba da na by ła
spraw ność na rzą dów ar ty ku la cyj nych, od dy cha nia, oraz
ar ty ku la cja po szcze gól nych gło sek i płyn ność mó wie nia.
Prze ba da no 91 dzie ci. Każ de dziec ko uzy ska ło opi nię lo -
go pe dycz ną. Ro dzic otrzy ma li wska zów ki do ty cząc pra -
cy z dzieć mi i pro fi lak ty ki dys funk cji.

W kwiet niu 2012 r. prze pro wa dzo no dia gno zę go to -
wo ści szkol nej wśród dzie ci pię cio let nich.

Wy ni ki dia gno zy zo sta ły opra co wa ne przez pro wa -
dzą ce za ję cia i udo stęp nio ne ro dzi com.

We wszyst kich OEP zre ali zo wa no w mie sią cach
kwie cień, maj 2012 r. bo ga tą ofer tę im prez, uro czy sto ści,
wy ciecz ki przy rod ni cze oraz do Cen trum Za baw Hap py
Park w Płoc ku, Stró żew ku, itp. Wy ciecz ki or ga ni zo wa no
rów nież wspól nie z od dzia ła mi przed szkol ny mi i ucznia -
mi klas I -III szkół pod sta wo wych.

W kwiet niu 2012 r. zo stał prze pro wa dzo ny pro ces re -
kru ta cji dzie ci, któ re bę dą uczęsz czać do OEP od 1 wrze -
śnia 2012 r.

Re ali za cja pro jek tu nie na po ty ka na więk sze pro ble -
my. Jed ną trud no ścią jest nie speł nia nie kry te rium „Wy -
rów ny wa nie szans edu ka cyj nych dzie ci nie peł no spraw -
nych”. W wy ni ku prze pro wa dzo ne go na bo ru do OEP
uczęsz cza tyl ko 2 uczniów na 5 uczniów nie peł no spraw -
nych 3-, 4- i 5-let nich za miesz ka łych na te re nie gmi ny.

W związ ku z roz po czę ciem 3 wrze śnia 2012 r. no we -
go ro ku szkol ne go i prze pro wa dze niem re kru ta cji uzu peł -
nia ją cej za pra sza my ro dzi ców dzie ci 3-5 let nich (w tym
dzie ci nie peł no spraw nych) do za pi sa nia swo je go dziec ka
do wła ści we go dla je go miej sca za miesz ka nia OEP.

W∏a dy s∏aw Kwiat kow ski
ko or dy na tor pro jek tu
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Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Krajkowie 
w obiektywie Sławomira Trojanowskiego


