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– Świadoma jestem odpowiedzialno-
ści, jaka wynika z postawionego przede 
mną obowiązku sprawowania funkcji 
przewodniczącej Rady Gminy Raciąż. 
Piastowanie tego stanowiska to nie tylko 
praca, ale i służba na rzecz naszej gmi-
ny. Na stanowisko to wybrali mnie radni 
gminy niestety nieznaczną większością. 
Odnosząc się do tego wyboru rozumiem, 
iż jest to prawo każdego z radnych, dzia-
łamy w obszarze ustroju politycznego, 
jakim jest demokracja. Radnych zamie-
rzam przekonać do siebie sprawnym 
i rzetelnym wykonywaniem obowiąz-
ków, przede wszystkim spokojem i opa-
nowaniem, zrozumieniem i wsłuchi-
waniem się w ich argumenty. Budo-
wać nową jakość można tylko w dobrej 
i zdrowej atmosferze, uwzględniając gło-
sy każdego z radnych, bo praca w radzie 
ma łączyć, a nie dzielić – mówi Teresa 
Muchyńska, przewodnicząca Rady 
Gminy Raciąż.

Cała rozmowa na str. 3

Placówki oświatowe w gminie Raciąż, 
przy wsparciu różnych organizacji dzia-
łających w środowisku, zaprosiły babcie 
i dziadków na uroczystości z okazji ich 
świąt, które przypadają 21 i 22 stycznia.

Były występy artystyczne dzieci, 
wspólne biesiadowanie i modlitwa, tak jak 
np. w Krajkowie.

Relacje z tych uroczystości
 – wewnątrz numeru

Kochanym Kochanym 
babciom i dziadkombabciom i dziadkom

Delegacja szkoły w Koziebrodach, 
noszącej imię Władysława Stanisława 
Reymonta, uczestniczyła 5 grudnia w 
uroczystościach na warszawskich Po-
wązkach, poświęconych 93. rocznicy 
śmierci Noblisty.

A 19 grudnia w szkole odbyła się wi-
gilia i jasełka. Gościem honorowym była 
Zofi a Grzebisz-Nowicka, przewodniczą-
ca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy 
Szkole.

Dyrektor szkoły Małgorzata Środ-
kowska wręczyła przewodniczącej KSPS 
piękne serce, wykonane przez uczniów, 

z podziękowaniem za umoż-
liwienie im uczestnictwa w 
zimowych i letnich turnusach 
rekreacyjno-wypoczynko-
wych, połączonych z róż-
nymi formami edukacji, za 
życzliwość i pomoc Szkołom 
Reymontowskim.

Przewodnicząca KSPS 
– Zofi a Grzebisz-Nowicka, 
dziękując za otrzymane serce 
odwzajemniła się serdeczny-
mi gratulacjami i podzięko-
waniami oraz upominkami 

książkowymi. Złożyła też władzom sa-
morządowym i całej społeczności szkol-
nej najserdeczniejsze życzenia rado-
snych, pełnych miłości, rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz dobrego zdro-
wia i wszelkiej pomyślności we wszyst-
kich dziedzinach życia i działalności 
w Nowym Roku 2019, w którym Szko-
ły Reymontowskie z całej Polski przyja-
dą na swój zlot do Szkoły Podstawowej 
w Koziebrodach.

O tych wydarzeniach piszemy 
na str. 2 i 8

W szkole z ReymontemW szkole z Reymontem
Praca w radzie Praca w radzie 
ma łączyć, ma łączyć, 
a nie a nie 
dzielićdzielić
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Przedstawiciele Szkół Reymontowskich zebrali się przy 
bramie Św. Honoraty przy Cmentarzu Powązkowskim. Uroczy-
stość rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych do 
grobu Noblisty. Przy grobie Władysława Stanisława Reymon-
ta zgromadziły się delegacje z 12 szkół w Polsce. Tam wysłu-

chaliśmy pięknych i wzruszających przemówień oraz byliśmy 
świadkami składania hołdu i należytej czci naszemu patronowi.
Mieliśmy okazję zobaczyć Warszawę, zwiedziliśmy kościół św. 
Krzyża, w którym złożone zostało serce naszego Patrona, Mu-
zeum Etnografi czne oraz Stację Muzeum. 

Oddając hołd pierwszemu Nobliście Pol-
ski Niepodległej, każdy z nas poczuł dumę, 
że to właśnie On jest Patronem naszej szko-
ły, a uroczystość wpisała się w historyczne 
obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

Atmosfera była rodzinna i serdeczna. 
Każde spotkanie jest okazją do integracji 
i wymiany doświadczeń, a także kultywowa-
nia tradycji ludowych. Uroczystość została 
zorganizowana przez Stowarzyszenie ,,Nasz 
Reymont” oraz Ogólnopolski Klub Szkół 
Reymontowskich.

Małgorzata Środkowska

SAMORZĄD

I sesja nowej Rady Gminy Raciąż

Szanowni Państwo!
W związku z organizacją przez Szkołę Podstawową
im. W. S. Reymonta w Koziebroda ch,
XXIII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Reymontowskich
 i XV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Mówimy Reymontem” 
we wrześniu 2019 r., Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski, 
zwraca się z serdeczną prośbą, o przekazanie w swoim rocznym rozliczeniu PIT – 1% podatku na ten cel. 
Wystarczy w rocznym rozliczeniu PIT wskazać nr KRS jest to 0000103990 
bardzo ważne!!! Z dopiskiem w celach szczegółowych: 
Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Koziebrodach – Rada Rodziców.

INFORMACJA
w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 roku rolnicy mogą skorzystać z nowych przepisów, 
które podnoszą limit paliwa do hektara z 86 do 100 litrów. Dodatkową pulę 
30 litrów do dużych jednostek przeliczeniowych bydła otrzymują hodowcy. 
W 2019 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1 zł na 1 litr 
oleju. Do 1 dużej jednostki przeliczeniowej przysługuje 30 litrów w przypadku 
prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła. 

Ustawa określa średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych 
bydła jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego 
w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku 
poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku 
i liczby 12.

Wnioski o zwrot akcyzy w 2019 roku będzie można składać w dwóch 
terminach: od 1 do 28 lutego i od 1 do 30 sierpnia.

W rocznicę śmierci patrona szkoły w KoziebrodachW rocznicę śmierci patrona szkoły w Koziebrodach

Delegacja z Koziebród i inni uczestnicy uroczystości przy grobie Władysława Stanisława 
Reymonta na warszawskich Powązkach

5 grudnia 2018 roku delegacja ze Szkoły Podstawowej w Koziebrodach 
uczestniczyła w obchodach 93. rocznicy śmierci Władysława Stanisława Reymonta.

Szanowni mieszkańcy Sierakowa, 
Kinik, Pęs, Witkowa, 
Folwarku Raciąż

Pragnę gorąco po-
dziękować licznemu 
gronu moich wybor-
ców, którzy w wyborach 
samorządowych oddali na 
mnie swój głos. 

Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż ob-
darzyli mnie Państwo tak dużym zaufa-
niem udzielając swego poparcia, za co 
serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękuję 
też wszystkim wyborcom za udział w wy-
borach.

Pragnę zapewnić, że jako radna będę 
pracowała na wspólne dobro naszej gminy 
Raciąż.

Pozdrawiam Grażyna Rogowska

, 

na 
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Rozmowa z Teresą Muchyńską, przewodniczącą Rady Gminy Raciąż
* Jak zamierza pani przekonać do sie-

bie radnych, którzy nie głosowali na panią 
w wyborach przewodniczącego rady?

– Świadoma jestem odpowiedzialno-
ści, jaka wynika z postawionego przede 
mną obowiązku sprawowania funkcji 
przewodniczącej Rady Gminy Raciąż. 
Piastowanie tego stanowiska to nie tylko 
praca, ale i służba na rzecz naszej gmi-
ny. Na stanowisko to wybrali mnie radni 
gminy niestety nieznaczną większością. 
Odnosząc się do tego wyboru rozumiem, 
iż jest to prawo każdego z radnych, dzia-
łamy w obszarze ustroju politycznego, ja-
kim jest demokracja. Radnych zamierzam 
przekonać do siebie sprawnym i rzetel-
nym wykonywaniem obowiązków, przede 
wszystkim spokojem i opanowaniem, 
zrozumieniem i wsłuchiwaniem się w ich 
argumenty. Budować nową jakość moż-
na tylko w dobrej i zdrowej atmosferze, 
uwzględniając głosy każdego z radnych, 
bo praca w radzie ma łączyć, a nie dzielić.

* Czy ma pani swoją koncepcję spra-
wowania funkcji przewodniczącej Rady 
Gminy Raciąż?

– Dla mnie liczy się dobra atmosfera 
pracy, bez podziałów i stawiania innych 
radnych przed faktem dokonanym. Do 
tego potrzebna jest dyskusja i zrozumienie 
problemów mieszkańców, przekazywa-
nych za pośrednictwem radnych. Głów-
ną koncepcją jest sprawne prowadzenie 
obrad rady, stała współpraca z radnymi, 
wójtem, pracownikami urzędu i sołtysa-
mi oraz reprezentacja gminy na zewnątrz, 
oczywiście w ramach obowiązujących 
rozwiązań i reguł prawnych, statutu gmi-
ny i w ramach swoich kompetencji.

* Jak postrzega pani sołtysów w 
strukturze samorządu gminy, jaką przy-
pisuje im rolę i jak zamierza pani współ-
pracować z sołtysami?

– Problemy sołectw i sołtysów nie 
są mi obce. Na ten temat mogłabym mó-
wić bardzo długo. Od trzech kadencji 
jestem sołtysem sołectwa Cieciersk-Żu-
kowoWawrzonki.

– Sołtys na swoim terenie jest pod-
stawową jednostką pomocniczą samo-
rządu terytorialnego, jest to stanowisko 
ogromnego zaufania publicznego. To soł-
tys jest łącznikiem między mieszkańcami 
a Urzędem Gminy, nikt lepiej nie zna 
problemów mieszkańców jak on.

– Dobry sołtys to aktywny sołtys, 
utrzymujący stały kontakt z mieszkań-
cami i potrafi ący sprawnie rozwiązywać 
ich problemy. Sołtys jest ambasadorem 
społeczeństwa i zaczątkiem inicjaty-

wy oddolnej, dlatego funkcja sołtysa i 
współpraca z nimi jest dla mnie tak waż-
na i szczególnie bliska mojemu sercu. 
Niestety nie zawsze doceniana.

* Zdecydowała się pani ponownie 
kandydować na funkcję sołtysa i została 
wybrana. Gratuluję.

– Taka była wola mieszkańców, 
zgłoszono moją kandydaturę i jako jedy-
ny kandydat jednogłośnie zostałam sołty-
sem na następną kadencję, za co serdecz-
nie DZIĘKUJĘ mieszkańcom sołectwa, 
którzy wzięli udział w wyborach.

– W naszym sołectwie zawsze sta-
rałam się być w stałym kontakcie z jego 
mieszkańcami. Utrzymując ten kontakt 
słyszę wiele dobrych opinii, a wybór na 
następną kadencję w pełni to potwierdził. 
Głosy, które do mnie docierają, pozwala-
ją mi myśleć, iż nadal jestem potrzebna. 
W naszym sołectwie wiele udało się już 
zrobić, kilka przygotowań do nowych  
inwestycji jest już wdrożonych w ży-
cie i jeszcze wiele pomysłów moich jak 
i mieszkańców sołectwa postaram się 
wraz z rada sołecką i wójtem uzgodnić 
i w tej kadencji wykonać.

* Jak pani zamierza utrzymywać 
kontakt z mieszkańcami całej gminy, 
wsłuchiwać w ich głos?

– Tak jak robię to w swojej okolicy, 
w swoim sołectwie i tak jak do tej pory, 
tylko na większą skalę. Świadoma jestem, 
iż nie mogę dotrzeć do każdego domu 
w naszej gminie. Wszystkich zaintere-
sowanych zapraszam do Urzędu Gmi-
ny, gdzie pełnię dyżury w każdy wtorek 
w godz. 10-12. Jestem tam do dyspozy-
cji każdego z mieszkańców. Poza tym 
wszelkie informacje udostępniane są na 
stronie internetowej UG, na tablicach 
ogłoszeń, poprzez sms, oraz z pomocą 
radnych, sołtysów bo oni też są zobligo-
wani do przekazywania wszelkich infor-
macji i potrzeb mieszkańców z i do UG.

* Jakie sprawy, pani zdaniem, są w 
gminie najważniejsze. Którymi z nich zaj-
mie się pani jako przewodnicząca i rada 
w pierwszej kolejności?

– Najważniejsze jest uregulowanie 
spraw jeszcze do tej pory nie uregulo-
wanych, takich jak: oświetlenie, uspraw-
nienie zimowego utrzymania dróg gmin-
nych, usprawnienie odbioru odpadów, 
wykonanie zjazdów z obwodnicy Racią-
ża, budowa zbiornika retencyjnego na 
rzece Raciążnicy.

– Ponadto cała gama bieżących in-
westycji związanych z gospodarką ko-
munalną, bezpieczeństwem itp. Razem 
z radą i wójtem będziemy musieli opra-
cować najlepsze i najskuteczniejsze roz-
wiązania w tym zakresie.

* Czy może pani powiedzieć coś więcej 
na temat zjazdów z obwodnicy Raciąża?

– Jeśli chodzi o zjazdy, to już od 
dawna dręczył mnie ten temat, porusza-
łam tę sprawę na sesjach Rady Gminy 
w poprzedniej kadencji. Przekonałam 
do współpracy koleżankę radną i razem 
w lipcu 2017 roku wystosowałyśmy pi-
smo do GDDKiA w sprawie wykonania 
zjazdów lub wdrożenia innych rozwią-
zań, które umożliwią połączenie drogi 
krajowej nr 60 na, odcinku obwodnicy 
miasta Raciąż pomiędzy rondami w Cie-
ciersku i Sierakowie, z drogą powiato-
wą w kierunku Płońska. Pismo poparły 
wszystkie instytucje z terenu miasta 
i gminy Raciąż, komendy policji w Ra-
ciążu i Płońsku, zakłady pracy na terenie 
miasta i gminy, lokalni przedsiębiorcy, 
sołtysi, oraz zebrałyśmy 252 podpisy 
mieszkańców. Pisma te zostały wysłane 
do GDDKiA i innych instytucji. Po dłu-
gim okresie czasu chciałabym ponowić 
prośbę i razem z wójtem oraz radą wzno-
wić działania w tym kierunku.

* Czy zechce pani przedstawić się 
czytelnikom „Głosu” bliżej?

– Posiadam średnie kierunkowe wy-
kształcenie – specjalność technik ekono-
mista. Wraz z mężem prowadzę 10-hek-
tarowe gospodarstwo rolne. Moje za-
interesowania, oprócz kontaktów z miesz-
kańcami, to dobra książka, fi lm, spacery, 
wycieczki rowerowe oraz muzyka kla-
syczna.

– Na koniec chciałabym bardzo po-
dziękować wyborcom, którzy na mnie 
głosowali w wyborach do Rady Gminy 
Raciąż oraz państwu radnym za głosy od-
dane na mnie w wyborach na przewodni-
czącą Rady Gminy, i złożyć wszystkim 
mieszkańcom gminy Raciąż serdeczne 
życzenia – wszystkiego najlepszego 
w 2019 roku.

* Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał: Włodzimierz Dżbik

SAMORZĄD

Praca w radzie ma łączyć, a nie dzielićPraca w radzie ma łączyć, a nie dzielić
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DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody ogółem zostały określone na poziomie 
33.653.409,00 zł. Kwota ta obejmuje:

– dochody bieżące w kwocie 32.444.396,00 zł,
– dochody majątkowe w kwocie 

1.209.013,00 zł.
Na kwotę 32.444.396,00 zł dochodów bieżących 

składają się następujące rodzaje dochodów:
 dotacje celowe na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej – 8.949.445,00 
zł, z czego na:
– świadczenia rodzinne, świadczenia z fundu-

szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie-
czenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego – 3.164.000,00 zł,

– świadczenie wychowawcze 
– 5.519.000,00 zł,

– wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 
2.900,00 zł,

– składkę zdrowotną opłacaną za osoby po-
bierające niektóre świadczenia rodzinne – 
23.000,00 zł,

– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru 
wyborców – 1.710,00 zł,

– administrację publiczną – 41.835,00 zł,
– realizację rządowego programu „Dobry start” 

– 197.000,00 zł.
 dotacje celowe na realizację własnych zadań 

bieżących – 514.621,00 zł, przeznaczone są na 
dofi nansowanie zadań własnych gminy i doty-
czą głównie zadań zakresu pomocy społecznej, 
w tym na:
– zasiłki okresowe – 61.000,00 zł,
– zasiłki stałe – 193.000,00 zł,
– utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 

138.400,00 zł,
– składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobie-

rające zasiłki stałe – 25.000,00 zł,
– dożywianie uczniów w szkołach 

– 97.221,00 zł,
 subwencja ogólna z budżetu państwa 

– 11.785.281,00 zł,
w tym:
– część oświatowa – 6.628.540,00 zł,
– część wyrównawcza – 4.792.194,00 zł,
– część równoważąca – 364.547,00 zł. 

 udziały w podatkach dochodowych od osób fi -
zycznych i prawnych – 3.646.739,00 zł,

 dotacja celowa ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020 przeznaczona na sfi -
nansowanie projektu „Lepszy start – w Gminie 
Raciąż stawiamy na edukację” – 100.500,00 zł,

 dochody własne – 7.447.810,00 zł, z czego:
– wpływy z podatków od osób prawnych – 

4.230.740,00 zł,
– wpływy z podatków i opłat od osób fi zycz-

nych – 1.890.570,00 zł,
– wpływy z innych opłat /eksploatacyjna, za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych/ – 146.500,00 zł, 

– usługi opiekuńcze – 50.000,00 zł.
– dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z 

Urzędu Pracy – 40.000,00 zł.
– wpływy za dzierżawę gruntów, czynszów – 

70.200,00 zł,
– dochody związane z realizacją zadań zleco-

nych oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaco-
nych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
– 54.800,00 zł,

– wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł
– wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – 875.000,00 zł, 
– darowizna na budowę drogi relacji Sierakowo 

– Kossobudy – 80.000,00 zł (UNIMOT SYS-
TEM sp. z o.o. Warszawa). 

Dochody majątkowe stanowią kwotę 
1.209.013,00 zł, z czego:
– dotacja celowa ze środków unijnych stanowiąca 

dofi nansowanie projektu „System wczesnego 
ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w 
Powiecie Płońskim” – 47.503,00 zł,

– dotacja celowa stanowiąca dofi nansowanie pro-
jektu „Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej 
poprzez budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków” w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020 jako refunda-
cja poniesionych wydatków – 762.164,00 zł, 

– w związku z zakwalifi kowaniem do współfi -
nansowania zadania „Przebudowa, rozbudowa 
i remont budynku świetlicy ze zmianą konstruk-
cji pokrycia dachowego w Kraszewie Gaczuł-
tach w ramach działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objęte-
go PROW 2014-2020 wprowadzono dotację 
w kwocie 399.346,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY
Planowane wydatki w budżecie gminy na 2019 

rok stanowią kwotę 33.653.409,00 zł.
Na kwotę tę składają się następujące rodzaje 

wydatków:
a) wydatki bieżące – 29.262.552,87 zł., w tym:

wydatki na zadania zlecone – 8.949.445,00 zł,
wydatki na zadania własne – 20.282.507,87 

zł,
wydatki realizowane w drodze porozumień – 

30.600,00 zł.
b) wydatki majątkowe – 4.390.856,13 zł.

Wydatki bieżące na zadania zlecone i własne
W kwocie wydatków bieżących największą 

pozycję stanowią wydatki związane z utrzymaniem 
oświaty, które wynoszą 8.985.300,00 zł. co stanowi 
30,70% wydatków bieżących ogółem. 

Zaplanowane wydatki przedstawiają się nastę-
pująco:

Szkoły podstawowe – 6.674.499,00 zł:
Oddziały przedszkolne – 637.547,00 zł:
Inne formy wychowania przedszkolnego 

(punkty przedszkolne) – 409.042,00 zł:
Gimnazja – 568.900,00 zł:
Dowożenie – 444.700,00 zł:

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 
47.818,00 zł:

Pozostała działalność – 83.380,00 zł:
Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzie-
ci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych i innych formach wycho-
wania przedszkolnego – 34.333,00 zł:

Realizacja zadań wymagających stosowania spe-
cjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży w szkołach podstawowych  – 53.632,00 zł:

Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowe-
go gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół 
– 29.449,00 zł:

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych – 2.000,00.

Następna pozycja to wydatki na pomoc społecz-
ną. Planowana kwota wydatków to 11.619.071 zł, w 
tym: 
 na zadania zlecone – 8.905.900,00 zł,
 na zadania własne – 2.713.171,00 zł.

Dofi nansowanie z budżetu państwa do zadań 
własnych stanowi kwotę 514.621,00 zł, w tym na:

– zasiłki okresowe – 61.000,00 zł,
– zasiłki stałe – 193.000,00 zł,
– składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobie-

rające zasiłki stałe – 25.000,00 zł,
– utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 

138.400,00 zł,
– dożywianie uczniów w szkołach 

– 97.221,00 zł.
Natomiast ze środków budżetu gminy zaplano-

wano kwotę 2.198.550,00 zł, w tym:
 na zasiłki celowe – 140.000,00 zł,
 na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 

5.000,00 zł,
 rodziny zastępcze – 60.000,00 zł,
 wspieranie rodziny (asystent) – 45.550,00 zł,
 na zasiłki stałe – 40.000,00 zł,
 na zasiłki okresowe – 20.000,00 zł,
 na wypłatę dodatków mieszkaniowych

 – 15.000,00 zł,
 na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 

– 792.400,00 zł,
 na usługi opiekuńcze – 891.800,00 zł,
 na dożywianie uczniów – 117.000,00 zł,
 na postępowanie wobec dłużników alimentacyj-

nych – 54.800,00 zł,
 na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobie-

rające zasiłki stałe – 5.000,00 zł,
 zwrot opłaty za odpady komunalne na 3 i kolej-

ne 
dziecko (program osłonowy) – 12.000,00 zł.
Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych 

działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo 
Zaplanowano wydatki w kwocie 81.500,00 zł, z 

czego na:
– wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% 

wpływów z podatku rolnego –  24.000,00 zł, 

     Rada Gminy Raciąż uchwaliła     Rada Gminy Raciąż uchwaliła



„Głos Raciąża” nr 1/2019 5019 SAMORZĄD

– usuwanie awarii przydomowych oczyszczalni 
ścieków – 33.000,00 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 24.500,00 zł.

Leśnictwo
Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł.

Transport i łączność – zaplanowano wydatki 
w kwocie 549.439,67 zł na bieżące utrzymanie dróg 
gminnych, dożwirowanie, opłaty za zajęcie pasa 
drogowego, ubezpieczenia, zakup paliwa, remont 
równiarki (w tym zadania z funduszu sołeckiego sta-
nowią kwotę 217.904,18). 

Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 
wydatki w kwocie 247.187,03 zł związane z bieżący-
mi remontami mienia gminnego, wyceną nierucho-
mości, opłatami notarialnymi, opłatami za energię (w 
tym zadania z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 
41.187,03). 

Działalność usługowa – za sporządzanie projek-
tów decyzji o warunkach zabudowy – 50.000,00 zł. 

Informatyka – zaplanowano wydatki w kwocie 
90.000,00 zł, z czego:
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj-

nych – 85.000,00 zł,
– różne opłaty i składki – 5.000,00 zł (po zakoń-

czeniu projektu – „Likwidacja barier wyklu-
czenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” 
gmina ze środków własnych pokrywa koszty 
ubezpieczenia i dostępu do Internetu).

Administracja publiczna – zaplanowano wy-
datki związane z działalnością Rady Gminy, funk-
cjonowaniem Urzędu Gminy, promocją gminy, diety 
sołtysów oraz wydatki związane z poborem podat-
ków – 4.799.355,64 zł, w tym:
– ewidencja ludności – 41.835,00 zł,
– Rada Gminy – 205.000,00 zł,
– Urząd Gminy (wynagrodzenia i pochodne, 

delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, składki 
na PFRON, podatek VAT, koszty utrzymania i 
remontów budynków przy ul. Kilińskiego i 11 
Listopada – 4.186.110,00 zł,

– promocja gminy – 196.410,64 zł (w tym z fun-
duszu sołeckiego 4.410,64), 

– pozostała działalność – 28.000,00 zł,
– diety i prowizje dla sołtysów – 142.000,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwo-
wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
– zaplanowano wydatki w kwocie 1.710,00 zł na pro-
wadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa – zaplanowano wydatki w kwocie 
327.253,02 zł, w tym: 
– na działalność i utrzymanie obiektów OSP, 

ubezpieczenie pojazdów, strażaków, badania 
kierowców, naprawa sprzętu pożarniczego 
– 317.253,02 zł (w tym fundusze sołeckie – 
24.953,02 zł),

– zarządzanie kryzysowe – 10.000,00 zł.

ogólne i celowe – stanowią kwotę 120.000,00 zł, 
w tym:
– rezerwa ogólna – 35.000,00 zł,
– rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 

85.000,00 zł.

Oświata i wychowanie (wydatki planowa-
ne przy UG) – zaplanowano wydatki w kwocie 
371.159,66 zł z przeznaczeniem na:
– zwrot kosztów za dzieci uczęszczające z naszej 

gminy do przedszkoli, punktów przedszkolnych 
i oddziałów przedszkolnych w innych gminach 
– 170.000,00 zł,

– zwrot kosztów funkcjonowania punktu kate-
chetycznego w Mławie, do którego uczęszcza 
uczennica z terenu gminy Raciąż – 2.000,00 zł, 

– za udział w komisji w sprawie rozpatrzenia 
wniosków nauczycieli o wyższy awans zawodo-
wy – 5.000,00 zł, 

– realizację zadań ze środków funduszy sołeckich 
– 7.049,66 zł,

– realizacja projektu „Lepszy start – w Gminie Ra-
ciąż stawiamy na edukację” – 187.110,00 zł.

Ochrona zdrowia
Zaplanowano wydatki w kwocie 88.000,00 zł, 

w tym:
– na realizowanie Gminnego Programu Profi lak-

tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych zaplanowano – 70.000,00 zł,

– na realizowanie Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii zaplanowano wydatki w 
kwocie – 18.000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplano-
wano wydatki na stypendia i inne formy pomocy dla 
uczniów w kwocie 30.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowi-
ska – zaplanowano wydatki w kwocie 1.654.246,26 
zł, w tym na:
– konserwację oświetlenia i oświetlenie dróg – 

521.196,26 zł, (w tym z funduszu sołeckiego – 
89.696,26), 

– utrzymanie zieleni w gminie – 3.000,00 zł, 
– gospodarkę odpadami – 1.019.150,00 zł, 
– pozostałą działalność – 19.400,00 zł,
– odłowienie bezdomnych psów – 50.000,00 zł,
– pozostałe działania związane z gospodarką od-

padami – 41.500,00 zł (w tym z funduszu sołec-
kiego 500,00).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe-
go – zaplanowano wydatki w kwocie 65.784,60 zł, 
w tym na:
– zadania w zakresie kultury – 7.000,00 zł, 
– dotacja dla miasta Raciąża na realizację zadań 

bieżących związanych z utrzymaniem Gminnej 
Biblioteki Publicznej – 30.600,00 zł,

– pozostałe wydatki – 28.184,60 (w tym z fundu-
szu sołeckiego – 20.184,60).

Kultura fi zyczna –  zaplanowano wydatki 
w kwocie 181.545,99 zł, w tym na:
– zadania w zakresie kultury fi zycznej 

– 97.000,00 zł, 
– utrzymanie obiektów sportowych 

– 55.000,00 zł, 

– pozostałe zadania – 29.545,99 zł (w tym z fun-
duszu sołeckiego – 9.545,99).

Wydatki majątkowe 
W budżecie na 2019 rok zaplanowano wydatki 

majątkowe w kwocie 4.390.856,13 zł. W tej kwo-
cie wydatki inwestycyjne stanowią 4.330.856,13 zł. 
Cele, na jakie zostanie przeznaczona ta kwota, to:
– przebudowa drogi gminnej Sierakowo-Drami-

nek – 200.000,00 zł,
– przebudowa drogi Jeżewo Wesel-Kolonia 

Unieck – 200.000,00 zł,
– budowa drogi Łempinek – 500.000,00 zł,
– przebudowa drogi Łempino – 350.000,00 zł,
– przebudowa drogi Stary Komunin – Szyjki – 

200.000,00 zł,
– przebudowa drogi Chyczewo – Bogucin – 

121.210,98 zł,
– przebudowa drogi Charzyny – Bożymy – 

500.000,00 zł,
– przebudowa drogi Kraśniewo-Strzeszewo – 

250.000,00 zł,
– przebudowa drogi Ćwiersk-Zaborowo – 

200.000,00 zł,
– przebudowa drogi Zdunówek – 200.000,00 zł,
– przebudowa drogi Nowe Gralewo (Wrzosy) – 

300.000,00 zł,
– budowa zbiornika „KRASZEWO” ( w tym wy-

kup gruntu) – 200.000,00 zł,
– realizacja projektu „Lepszy start w Gminie Ra-

ciąż stawiamy na edukację” – 30.630,02 zł,
– realizacja projektu „System wczesnego ostrze-

gania przed zjawiskami katastrofalnymi w Po-
wiecie Płońskim” – 95.662,00 zł,

– przebudowa, rozbudowa i remont budynku 
świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dacho-
wego w Kraszewie Gaczułtach w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na ob-
szarach wiejskich” objętego PROW 2014-2020 
– 625.000,00 zł,

– urządzenie siłowni plenerowej przy SP w 
miejscowości Stare Gralewo – 30.000,00 zł 
(w związku z planowanym złożeniem wniosku 
o dofi nansowanie w ramach „Programu małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charak-
terze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Ak-
tywności (OSA)” w ramach edycji 2019), 

– zadania inwestycyjne planowane w ramach fun-
duszy sołeckich – 328.353,13 zł, 

 pomoc fi nansowa dla Powiatu Płońskiego na 
dofi nansowanie zakupu sprzętu i aparatury me-
dycznej dla Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku 
w kwocie 60.000,00 zł.

Fundusz sołecki
W budżecie gminy na 2019 rok wyodrębnio-

no fundusz sołecki z przeznaczeniem na realizację 
określonych we wnioskach sołectw przedsięwzięć, 
będących zadaniami własnymi gminy, służących po-
prawie warunków życia mieszkańców.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołec-
kiego stanowią kwotę 743.784,51 zł w tym:

– wydatki bieżące – 328.353,13 zł
– wydatki majątkowe – 415.431,38 zł.

     Rada Gminy Raciąż uchwaliła budżet gminy na 2019 rokbudżet gminy na 2019 rok
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Babcia i dziadek to bardzo ważne 
osoby w życiu każdego dziecka, dlatego 
w tym szczególnym dniu dzieci z Punktu 
Przedszkolnego, Oddziału Przedszkol-
nego i klas I-III Szkoły Podstawowej 
w Uniecku również pamiętały o swoich 
babciach i dziadkach.

21 stycznia odbyła się niecodzienna 
uroczystość. Zaproszeni goście, kocha-
ni seniorzy, licznie przybyli w szkolne 
mury naszej szkoły, gdzie wypatrywa-
ły ich podekscytowane oczy wnucząt. 
Punktualnie o godzi-
nie 11.00 pani dyrektor 
Anna Ossowska oraz 
wójt gminy Raciąż Zbi-
gniew Sadowski powitali 
i złożyli życzenia przy-
byłym gościom . W pięk-
nie udekorowanej sali 
dzieci, pod kierunkiem 
swoich wychowawczyń, 
zaprezentowały program 
artystyczny. Zaśpiewa-
ły tradycyjne „Sto lat”, 

22 stycznia odbyła się uroczystość z 
okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym dniu 
dzieci zaprosiły do przedszkola swoje 
kochane babcie i dziadków. Maluchy 
przygotowały dla nich specjalny program 
artystyczny, w którym recytowały wier-
sze, śpiewały piosenki i tańczyły. To był 
wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, rado-
ści i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione 
twarze babć i dziadków po raz kolejny 
udowodniły, jak ważne są chwile z wnu-
kami.

Dzień Dzień BBabci i abci i DDziadkaziadka
Gralewo

Unieck a następnie wręczyły własnoręcznie wy-
konane laurki.

W trakcie uroczystości babcie i dziad-
kowie mogli podziwiać swoje pociechy 
w różnych formach artystycznych. Wnu-
częta recytowały wzruszające wiersze 
i śpiewały okolicznościowe piosenki. 
Oprócz montażu poetycko-muzycznego 
szanowni goście obejrzeli także pokazy 
taneczne i aktorskie. Klasa II zaprezen-
towała inscenizację utworu Juliana Tu-
wima pt. „Rzepka”. Gra aktorska i mi-
sternie przygotowane kostiumy wywarły 
ogromne wrażenie. Swoim występem 

zachwyciły również dzieci z Oddziału 
Przedszkolnego i uczniowie klasy III w 
układach tanecznych. Wszyscy z dumą 
patrzyli na swoje wnuczęta, które włoży-
ły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej 
wyrazić swoją miłość i szacunek. Grom-
kie brawa widowni były najlepszym po-
dziękowaniem za udane występy.

Po części artystycznej rodzice 
uczniów zaprosili wszystkich zgroma-
dzonych na słodki poczęstunek oraz go-
rące napoje.  

Monika Rutynowska
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Szkoła Podstawowa w Koziebrodach po raz kolejny 
wzięła udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 
27. fi nał, którzy odbył się 13 stycznia, przebiegał pod ha-
słem „Pomaganie jest dziecinnie proste”. Zebrane pieniądze 
zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu me-
dycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych w całej 
Polsce. Sprzęt będzie wspomagał pracę całego szpitala i umoż-
liwi prowadzenie najbardziej skomplikowanych badań ratują-
cych zdrowie i życie małych pacjentów.

Były zbiórki do puszek, a także nasi uczniowie śpiewali 
i tańczyli w Raciążu.

Zebrane fundusze zostały przekazane do MCKSiR w Ra-
ciążu. Dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie wiedzą, że po-
maganie jest przyjemne i wiąże się z pozytywnymi emocjami, 
a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie 
dzieci.

Dziękujemy serdecznie wszystkim ofi arodawcom za wielkie 
serce i datki składane do puszek.

SP

Pochód babć i dziadków przeszedł 20 stycznia w Krajko-
wie z kościoła do remizy, w asyście orkiestry strażackiej, dzieci 
i wnuków. Nim to się stało ksiądz Zbigniew Kluba odprawił 
mszę świętą w intencji seniorów, obchodzących swoje doroczne 
święto.

Po mszy, jeszcze w kościele, najmłodsi wyśpiewali i 
wyrecytowali babciom i dziadkom życzenia, a potem czę-

stowali upieczonymi ciasteczkami w kształcie serduszek. 
Ksiądz proboszcz zaintonował „Sto lat”, które rozbrzmiało 
chóralnie w murach świątyni. Wcześniej ks. Zbigniew Kluba 
przekazał na ręce bliskich specjalne laurki przygotowane dla 
najstarszej babci i najstarszego dziadka w parafi i. Najstarszą 
babcią jest Michalina Bloch z Grzybowa, która w tym roku 
kończy 100 lat. Najstarszym dziadkiem – Władysław Moro-

zowski ze wsi Krajkowo Budki, urodzo-
ny w 1926 r.

W remizie babcie i dziadkowie wy-
słuchali życzeń od wójta gminy Raciąż 
Zbigniewa Sadowskiego. Mogli też po-
dziwiać występy artystyczne Krajkowia-
ków i najmłodszych latorośli. W barw-
nych strojach młodzież z zespołu Kraj-
kowiacy wykonała kilka tańców, wśród 
nich „Babuszkę”, która rozbawiła nie 
tylko babcie. Między występami dzieci 
i młodzieży atmosferę zabawy tworzyła 
orkiestra strażacka, która w swoim reper-
tuarze ma nie tylko poważne utwory, ale 
też i te lekkie i przyjemne. Organizatorzy 
przygotowali też ciepły posiłek i pyszne 
ciasta.

r-r

Więcej zdjęć na str. 12

Kochanym babciom i dziadkomKochanym babciom i dziadkom
Krajkowo

WOŚP WOŚP 
w Koziebrodachw Koziebrodach
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Wigilię w Szkole Podstawowej w Ko-
ziebrodach swoją obecnością zaszczycili 
wójt gminy Raciąż Zbigniew Sadowski, 
przewodnicząca Rady Gminy w Raciąż 
Teresa Muchyńska, ks. proboszcz Wło-
dzimierz Gawlikowski, ks. senior Wła-
dysław Majewski, przewodniczący Rady 
Rodziców Jarosław Liberadzki z Radą 

Rodziców oraz Zofi a Grzebisz-Nowicka, 
przewodnicząca Krajowego Stowarzy-
szenia Pomocy Szkole w Warszawie z 
mężem. 

Aby podkreślić wyjątkowy charakter 
świąt, uczniowie szkoły tradycyjnie jak 
co roku wystawili jasełka bożonarodze-
niowe.

Spektakl przybliżył widzom zdarze-
nia sprzed ponad dwóch tysięcy lat – hi-
storię dzieciątka Jezus, Maryi i Józefa. 
Nie zabrakło także pastuszków, anioł-
ków, Trzech Króli i Heroda. Część ar-
tystyczna została wzbogacona śpiewem 
kolęd i pastorałek.

Po wysłuchaniu i obejrzeniu przed-
stawienia nauczyciele, uczniowie i za-

proszeni goście połamali się opłatkiem 
i złożyli sobie życzenia aby każdy dzień 
roku obfi tował we wszystko co dobre i 
piękne, a Boże Narodzenie było w na-
szych sercach w każdej chwili naszej co-
dzienności.

M.Ś.

17 grudnia tradycyjnie w SP w Uniec-
ku odbyły się jasełka pt. ,,Bóg się rodzi 
w człowieku” przygotowane pod kie-
runkiem pani Moniki Kowal-
skiej. W tym roku miały one 
charakter bajkowy.  Na naszej 
scenie gościliśmy różne posta-
ci z bajek np. Dziewczynkę z 
zapałkami, Pinokia, Calinecz-
kę, Kopciuszka oraz Sierotkę 
Marysię. Każda z tych postaci 
ofi arowała Małemu Dzieciątku 
jakiś swój dar z odniesieniem 
do współczesności. Oczywiście 

nie zabrakło aniołków, pasterzy, królów, 
i najważniejszych postaci: Maryi i Józe-
fa. Dzieci prezentowały swoje talenty nie 

tylko aktorskie, ale też muzyczno-wo-
kalne. Jasełka zakończyły się piosenką 
,,Tak mnie skrusz”, która wywołała wiele 

emocji, wzruszeń wśród ro-
dziców, nauczycieli i dzie-
ci. Zwieńczeniem całego 
wigilijnego spotkania było 
złożenie życzeń przez panią 
dyrektor i wspólne przeła-
manie się opłatkiem.

Monika Kowalska

Jasełka w SP w UnieckuJasełka w SP w Uniecku

Koło Gospodyń Wiejskich w Szczep-
kowie zorganizowało 20 grudnia wiecze-
rzę wigilijną w świetlicy wiejskiej, na 
którą zaproszono wszystkich mieszkań-
ców sołectwa. Każdy z przybyłych gości 

przyrządził coś smacznego: był barsz-
czyk, pierogi, groch, kapusta i inne da-
nia. Na rozpoczęcie wigilii zgromadzeni 
zebrali się w kręgu i odmówili modlitwę. 
Następnie podzielili się opłatkiem i za-

siedli przy wigilijnym stole. Nie zabrakło 
śpiewu wielu pięknych kolęd i wesołej 
atmosfery.

Beata Herman

Wigilia szkolna w Koziebrodach Wigilia szkolna w Koziebrodach 

W Szczepkowie podzielili się opłatkiemW Szczepkowie podzielili się opłatkiem
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23 listopada w Punkcie Przedszkol-
nym w Uniecku odbyły się obchody 
Światowego Dnia Pluszowego Misia. 
W ten dzień dzieci przebrały się za mi-
sie. W przygotowanych strojach bawiły 
się, śpiewały oraz recytowały okoliczno-
ściowe wiersze. Otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i „misiowe” upominki.

Podczas spaceru po klasach, pre-
zentowały swoje stroje starszym przed-
szkolakom i uczniom oraz częstowały 
żelkami – misiami. Po powrocie czekał 
na dzieci „misiowy” tort i smaczny mio-

Sieć sklepów „BIEDRONKA” wy-
szła do szkół podstawowych z propozy-
cją wzięcia udziału w konkursie eduka-
cyjnym, którego celem jest budowanie 
nawyku codziennego czytania wśród 
uczniów. Na ręce nauczycieli klas I-III 
wpłynęły bezpłatne zestawy książek i 
maskotki Gangu Słodziaków (wykorzy-
stane w późniejszym etapie na nagrody), 
pakiet materiałów informacyjnych i mo-
tywacyjnych, które pomogły zachęcić 
dzieci do codziennego czytania.

Wszyscy chętnie przystąpili do kon-
kursu, który miał 5 punktowanych eta-
pów. Najpierw dzieci zbierały naklejki 
w mini-albumach za czytanie w domu 
i przygotowały piękne stroje „Słodzia-
ków”. W słoneczną środę 17.10 wszyscy 
uczniowie kl. I-III w przebraniach „Sło-
dziaków” wyruszyli do lasu. Na leśnej po-

lanie uczennica kl. III głośno przeczytała 
dzieciom kilka rozdziałów książki „Co 
się stanie na leśnej polanie, czyli weso-
łe przygody Gangu Słodziaków” Renaty 
Piątkowskiej, a potem wszyscy rozbiegli 
się w celu poszukiwania maskotek ukry-
tych wśród drzew i krzewów. Wszyst-
kie dzieci zaprezentowały swoje stroje i 
wybrały najładniejsze. Po zabawach ru-
chowych przekazałyśmy uczniom cieka-
wostki o naturalnych przedstawicielach 
„Słodziaków”. 

Zwieńczeniem wydarzenia był kon-
kurs plastyczny, na który przybył pan 
dyrektor P. Kasicki. Konkurs rozpoczął 
się głośnym czytaniem książki, a potem 
wszyscy przystąpili do pracy. Ucznio-
wie kl.I robili rysunki, ucz. kl.II – ma-
lowali farbami, a trzecioklasiści wykle-
jali prace bibułami i wycinankami lub 

malowali plasteliną. Juri podsumowało 
zebrane przez dzieci punkty z poszcze-
gólnych konkurencji i wytypowały 
zwycięzców. Laureaci otrzymali ma-
skotki „Słodziaków”, zdobywcy dru-
gich miejsc otrzymali książki pt. „Co 
się stanie na leśnej polanie, czyli ….” 
R. Piątkowskiej, a za III miejsce dzie-
ci wybrały sobie nagrody, np. gipsowe 
fi gurki. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
słodkiego batona. 

Najlepsza praca (u czennicy klasy I) 
została wysłana do organizatora i weźmie 
udział w konkursie krajowym. 

WSPÓŁORGANIZATORKI: 

Barbara Schodowska, 
Małgorzata Szymborska

Anita Wochnowicz

Dzień Pluszowego MisiaDzień Pluszowego Misia
Unieck

Szkolne przygody „Gangu słodziaków”Szkolne przygody „Gangu słodziaków”
Krajkowo

dowo-cytrynowy nektar przygotowany 
przez rodziców.

  
Danuta Bojanowska
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w następujących jednostkach:
– Samodzielny Pododdział Prewencji 

Policji w Płocku,
– Samodzielny Pododdział Prewencji 

Policji w Radomiu.
Komendach Miejskich Policji w:

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedl-
cach.

Komendach Powiatowych Policji w:
Białobrzegach, Ciechanowie, Gar-
wolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozie-
nicach, Lipsku, Łosicach, Makowie 
Mazowieckim, Mławie, Ostrowi 
Mazowieckiej, Płońsku, Przasny-
szu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, 
Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, 
Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, 
Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie.
 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
 obywatel polski o nieposzlakowa-

nej opinii,
 nieskazany prawomocnym wy-

rokiem sądu za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe,

 korzystający z pełni praw publicz-
nych,

 posiadający co najmniej średnie 
wykształcenie,

 posiadający zdolność fi zyczną i 
psychiczną do służby w formacjach 
uzbrojonych, podległych szczegól-
nej dyscyplinie służbowej, której 
gotów jest się podporządkować,

 dający rękojmię zachowania ta-
jemnicy stosownie do wymogów 
określonych w przepisach o ochro-
nie informacji niejawnych.
Ponadto osoby podlegające kwa-

lifi kacji wojskowej powinny posiadać 
uregulowany stosunek do służby woj-
skowej tj. odbytą zasadniczą służbę 
wojskową lub zostać przeniesione do 
rezerwy. 

Osoby zainteresowane przyjęciem do 
służby w Policji powinny złożyć OSOBI-
ŚCIE w Komendzie Miejskiej / Powiato-
wej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wy-
działu Kadr i Szkolenia Komendy Woje-
wódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11-ego 
Listopada 37/59 (parter) we wtorek w 
godz. 9.00-18.00 oraz w środę i czwartek, 
w godz. 9.00-13.00 (tel. 48 345 31 20, 
48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 
48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64)

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 podanie o przyjęcie do służby w Poli-

cji
 wypełniony kwestionariusz osobowy 

(część A i B)
 kserokopie dokumentów potwierdza-

jących wykształcenie i kwalifi kacje 
zawodowe – oryginały dokumentów 
do wglądu na każdorazowe żądanie 
pracownika doboru

 kserokopie świadectw pracy lub służ-
by z poprzednich miejsc pracy lub 
służby, jeżeli wcześniej kandydat po-
zostawał w stosunku pracy lub służby 
– oryginały dokumentów do wglądu 
na każdorazowe żądanie pracownika 
doboru

 kserokopie innych dokumentów, je-
żeli ich obowiązek wynika z odręb-
nych przepisów

 pisemną zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z Roz-
porządzeniem Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fi zycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z dnia 
4 maja 2016 r.).

Kandydat zobowiązany jest okazać 
na każdorazowe żądanie pracownika 
doboru:

– dowód osobisty,
– książeczkę wojskową, jeżeli 

kandydat jest objęty ewidencją 
wojskową.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa 
kandydat składa w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji zs. w Radomiu w termi-

nie wyznaczonym w toku postępowania 
kwalifi kacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowe-
go i ankiety bezpieczeństwa osobowego 
można pobrać w każdej komendzie woje-
wódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie 
powiatowej/miejskiej Policji lub ze stro-
ny internetowej www.policja.pl.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE 
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY 
W POLICJI W ZAKRESIE 
WYKSZTAŁCENIA:
 wykształcenie wyższe magisterskie, 

o kierunku: prawo, ekonomia, admi-
nistracja, bezpieczeństwo narodowe 
lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

 wykształcenie średnie – ukończenie 
liceum ogólnokształcącego lub tech-
nikum w klasie, w której nauczane 
były przedmioty dotyczące funkcjo-
nowania Policji, dla których zostały 
opracowane w szkole programy na-
uczania włączone do szkolnego ze-
stawu programów nauczania.

PREFERENCJE DOTYCZĄCE 
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY 
W POLICJI W ZAKRESIE 
POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:
 tytuł ratownika lub ratownika me-

dycznego,
 uprawnienia instruktora sportów wal-

ki, strzelectwa sportowego, ratownic-
twa wodnego, nurkowania oraz spor-
tów motorowodnych,

 uprawnienia ratownika wodnego, 
uprawnienia w dziedzinie nurkowa-
nia wydane przez licencjonowaną 
organizację nurkową działającą na te-
renie Polski oraz uprawnienia do pro-
wadzenia łodzi motorowej,

 prawo jazy kat. „A” lub „C”.

INFORMACJE DOTYCZĄCE 
PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ 
MOŻNA ZNALEŹĆ na stronie 
internetowej Komendy Głównej Policji 
(www.policja.pl)

 
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Komendant Wojewódzki Policji
z siedzibą w Radomiu

insp. Tomasz Michułka

UWAGA !!!UWAGA !!!
Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji 

kandydatów do służby w Policji w 2019 roku na terenie województwa mazowieckiego
Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2019 roku:

 7 marca 2019 r.
 21 maja 2019 r.

 16 lipca 2019 r.
 12 września 2019 r.

 7 listopada 2019 r.
 30 grudnia 2019 r.
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zaprasza do zap

na rok szkolny 2019/2020

Nasza placówka :

bardzo dobrym wynikiem w zakresie EWD
i olimpiadach

kcyjnych warsztatów dla uczniów

b
ce

:

w Liceum

w Technikum
technik handlowiec
technik ekonomista
technik informatyk
t ug gastronomicznych

w Bran
piekarz, stolarz, mechanik pojazdów

samochodowych, i inne)

w b
- 2 lata nauki dla absolwentów zasadniczej s y zawodowej
- 3 lata nauki dla absolwentów gimnazjum i s y podstawowej

Kursach Zawodowych
-

zawodowe

u
tel./fax.: (23) 679-10-31

zzsraciaz..pl
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Dzień Babci i Dziadka w KrajkowieDzień Babci i Dziadka w Krajkowie


