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Druga w nowej kadencji sesja Rady Gminy Raciąż odbyła 
się 29 listopada. Podczas obrad radni przyjęli szereg uchwał, 
m.in. ustalili pobory wójta, diety radnych i sołtysów, a także 
stawkę jednego kwintala żyta, będącą podstawą do wyliczenia 
podatku rolnego w przyszłym roku oraz stawki podatku od nie-
ruchomości i zasady zwolnienia od tej należności. Informujemy 
o tym wewnątrz numeru.

Niech ten symboliczny 

opłatek przysporzy 

zdrowia, siły i radości, 

a Boże Narodzenie upłynie 

w pogodnej atmosferze 

w blasku choinki, zaś 

2019 rok przyniesie same 

dobre dni, czego naszym 

Czytelnikom 

życzą autorzy „Głosu”

TERAZ  CIECIERSKTERAZ  CIECIERSK

Rozmowa ze Zbigniewem Sadow-
skim, wójtem gminy Raciąż

* Poprzedni wójt i przewodniczą-
cy rady byli z Gralewa. Teraz Cieciersk 
przejął władzę w gminie Raciąż...

– Mówiąc żartobliwie, tradycji mu-
siało stać się zadość. W tym sensie, że 
i wójt, i przewodniczący rady, obecnie 
przewodnicząca, są z tej samej miejsco-
wości.

Czytaj na str. 2-3

Święta Bożego Narodzenia to najpiękniejsze, rodzinne święta. 
Zachęcamy do zwiedzania ekspozycji „Boże Narodzenie na 
Mazowszu” w skansenie w Sierpcu. Tradycyjnie we wnętrzach 
z przełomu XIX i XX wieku prezentowane są dawne zwycza-
je związane z adwentem oraz świętowaniem na wsi Narodze-
nia Pańskiego. Namiastkę atmosfery panującej w tych dniach 
w skansenie prezentujemy na str. 12.

Płaca wójta, diety i podatki Boże Narodzenie w skansenie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała 20 listo-
pada dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Mło-
dzieży w miejscowości Kraszewo – Czubaki nowoczesną ka-
retkę transportową. Do lecznicy przyjechał główny dyrygent 
Orkiestry Jurek Owsiak.

Wartość pojazdu wraz z zabudową wynosi około 250 tys. 
złotych. Karetka służyć będzie do transportu podopiecznych 
kraszewskiej placówki na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne.

Czytaj na str. 7

Ś
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* Jakie były pierwsze 
sprawy, którymi zajął się pan 
po objęciu funkcji wójta

– Z pracownikami urzę-
du poprawiliśmy wniosek 
o dofi nansowanie moderniza-
cji remizy w Kraszewie Ga-
czułtach. Urząd Marszałkow-
ski sprawdził złożony w po-
przedniej kadencji dokument 
i dopatrzył się w nim błędów 
merytorycznych. Pracownicy 
Urzędu Gminy nanieśli po-
prawki i wniosek ponownie 
trafi ł do Urzędu Marszałkow-
skiego.

* Czy dotacja na to zada-
nie jest zagrożona?

– Na razie trudno jest mó-
wić o dotacji, gdyż nasz wnio-
sek jest pod kreską, to znaczy 
poza pierwszą pulą wniosków 
zakwalifi kowanych do dofi -
nansowania ze środków unij-
nych. Przy czym w dalszym 
ciągu mamy szansę na uzy-
skanie unijnych środków na 
modernizację remizy w Kra-
szewie Gaczułtach. Czy tak 
się stanie, będziemy wiedzieć 
po podziale środków dla 
tych wnioskodawców, którzy 
w pierwszej kolejności zo-
stali przez Urząd Marszał-
kowski zakwalifi kowani do 
wsparcia fi nansowego, czyli 
po podpisaniu przez nich 
umów i zaktualizowaniu kosz-
torysów. Wtedy będzie wie-
dza, czy z puli pieniędzy na 
dotacje dla pierwszej grupy 
wnioskodawców, zostały jesz-
cze jakieś środki do podziału dla pozostałych gmin ubiegających 
się o dotację unijną.

* A jeśli chodzi o decyzje kadrowe... Czy zamierza pan do-
konać zmian personalnych w Urzędzie Gminy i jednostkach mu 
podległych?

– Na pewno jakieś zmiany pokoleniowe będą. Po rozmo-
wach z pracownikami mam sygnały od dwóch osób pracujących 
w urzędzie, które mają świadczenia emerytalne i chciałyby już 
odejść na emeryturę. W ich miejsce w ramach konkursu będzie-
my zatrudniać młodych.

* Na stronie internetowej 
gminy jest już ogłoszony je-
den konkurs – na informatyka 
gminy.

– Tak. Po tragicznej śmier-
ci poprzedniego informatyka, 
do tej pory konkursu na to 
stanowisko jeszcze nie było. 
A taki specjalista jest w urzę-
dzie potrzebny. Tym bardziej, 
że w tym względzie doszły 
nowe zadania – sesje Rady 
Gminy muszą być nagrywane 
i udostępniane w internecie. 
Ponadto głosowanie w radzie 
ma się odbywać przy pomocy 
urządzeń technicznych. Na ra-
zie odbywa się w ten sposób, 
że radni są z imienia i nazwiska 
wyczytywani przez prowadzą-
cego obrady, i oświadczają, 
czy są za, czy też przeciw pro-
jektowi danej uchwały, czy się 
wstrzymują od głosu. I między 
innymi nad udostępnianiem 
tych informacji w internecie 
będzie czuwał informatyk, 
który zostanie wyłoniony 
w ogłoszonym właśnie kon-
kursie.

* Jakie ma pan plany, 
jeśli chodzi o inwestycje 
w gminie?

– Na pewno będziemy 
kontynuować inwestycje dro-
gowe, bo w tym względzie 
jest jeszcze wiele do zrobie-
nia. A także działania związa-
ne z budową zbiornika reten-
cyjnego na rzece Raciążnicy, 
czyli dalszy wykup gruntów 
pod zalew i szukanie środków 

na jego wykonanie. Wszystko wskazuje na to, że do roku 2020 
powinny pojawić się środki unijne na tego rodzaju inwestycje 
i będziemy zabiegać o to, aby z tej puli uzyskać dofi nansowa-
nie do budowy naszego zbiornika. Zatem działania rozpoczęte 
i realizowane przez poprzedniego wójta, będą kontynuowane, 
bo jest to inwestycja prorozwojowa.

* A działania nie związane z inwestycjami materialnymi?

– To przede wszystkim działania służące aktywizacji dzie-
ci i młodzieży. Do końca czerwca szkoły realizują program za-
jęć dodatkowych. Trzeba będzie znaleźć kolejne formy akty-

SAMORZĄD

I sesja nowej Rady Gminy Raciąż

Zbigniew Sadowski pochodzi ze Złotopola. Z ro-
dziną – żoną i dwójką synów mieszka w Ciecier-
sku. Ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole 
Zarządzania i Marketingu w Płońsku oraz studia 
magisterskie na wydziale politologii Akademii 
Humanistycznej w Pułtusku. Był radnym powia-
towym i członkiem Zarządu Powiatu Płońskiego. 
Bezpośrednio przed objęciem funkcji wójta gminy 
Raciąż pracował jako naczelnik wydziału archi-
tektoniczno-budowlanego w Starostwie Powiato-
wym w Płońsku, był ekspertem ds. opiniowania 
wniosków o dofi nansowanie inwestycji ze środ-
ków unijnych w Mazowieckiej Jednostce Wdraża-
nia Programów Unijnych. Wcześniej przez wiele 
lat pracował w Urzędzie Gminy Raciąż. Zapytany 
o hobby odpowiada: rolnictwo. Zajmuje się też 
bowiem 20-hektarowym gospodarstwem.

TERAZ CIECIERSKTERAZ CIECIERSK
Rozmowa ze Zbigniewem Sadowskim, wójtem gminy RaciążRozmowa ze Zbigniewem Sadowskim, wójtem gminy Raciąż
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wizujące uczniów. Jestem po rozmowach 
na ten temat z dyrektorami szkół, którzy 
również widzą taka potrzebę. Dyrektorzy 
szkół zgłaszali też potrzebę rozszerzenia 
zakresu zajęć logopedycznych. Na pew-
no stanie się tak od nowego roku szkol-
nego, a może jeszcze wcześniej, czyli od 
drugiego półrocza. Mówiąc o aktywności 
dzieci i młodzieży, mam też na myśli za-
jęcia sportowe. Rozmawiałem z przed-
stawicielami klubu Jutrzenka w Uniec-
ku, którzy są zainteresowani, aby stwo-
rzyć coś na kształt szkółki piłkarskiej 
uczniów ze szkół w gminie, nie tylko 
z Uniecka. Może w ten sposób wyłoniła-
by się szkolna reprezentacja gminy w pił-
kę nożną, uczestnicząca w rozgrywkach 
międzygminnych. Takimi zawodami za-
interesowani są m.in. wójt gminy Babo-
szewo czy burmistrz Drobina, z którymi 
rozmawiałem. W tym zamiarze chodzi 
o to, żeby odciągnąć dzieci i młodzież od 
komputerów czy tabletów, przy których 
spędzają zdecydowanie za dużo czasu, 
i zaproponować im aktywność fi zyczną 
na świeżym powietrzu.

* Czy ma też pan pomysły na aktywi-
zację dorosłych mieszkańców gminy?

– Jeśli chodzi o aktywizację doro-
słych, będziemy w tym względzie współ-
pracować z miastem, tak, jak to było do 
tej pory. Chodzi o wspólne organizowanie 
imprez kulturalnych, festynów, dożynek...

* Czyli integracja z miastem.

– Integracją bym tego nie nazwał, ra-
czej współpracą.

* Dlaczego unika pan określenia 
„integracja”?

– Dlatego, że wiem, iż są zakusy 
miasta na połączenie z gminą Raciąż.

* Nie chce pan połączenia gminy 
z miastem?

– Zdecydowanie nie. Nie widzę ko-
rzyści z tego tytułu dla wsi. Gmina Raciąż 
jako samodzielna jednostka radzi sobie 
bardzo dobrze, wykonanych zostało wiele 
inwestycji, po co więc mamy wracać do 
lat osiemdziesiątych, kiedy byliśmy razem 
z miastem. A wtedy bywało różnie. Mogę 
zapewnić, że za mojej obecności na funk-
cji wójta na pewno to nie nastąpi.

* Poprzedni wójt i przewodniczą-
cy rady byli z Gralewa. Teraz Cieciersk 
przejął władzę w gminie Raciąż...

– Mówiąc żartobliwie, tradycji mu-
siało stać się zadość. W tym sensie, że 
i wójt, i przewodniczący rady, obecnie 
przewodnicząca, są z tej samej miejsco-
wości.

* Rada Gminy Raciąż jest podzielo-
na. Taki przynajmniej wniosek nasuwa 
się po głosowaniach na pierwszej sesji 
w sprawie wyborów przewodniczącej 
rady. Jak pan w tej sytuacji widzi współ-
pracę z radą?

– Mówiłem o tym na pierwszej sesji 
rady, po złożeniu ślubowania. Zamierzam 
współpracować z całą radą, ze wszyst-
kimi radnymi bez wyjątku, bez wzglę-
du na to, z jakiego komitetu startowali 
w wyborach. Myślę, że emocje związane 
z wyborami już opadły. Nastał czas dzia-
łania. I wierzę, że zaangażowanie rad-
nych i sołtysów, doświadczenie i kom-
petentna praca urzędników pozwolą nam 
osiągnąć zamierzone cele prowadzące do 
rozwoju naszej gminy.

* Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Włodzimierz Dżbik

Z okazji Świąt Bożego NarodzeniaZ okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzeniaskładamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnieniapoczucie prywatnego i zawodowego spełnienia

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Roktowarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok

                      Życzą :                      Życzą :

Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski, Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski, 
Przewodnicząca Rady Gminy Raciąż Teresa Muchyńska,Przewodnicząca Rady Gminy Raciąż Teresa Muchyńska,
radni Gminy Raciąż oraz pracownicy Urzędu Gminy.radni Gminy Raciąż oraz pracownicy Urzędu Gminy.
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Przewodnicząca Rady Gminy Raciąż
 przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 10.00 – 12.00 

w siedzibie Urzędu Gminy Raciąż ul. Kilińskiego 2, pokój nr 18. 

Pobory wójtaPobory wójta

Dieta przewodniczącejDieta przewodniczącej

Komisja Skarg, Wniosków i PetycjiKomisja Skarg, Wniosków i Petycji

Diety radnychDiety radnych

Świadczenia dla sołtysówŚwiadczenia dla sołtysów

Rada Gminy Raciąż ustaliła miesięcz-
ne wynagrodzenie wójta gminy Zbignie-
wa Sadowskiego w sposób następujący:

* wynagrodzenie zasadnicze 
w kwocie 4.700,00 zł;

* dodatek funkcyjny 
w kwocie 1.900,00 zł;

* dodatek specjalny w kwocie 2.640,00 
zł, co stanowi 40 % wynagrodzenia za-
sadniczego i dodatku funkcyjnego;

* dodatek za wieloletnią pracę w kwocie 
658,00 zł, co stanowi 14% wynagro-
dzenia zasadniczego.  
Razem wynagrodzenie miesięczne 

brutto wynosi 9.898,00 zł.

Nagroda roczna – wg właściwych 
przepisów (ustawa z dnia 12 grudnia 
1997 r.).

Pozostałe składniki wynagrodzenia 
(nagroda jubileuszowa, odprawy) – wg 
obowiązujących przepisów.

Rada Gminy Raciąż uchwaliła zasady 
określenia wysokości diety oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych dla prze-
wodniczącej rady.

Podstawę do ustalenia wysokości diety 
stanowi półtorakrotność kwoty bazowej 
(obecnie kwota bazowa wynosi 1.789,42 
zł), określonej w ustawie budżetowej dla 

osób zajmujących kierownicze stanowi-
ska państwowe. Przewodnicząca Rady 
Gminy otrzymuje zryczałtowaną dietę 
miesięczną w wysokości 50% tak obli-
czonej podstawy.

Zwrot kosztów podróży służbowych 
przewodniczącej Rady Gminy będzie 
dokonywany na zasadach określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 200 r. w sprawie sposobu usta-
lania należności z tytułu zwrotu kosztów 
podróży służbowych radnych gminy. 
Polecenia wyjazdu służbowego przewod-
niczącej dokonuje wskazany wiceprze-
wodniczący Rady Gminy.

Rada Gminy Raciąż powołała Ko-
misję Skarg, Wniosków i Petycji. W jej 
skład weszli radni:

1. Robert Jędrzejewski
2.Małgorzata Ziółkowska

3. Krzysztof Sikorski
4. Bogdan Kokosiński
5. Grażyna Szczepańska

Przewodniczącym komisji został 
Bogdan Kokosiński

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ra-
ciąż radni będą otrzymywali dietę w for-
mie ryczałtu miesięcznego  oraz  zwrot 
kosztów podróży służbowych w wyso-
kości 35% obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę; wiceprzewod-

niczący rady i przewodniczący stałych 
komisji –  w wysokości 50%; wiceprze-
wodniczący komisji – w  wysokości: 
45% obowiązującego minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę.

W przypadku nieusprawiedliwionej 
nieobecności radnego na posiedzeniu 
komisji lub sesji, dieta zostanie pomniej-
szona o 20%.

Rada Gminy Raciąż przyjęła uchwałę 
w sprawie wysokości i zasad otrzymy-
wania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych dla sołtysów. Ustaliła zry-
czałtowaną dietę związaną z wykonywa-
niem funkcji sołtysa w wysokości 15% 
minimalnego wynagrodzenia za pracę 
(obecnie minimalne wynagrodzenie za 
pracę wynosi 2100 zł brutto). A także 
dietę za udział w sesji Rady Gminy w 
kwocie 130,00 zł.

Podstawą do wypłaty diety za udział 
w sesji jest obecność sołtysa na posie-

dzeniu Rady Gminy Raciąż. Zgodnie 
z uchwałą, za obecność sołtysa na sesji 
uważa się uczestniczenie we wszystkich 
punktach porządku obrad Rady Gminy, 
dotyczących podejmowanych uchwał.

Wypłata należnych diet sołtysom na-
stępuje w kasie urzędu po przedstawieniu 
listy do  wypłaty, sporządzonej przez pra-
cownika urzędu na podstawie list obec-
ności z posiedzeń Rady Gminy i zatwier-
dzonej przez wójta gminy.

Wypłata diety zryczałtowanej na-
stępuje w terminie do 7 dnia następne-

go kwartału, za który dieta przysługuje.
Na mocy uchwały rady sołtysi otrzy-
mywać też będą zwrot kosztów podróży 
służbowych poza teren gminy Raciąż. 
Za podróż służbową  uważa się podróż 
podjętą przez sołtysa w celu wykonywa-
nia zadania, mającego bezpośredni zwią-
zek z pełnioną przez niego funkcją. Ter-
min i miejsce wykonywania zadania oraz 
miejscowość rozpoczęcia i zakończenia 
podróży służbowej określa wójt gminy 
w poleceniu wyjazdu służbowego.
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KOMISJA ROLNICTWA 
I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Mateusz Pieniak– przewodniczący
Grażyna Szczepańska – zastępca
Robert Jędrzejewski
Gabriel Kalkowski
Stanisław Karpiński
Jarosław Jaworski
Krzysztof Sikorski

KOMISJA DO SPRAW 
ROZWOJU SPOŁECZNEGO
Jarosław Jaworski – przewodniczący
Beata Herman – zastępca
Grażyna Szczepańska
Wojciech Krajewski
Stanisław Karpiński
Grażyna Rogowska
Janusz Marcinkowski

KOMISJA DO SPRAW 
ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH
Wojciech Krajewski – przewodniczący
Janusz Marcinkowski – zastępca
Jarosław Jaworski
Beata Herman
Bogdan Kokosiński
Andrzej Wójtowicz
Grażyna Szczepańska

KOMISJA BUDŻETOWA I FINANSÓW
Małgorzata Ziółkowska – przewodnicząca
Andrzej Wójtowicz – zastępca
Grażyna Rogowska
Stanisław Karpiński
Mateusz Pieniak
Wojciech Krajewski
 Gabriel Kalkowski

KOMISJA REWIZYJNA
Krzysztof Sikorski – przewodniczący
Gabriel Kalkowski – zastępca
Andrzej Wójtowicz
Janusz Marcinkowski
Mateusz Pieniak

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję mieszkańcom miejscowości Drozdowo, Draminek, Kossobudy 
oraz Zdunówek, którzy w wyborach samorządowych obdarzyli mnie swoim zaufa-
niem i oddali swój głos, a także wspierali podczas kampanii. 
Gratuluję wszystkim, którzy te wybory wygrali.

Z wyrazami szacunku: Andrzej Kordalski

Proponowany porządek III sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
4 Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Przedłożenie Informacji o realizacji zadań oświatowych 

w Gminie Raciąż w roku szkolnym 2017/2018
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1) w spawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 
w sołectwach na terenie Gminy Raciąż;

 2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Raciąż;

 3) w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 
2018 rok;

 4) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upły-
wem roku budżetowego 2018;

 5) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Raciąż na lata 2019-2022;

 6) projekt uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2019 rok;
 7) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o przedłożonym projekcie uchwały o Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej i projekcie uchwały budżetowej 
Gminy Raciąż na 2019 rok;

 8) autopoprawka Wójta Gminy Raciąż do projektu uchwały 
budżetowej Gminy Raciąż na 2019 rok

 9) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Raciąż na lata 2019-2022;

10) uchwalenie Budżetu Gminy Raciąż na 2019 rok;
11) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej 
przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

12) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłono-
wego Gminy Raciąż w zakresie dożywiania w ramach 
realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

13) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków ponie-
sionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie 
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci pro-
duktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019-2023;

14) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profi laktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2019;

7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie III sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Muchyńska 

Z AW I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 
ze zm.), zwołuję III sesję zwyczajną Rady Gminy Raciąż 
w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 12:00, w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

Stałe komisje Rady Stałe komisje Rady 
Gminy RaciążGminy Raciąż

Rada Gminy Raciąż określiła liczebność 
i powołała składy stałych komisji rady:
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7 grudnia 2017 r. w Szkole Podsta-
wowej im. Władysława Stanisława Rey-
monta w Koziebrodach odbyła się uro-
czystość mająca na celu upamiętnienie 
patrona szkoły – Władysława Stanisława 
Reymonta i promowanie jego twórczo-
ści. Czytanie prozy Reymonta cieszy się 
dużym zainteresowaniem. W tym roku to 
już IV edycja.

Dyrektor szkoły serdecznie powitała 
wszystkich przybyłych. Przypomniała 
również zebranym kilka istotnych faktów 
z życia patrona szkoły, a następnie zapro-
siła do obejrzenia części artystycznej.

Uczennice klasy VIII – Natalia Do-
brzyńska i Julia Kowalska przybliżyły 
historię szkoły w gronie Szkół Reymon-
towskich i jej współpracę z Fundacją 
Władysława Stanisława Reymonta z Ka-
nady. Zebrani wysłuchali także fragmen-
tu prozy Reymonta „W pruskiej szkole” 
w wykonaniu Marii Szczypy – uczennicy 
klasy VI, która reprezentowała szkołę w 
Ogólnopolskim Konkursie Recytator-
skim „Mówimy Reymontem” w Zespole 
Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie na 
Dolnym Śląsku. Uroczystość umiliły lu-
dowe piosenki. 

d i 2017 S k l P d

Czytali „Chłopów” ReymontaCzytali „Chłopów” Reymonta

„Chłopów” Reymonta czytali m.in. przedstawiciele władz samorządowych gminy Raciąż, 
w pierwszym rzędzie od lewej: sekretarz Gabriela Kowalska, wójt Zbigniew Sadowski, 

przewodnicząca Teresa Muchyńska, radni Robert Jędrzejewski i Bogdan Kokosiński

Dyrektor szkoły 
Małgorzata Środkowska serdecznie 

powitała wszystkich przybyłych

Młodzież szkolna w ludowych strojach

W szkole odbył się konkurs literacki 
„Życie i twórczość Władysława Stanisła-
wa Reymonta”, w którym wzięli udział 
uczniowie klas IV-VI oraz VIII i III gim-
nazjum.

Dyrektor szkoły Małgorzata Środ-
kowska i wójt gminy Raciąż Zbigniew 
Sadowski wręczyli nagrody.

W kategorii klas IV-VI SP :

I nagroda – Maria Szczypa 
II nagroda – Beata Stępniak 
III nagroda – Wiktoria Grzegorzewska 

W kategorii kas VIII i III gimnazjum:
I nagroda– Natalia Żmijewska 
II nagroda – Jakub Parowski

Po części artystycznej czytanie 
IV tomu powieści „Chłopi” pt. „Lato” 
rozpoczęła dyrektor szkoły – Małgorza-
ta Środkowska, następnie czytali: wójt 
Zbigniew Sadowski, sekretarz gminy Ga-
briela Kowalska, przewodnicząca Rady 
Gminy Teresa Muchyńska, radni Ro-
bert Jędrzejewski i Bogdan Kokosiński, 
a także uczniowie, nauczyciele, rodzice. 
Stroje oraz atmosfera odzwierciedlały 
obraz tamtych czasów. Wszyscy uczest-
nicy wpisali się do kroniki szkolnej 
w celu upamiętnienia tej uroczystości. Ze 
względu na duże zainteresowanie wśród 
uczniów, rodziców i społeczności lokal-
 nej, czytanie powieści „ Chłopi” będzie 
kontynuowane w następnym roku.

M.Ś.
Fot. archiwum szkoły
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O dzieciach nie wolno zapominać. 
O żadnym, bez wyjątku. Powinny być 
szczęśliwe, w pełni zdrowe, cieszyć się 
beztroskim dzieciństwem. I chociaż je-
steś gotowy pokłócić się z każdym o ich 
lepsze życie, nie możesz walczyć z nie-
odwracalnością. 

Nie oznacza to jednak, że nie możesz 
zrobić nic. Bycie dobrym człowiekiem 
nie ma granicy– wyznaczonego końca. 
Wystarczy nauczyć się kochać, nie iść 
ślepo przez świat. Trzeba zatrzymywać 
się w miejscach, o których nie przypo-
mina nikt. Odkryć niezliczone pokłady 
miłości, szacunku, poświęcenia...dobra. 
Odmieniać czyjś los możesz zacząć od 
uśmiechu... tak na dobry początek. Za-
wsze staraj się pomóc.

„Jak bardzo trzeba być odważnym 
i dzielnym, aby w Polsce zajmować się 
dziećmi, które, rodząc się często z ogrom-
nym wielowadziem, także często są porzu-
cane przez rodziców. Dzieci takie bez po-
mocy ludzi odważnych i oddanych spra-
wie nie miałyby żadnych szans przeżycia. 
W Polsce funkcjonuje bardzo niewiele 
ośrodków, które fachowo i z wielką mi-
łością podejmują się opieki nad takimi 

dziećmi. W przeogromnej mierze ośrodki 
takie liczą na wsparcie ludzi dobrej woli 
i organizacji pozarządowych. Mimo bar-
dzo częstych deklaracji obrońców życia, 
od nich pomocy tej trudno oczekiwać” 
– pisze Jurek Owsiak.

Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy przekazała 20 listopada dla Zakła-
du Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci 
i Młodzieży w miejscowości Kraszewo-
-Czubaki (woj. mazowieckie, pow. płoń-
ski) nowoczesną karetkę transportową. 
Wartość pojazdu wraz z zabudową wyno-
si około 250 tys. złotych. Karetka służyć 
będzie do transportu podopiecznych kra-
szewskiej placówki na zabiegi lecznicze 
i rehabilitacyjne. 

Ambulans został specjalnie na tę 
okazję przygotowany, ma trzy miejsca 
siedzące, jedno leżące, doskonałą sygna-
lizację i jest pięknie oznakowany orkie-
strowymi kolorami.

To w tym miejscu 80% dzieci jest 
dotkniętych zespołem FAZ, czyli wielo-
wadziem powstałym na skutek naduży-
wania alkoholu przez matkę w okresie 
ciąży. Każdy z podopiecznych wymaga 

indywidualnej opieki, niektóre z nich są 
w bardzo ciężkim stanie.

Wszystkie są jednak pod opieką 
wspaniałego personelu, wyjątkowych 
ludzi, których cechuje ogromna odwaga 
i siła wielu serc. Nikt tu nie jest z przy-
padku. Tu czuje się misję, oddanie, pro-
fesjonalizm. I mimo ogromu pracy wciąż 
spotykasz się z życzliwością, spokojem 
i uśmiechem. Dzisiejszy dzień to dla nas 
wszystkich wyjątkowa lekcja. Poznali-
śmy wyjątkowych ludzi i Wielkich Wo-
jowników, którzy toczą ból o życie każ-
dego dnia. 

Karetka to kolejny zakup dla ośrodka 
w Kraszewie, do którego już wcześniej 
trafi ło m.in. blisko 50 łóżeczek dziecię-
cych – pięknych, kolorowych, bardzo 
słonecznych – oraz wiele innych urzą-
dzeń medycznych, takich jak kardiomo-
nitory, pulsoksymetry, ssaki, czy respi-
ratory, o łącznej wartości blisko 750 tys. 
złotych. 

Tekst i zdjęcie ze strony 
Fundacji Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy

Dar Wielkiej Orkiestry Świątecznej PomocyDar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Nowoczesna karetkaNowoczesna karetka  dladla K Kraszewaraszewa
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Ostatki Ostatki 
w Szczepkowiew Szczepkowie

Takich ostatków jeszcze w Szczepko-
wie nie było. We wtorek przed środą po-
pielcową w miejscowej świetlicy zjawili 
się dorośli i dzieci przebrani za najroz-
maitsze postacie. Nie przybywali z pu-
stymi rękami – przynieśli pączki, faworki 
i inne wypieki, jak na ostatkową biesiadę 
przystało. A byli wśród nich nie tylko 
mieszkańcy Szczepkowa, także Uniecka, 
Kodłutowa, a nawet Gralewa. 

„GR” nr 2 

Seniorska rodzinaSeniorska rodzina

12 kwietnia w Miejskim Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu 
odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia 
Nauczycielskiego Klubu Seniora w Ra-
ciążu. Były życzenia, kwiaty, pamiątko-
we medale i wspomnienia, wspomnienia, 
wspomnienia...Specjalnie dla jubilatów 
wystąpił szkolny zespół ludowy Krajko-
wiacy.

„GR” nr 4 

Wichura zrywała Wichura zrywała 
dachy, wyrywała dachy, wyrywała 
drzewadrzewa

25 kwietnia nad powiatem płońskim 
przeszła silna wichura, poprzedzająca 
wyładowania atmosferyczne. Nie omi-
nęła gminy Raciąż wyrządzając szkody 
w kilku gospodarstwach. Największe 

w miejscowościach Kraszewo Podbor-
ne, Kraszewo Falki i Nowy Komunin, 
gdzie uszkodzone zostały cztery dachy 
na domach. W Kocięcinie wiatr powalił 
stodołę, a w Uniecku niedaleko kościoła 
wichura wyrwała solidną lipę. 

„GR” nr 5 

W Krajkowie W Krajkowie 
patriotycznie patriotycznie 
i religijniei religijnie

Tegoroczny odpust w parafi i w Kraj-
kowie przebiegał pod znakiem religij-
nych i patriotycznych przeżyć. 27 maja 
miała tu miejsce uroczystość z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Podczas mszy świętej po-
święcona została pamiątkowa tablica z 
nazwiskami zamordowanych przez oku-
pantów niemieckich mieszkańców nieist-
niejącej już gminy Strożęcin. W trakcie 
nabożeństwa nastąpiło uroczyste wbija-
nie symbolicznych gwoździ w drzewiec 
sztandaru raciąskiej organizacji komba-
tantów, który kombatanci przekazali pod 
opiekę harcerzom ze szkoły w Raciążu.

„GR” nr 6 

W Kraszewie W Kraszewie 
Gaczułtach biegali Gaczułtach biegali 
po zdrowiepo zdrowie

Po raz drugi gmina Raciąż, sołec-
two w Kraszewie Gaczułach pod wodzą 
sołtys Bożeny Karwowskiej, miejscowe 
organizacje OSP i KGW we współpracy 
z Klubem Biegacza im. P. Sękowskiego 
w Płońsku zorganizowali Bieg po Zdro-
wie. Impreza, która odbyła się 3 czerw-
ca, miała wymiar sportowy, rekreacyjny, 
a także charakter pikniku. Start i metę 
zorganizowano naprzeciwko strażnicy. 
Obok na placu rozłożyły się stoiska z po-
siłkami i frykasami.

„GR” nr 6

300 numer 300 numer 
„Głosu Raciąża”„Głosu Raciąża”

Pierwszy ukazał się we wrześniu 
1993 r. Przez długie lata „Głos Raciąża” 
ukazywał się jako wspólne pismo samo-
rządowe gminy Raciąż i miasta Raciąża. 
Od 2007 r. wychodzi w formie biuletynu 
gminy Raciąż Zachowaliśmy jednak cią-
głość wydawniczą. I tak oto dobiliśmy do 
300 numeru.

„GR” nr 7

PRZEGLĄD  WYDARZEŃ

WYDARZYŁO  SIĘ  W  2018  ROKU

„GR” nr 8
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Dożynki Dożynki 
miejsko-gminnemiejsko-gminne

Uroczystą sumą odpustową rozpo-
częły się 15 sierpnia miejsko-gminne 
dożynki parafi alne w Raciążu. Po nabo-
żeństwie korowód dożynkowy przeszedł 
przez centrum miasta przed ratusz. Tu 
na scenie nastąpiła prezentacja wieńców 
dożynkowych. Klub Seniora z Koziebród 
przedstawił krótki obrzęd dożynkowy za-
kończony przekazaniem chleba wójtowi 
gminy Raciąż. Potem swe umiejętności 
taneczne i wokalne zaprezentował zespół 
Krajkowiacy.

„GR” nr 8 

Cuda ze słomyCuda ze słomy

Ogłoszony po raz pierwszy przez 
gminę Raciąż konkurs na dekoracje do-
żynkowe pod nazwą „Cuda ze słomy” 
spotkał się z dużym odzewem mieszkań-
ców. Zgłoszono kilkanaście prac, które 
stanęły przy drogach gminnych, powia-
towych i wojewódzkich.

„GR” nr 8

Dziękowali za bochen Dziękowali za bochen 
chlebachleba

Biskup płocki Piotr Libera przewod-
niczył sumie odpustowej, która 8 wrze-
śnia, w święto Matki Boskiej Siewnej, 
miała tradycyjnie miejsce w Koziebro-
dach, gdzie w tutejszym kościele znaj-
duje się słynący łaskami obraz Matki 
Boskiej Koziebrodzkiej, do którego od 
trzech stuleci pielgrzymują wierni. Na 
czele procesji z darami szli do ołtarza 
polowego sołtys Młodochowa Kazimierz 
Deptuła i Zofi a Włodarska, którzy bisku-
powi płockiemu przekazali ziarna zbóż. 
Uroczystości odpustowe połączone były 
z dożynkami regionalnymi. Wiele piel-
grzymek przybyło do Koziebród z pięk-
nymi dożynkowymi wieńcami.

„GR” nr 9 

Jest nocna Jest nocna 
i świąteczna pomoc i świąteczna pomoc 
lekarska w Raciążulekarska w Raciążu

Dzięki wspólnej akcji gminy Raciąż, 
miasta Raciąża i starostwa w Płońsku od 
1 września funkcjonuje w Raciążu przy 
ul. Błonie 22 (obok Biedronki) nocna i 
świąteczna pomoc lekarska. Gmina Ra-
ciąż jak i miasto Raciąż partycypują w 
utrzymaniu placówki podległej SPZ ZOZ 
w Płońsku.

„GR” nr 9 

Strożęcin – sieć Strożęcin – sieć 
okopów z 1915 r.okopów z 1915 r.

30 września 2018 r. odbyło się uro-
czyste otwarcie sieci okopów wojsko-
wych w Strożęcinie z czasów I wojny 
światowej. Po ofi cjalnym przecięciu 
wstęgi uczestnicy wydarzenia zwiedza-
li okopy, oglądali wystawę historyczną 
i prezentację współczesnej broni. Dopeł-
nieniem zwiedzania okopów była insce-
nizacja historyczna przygotowana przez 
Jednostkę Strzelecką 1006 z Płońska.

„GR” nr 10 

4 listopada II tura 4 listopada II tura 
wyborów wójta gminy wyborów wójta gminy 
RaciążRaciąż

I tura wyborów, które odbyły się 21 
października, nie wyłoniła wójta gminy 
Raciąż. Żaden z 4 kandydatów nie uzy-
skał ponad 50-procentowego poparcia. 
Dlatego 4 listopada odbędzie się II tura 
wyborów wójta gminy Raciąż. O ten 
urząd ubiegać się będzie dwóch kandyda-
tów, którzy w I turze uzyskali największe 
poparcie: Ryszard Giszczak i Zbigniew 
Sadowski.

„GR” nr 11

Wycieczki i tablety Wycieczki i tablety 
za makulaturęza makulaturę

Po raz pierwszy w szkołach prowa-
dzonych przez gminę Raciąż odbył się 
konkurs zorganizowany przez wójta, po-
legający na zbiórce makulatury. Trudno 
w to uwierzyć, ale to prawda – ucznio-
wie z pomocą rodziców i przy koordyno-
waniu akcji przez nauczycieli zebrali aż 
blisko 25 ton. Konkurs wygrała Szkoła 
Podstawowa w Starym Gralewie, dru-
gie miejsce zdobyli uczniowie z Uniec-
ka, trzecie zajęli uczniowie ze szkoły 
w Koziebrodach, natomiast na czwar-
tej pozycji uplasowała się podstawówka 
z Krajkowa.

„GR” nr 11

Kamień i akt Kamień i akt 
w murach nowego w murach nowego 
budynku szkoły budynku szkoły 
w Krajkowiew Krajkowie
10 października 2018 roku, dokładnie 
w południe, odbyła się uroczystość wmu-
rowania kamienia i aktu erekcyjnego 
pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Chojnackiego w Krajkowie. 
Trudne warunki lokalowe, brak m.in. 
odpowiednich pomieszczeń na stołówkę 
i świetlicę, skłoniły do rozpoczęcia dzia-
łań na rzecz powiększenia placówki. 

Zbigniew Sadowski Zbigniew Sadowski 
wójtem gminy Raciążwójtem gminy Raciąż

W II turze głosowania na wójta gmi-
ny Raciąż– 4 listopada– zwyciężył Zbi-
gniew Sadowski, na którego głosowało 
1580 wyborców (52,46%). Dotychcza-
sowy wójt Ryszard Giszczak otrzymał 
1432 głosy (47,54%).

„GR” nr 12 

I sesja nowej Rady I sesja nowej Rady 
Gminy RaciążGminy Raciąż

Teresa Muchyńska została wybrana 
przez radnych na przewodniczącą Rady 
Gminy Raciąż kadencji 2018 – 2023 pod-
czas pierwsze sesji nowej rady, która od-
była się 19 listopada. Funkcje wiceprze-
wodniczących radni powierzyli Grażynie 
Rogowskiej i Stanisławowi Karpińskie-
mu. 

Zanim to się stało nowo wybrani rad-
ni złożyli ślubowanie. Podczas I sesji 
ślubowanie złożył też nowy wójt gminy 
Raciąż. Zbigniew Sadowski.

„GR” nr 12
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UCHWAŁA RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

W sesji Rady Gminy Raciąż, która odbyła się 29 listopada, uczestniczyli radni powiatu płońskiego z terenu gminy Raciąż i miasta. 
Na zdjęciu w pierwszym rzędzie od lewej: Bożena Szerszeniewska (Kodłutowo), Elżbieta Grodkiewicz (Gralewo), Elżbieta Kuź-
niewska (Koziebrody), Artur Adamski (Raciąż) – członek Zarządu Powiatu Płońskiego.

UCHWAŁA RADY GMINY RACIĄŻ 
z dnia 29 lis topada 2018 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do 
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1004) z kwoty 54,36 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt. 

RADNI POWIATOWI NA SESJI GMINNEJRADNI POWIATOWI NA SESJI GMINNEJ

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowią-
zujące na terenie Gminy Raciąż:
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 
względu na sposób zakwalifi kowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,75 złotych od 1 m² powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 
4,71 złotych od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,35 złotych od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1398), i położonych na terenach, dla któ-
rych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewi-
duje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie 
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w 
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowla-
nego – 3,09 zł od 1m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a)  mieszkalnych – 0,35 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 15,00 złotych od 1 m² powierzchni 
użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifi kowanym materiałem siewnym – 10,98 złotych od 
1 m² powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumie-
niu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmio-
ty udzielające tych świadczeń – 4,78 złotych od 1 m² powierzch-
ni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 2,55 złotych od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 
3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części związane z ochroną przeciwpożarową 

z wyłączeniem powierzchni zajętych na działalność gospodarczą;
2) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele działalności 

z zakresu kultury oraz kultury fi zycznej, sportu i rekreacji z wyłącze-
niem zajętych na działalność gospodarczą;

3) rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowle służące 
do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Przewodnicząca Rady Gminy 
Teresa Muchyńska
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Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż – Etap VIII 

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,  

w kwocie 32 074,00 zł. 

 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych  

z terenu Gminy Raciąż uszkodzonych przez huragan, deszcz nawalny w sierpniu 2017 r.” 

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

w formie dotacji, w kwocie 15 299,60 zł.” 

www.wfosigw.pl           www.nfosigw.gov.pl 

 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów 

budowlanych z terenu Gminy Raciąż uszkodzonych przez huragan, deszcz 

nawalny w sierpniu 2017 r.” 

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

 Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie  

www.wfosigw.pl           www.nfosigw.gov.pl 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż – Etap VIII 

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

www.wfosigw.pl 
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Z oddali słychać dzwoneczki. Skan-
senową ulicówką sunie bryczka ciągnio-
na przez zaprzęgowe rumaki, wioząca 
gości. Gdyby leżał śnieg, zamiast brycz-
ki dostrzeglibyśmy sunące po nim sanie. 
Z kościoła nieopodal dobiegają słowa 
znanej kolędy. Tylko patrzeć, jak na dro-
dze biegnącej wzdłuż wsi pojawią się 
pasterze, Trzej Królowie, Herody i masz-
kary – turoń, niedźwiedź, koza... Święta 
tuż – tuż.

We dworze pani domu dogląda ostat-
nich przygotowań do wigilii. Na sto-
le w salonie nakryty jest już duży stół. 
W pomieszczeniu obok domownicy koń-
czą strojenie choinki.

W tym samym czasie w chacie biedo-
ty wiejskiej misy z postnymi potrawami 
czekają ustawione obok okna. Pośrod-
ku izby ława przykryta białym płótnem, 
a pod nim siano. W rogu snopek niewy-
młóconego zboża przystrojony ozdobami 

z opłatka. Sufi t udekorowany promieni-
stym pająkiem. Na podłodze gdzienie-
gdzie leżą świerkowe gałązki.

Obok zagroda zamożniejszego chło-
pa. W domu klimat świąt rozchodzi się 
po wszystkich kątach. Uwagę przycią-
gają choinka ubrana w barwne ozdoby 
i stół, przy którym krząta się gospodyni, 
ustawiając zastawę na bielącym się obru-
sie. Centralne miejsce zajmuje opłatek, 
ułożony na sianku.

Idąc dalej, zachodzimy do kolejnego 
gospodarstwa. W największej izbie stoi 
choinka już prawie ustrojona. Kobiety 
w ludowych strojach kończą robienie 
ostatnich ozdób z kolorowego papieru 
i bibuły – jeżyków, gwiazdek, koszycz-
ków, aniołków, które za chwilę zawisną 
na drzewku pachnącym żywicą. Z sufi tu 
zwisają wielobarwne klapoki dopełniają-
ce obraz świątecznego wnętrza.

Tymczasem w wiejskiej szkole, choć 
już pusto, nie brakuje śladów niedawnej 
bytności uczniów. Na ławkach pozostały 
wykonywane przez nich na lekcjach nie-
odłączne elementy bożonarodzeniowej 
tradycji, wśród których uwagę przycią-
gają kolorowe oczka z papieru klejone 
w łańcuchy. I z bibuły przetykanej kawał-
kami słomy.

Święta Bożego Narodzenia to naj-
piękniejsze, rodzinne święta. Zachę-
camy do zwiedzania ekspozycji „Boże 
Narodzenie na Mazowszu” w skansenie 
w Sierpcu. Tradycyjnie we wnętrzach 
z przełomu XIX i XX wieku prezento-
wane są dawne zwyczaje związane z ad-
wentem oraz świętowaniem Narodzenia 
Pańskiego na wsi.

r-r
Na zdjęciach fragmenty ekspozycji 

w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Boże Narodzenie w skansenieBoże Narodzenie w skansenie


