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„Puls Raciąża” kłamie
W pierwszym numerze „Pulsu Raciąża, w tak zwanym wstępniaku jego 

autor był uprzejmy napisać, że pismo „Głos Raciąża” „zostało zamknięto”. 
To kłamstwo. „Głos Raciąża” nie tylko nie został zamknięty, ale ma się do-
brze, ukazuje się regularnie, czego dowodem jest chociażby ten numer, któ-
ry – Drodzy Czytelnicy - właśnie trzymacie w rękach. Dalej we wstępnia-
ku opublikowanym w „Pulsie Raciąża” jego autor deklaruje m.in. „posza-
nowanie prawdy”. Jeśli tak ma wyglądać poszanowanie prawdy, to  współ-
czuję prawdzie. Chyba że autor wstępniaka wychodzi z założenia, iż są róż-
ne prawdy, jak w góralskim dowcipie, którego przez wzgląd na dobre oby-
czaje nie przytoczę.                                                  

Redaktor „Głosu Raciąża”

Spór o SUW 
i cenę wody

Jak się rozwijał i do  jakiego stanu 
doszedł – wyjaśnia wójt gminy Raciąż 
Ryszard Giszczak      Czytaj na str. 4-5

Burmistrz 
wprowadza myto

Jak się dowiedzieliśmy, na najbliż-
szej sesji Rady Miejskiej Raciąża ma 
być rozpatrywany projekt uchwały, 
autorstwa burmistrza miasta, dotyczą-
cej wprowadzenia dla mieszkańców 
gminy opłaty za wjazd do miasta, tzw. 
myta.                             Czytaj na str. 7

W Kraśniewie 
rządzą kobiety

Szefuje im Teresa Zjadewicz, któ-
rą niedawno wieś wybrała na swojego 
sołtysa.                        Czytaj na str. 11

Nowi sołtysi
Zakończyły się wybory sołtysów 

w gminie Raciąż. Kto gdzie rządzi 
– czytaj na str. 10.

Wiosna 
w szkołach

Czytaj na str. 8-9

Tenis 
w Krajkowie

Czytaj na str. 14
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z Wielkiej Nocy, 
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Mieszkańcom Gminy Raciąż 

radości ze Zmartwychwstania Pańskiego, 
zdrowia i dostatku życzą 

w czas Wielkiej Nocy 
w imieniu władz samorządowych Gminy Raciąż

         
         Jarosława Jaworski        Ryszard Giszczak
Przewodniczący Rady Gminy Raciąż      Wójt Gminy Raciąż

Szanowni Krajanie
Miło jest mi złożyć Wam świąteczne życzenia 
zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Niech Wielkanoc upłynie
Wam pogodnie i radośnie,
w rodzinnej atmosferze.

Jan Mączewski
Starosta Powiatu Płońskiego

Klientom naszego Banku, 
przedstawicielom współpracujących z nami

jednostek administracji samorządowej, 
wszystkim mieszkańcom Miasta Raciąża 

i Gmin Raciąż, Siemiątkowo, Szreńsk, Radzanów 
zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych

życzą Rada, Zarząd 
i Pracownicy Banku Spółdzielczego w Raciążu
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O G Ł O S Z E N I E 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obszaru Gminy Raciąż,  położonego w miejscowościach:

Budy Kraszewskie, Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo-Rory,  Pólka –Raciąż 
 z planowanym przeznaczeniem terenu pod lokalizację zbiornika wodnego na rzece Raciążnicy oraz  tere-

nów budownictwa jednorodzinnego i letniskowego, usług  użyteczności publicznej, sportu i rekreacji wokół 
planowanego zbiornika.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Raciąż Uchwały nr XXXVI/
257/2006 z dnia 23 września 2006r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, obejmującego obszar położony w miejscowościach: Budy Kraszewskie, Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo-Rory 
i Pólka-Raciąż.

Granice obszaru objętego projektem planu zostały określone na załączniku graficznym Nr 1 stanowiącym integral-
ną cześć niniejszego ogłoszenia. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać na piśmie w  Urzędzie Gminy Raciąż, Plac Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż, w terminie do 

dnia 15 kwietnia 2007r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-

ruchomości, której dotyczy.
          Wójt Gminy Raciąż
          (-) mgr inż. Ryszard Giszczak
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1. W 1993 roku Gmina Raciąż i Miasto Ra-
ciąż zawarły porozumienie w formie aktu nota-
rialnego, na mocy którego stały się współwłaści-
cielami w częściach równych zabudowanych Sta-
cją Ujęcia Wody (SUW) nieruchomości w Witko-
wie. Stan ten został opisany w księgach wieczy-
stych i nie uległ zmianie do dnia dzisiejszego.

2. W 1997 roku Miasto Raciąż aktem no-
tarialnym, bez wiedzy i zgody Gminy Raciąż 
przekazało, a raczej przyrzekło przekazać 
cały SUW jako aport tworzonej spółce PGKiM 
Sp. z o.o. w Raciążu .

3. W latach 2000 – 2003 Gmina Raciąż nie 
wiedząc o zapisach aktu z 1997 roku współfi-
nansowała w połowie modernizację wspólne-
go ujęcia wody. Gmina odmówiła natomiast spła-
ty nieumorzonej części pożyczki zaciągniętej na 
ten cel, gdyż odmowa umorzenia była zawiniona 
przez stronę miejską.

4. W 2001 roku Regionalna Izba Obrachun-
kowa ujawniła istnienie naruszenia prawa w ak-
cie notarialnym i nakazała doprowadzenie do sta-
nu zgodnego   z prawem, czego Zarząd Miasta nie 
uczynił. Nakazano również dokonywania odpi-
su amortyzacyjnego od wspólnego majątku przez 
Urząd Miasta i Urząd Gminy.

5. W latach 2001 – 2006 wielokrotnie Urząd 
Gminy zwracał się o sprostowanie niezgodnych 
z prawem zapisów (bezskutecznie).

6. W 2005 roku Rada Miasta skierowała 
powództwo przeciwko Gminie Raciąż   o uzna-
nie, że SUW jest własnością PGKiM Sp. z o.o. 
w Raciążu – Sąd powództwo oddalił z powodu 
braku interesu prawnego Miasta.

7. Po skierowanym powództwie Wójt złożył 
zawiadomienie do Prokuratury o popełnieniu prze-
stępstwa. Prokuratura umorzyła postępowanie 
w sprawie wyłudzenia poświadczenia niepraw-
dy ze względu na przedawnienie.

8. W 2006 roku  PGKiM Sp. z o.o. w Racią-
żu konsekwentnie odmawia uznania Gminy Ra-
ciąż za współwłaściciela SUW i składa wniosek 
o zatwierdzenie nowych stawek cen wody (2,44 zł 
netto/m³). Cena w Mieście jest wprowadzona  za 
milczącą zgodą Rady Miasta.

9. Rada Gminy odmawia zatwierdzenia 
stawek, Wojewoda uchyla uchwałę, WSA oddala 
skargę Gminy Raciąż, a Rada Gminy składa skar-
gę kasacyjną do NSA. 

10. Rada Gminy po złożeniu wniosku przez 
PGKiM o zatwierdzenie nowej ceny wody 
(przed wyborami – 15 maja 2006r.) występuje 
z wnioskiem do Sądu o ustanowienie zarząd-
cy rzeczy wspólnej (SUW). Obecny na rozprawie 
prezes PGKiM  Sp. z o.o. stwierdza, że PGKiM 
jest właścicielem SUW i zobowiązuje się do wy-
stąpienia do Sądu o ujawnienie w Księgach Wie-
czystych PGKiM jako właściciela SUW (ale tego 
do dnia dzisiejszego nie czyni).

11. Brak wystąpienia prezesa do KW i kon-
sekwentne wprowadzanie nowej ceny wody po-
woduje, że Rada Gminy występuje z powódz-
twem o unieważnienie aktu założycielskiego 
PGKiM (w części dotyczącej SUW). Na rozpra-
wie pełnomocnik Burmistrza przyznał, że obie 
Gminy są współwłaścicielami SUW i zadeklaro-
wał podjęcie przez Burmistrza działań mających 
na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z pra-
wem, co jednak nie następuje.

12. Prezes PGKiM organizuje w dniu 
20.03.2007r. spotkanie z sołtysami miejscowo-
ści zaopatrywanych w wodę z SUW Witkowo 
i przedstawia opinię prawną opracowaną na pod-
stawie wybranych dokumentów, w myśl której 
nowa cena wody obowiązuje, a powinna obowią-
zywać od sierpnia 2006r. Nadto pan prezes po-
twierdza w obecności Burmistrza, że SUW jest 
własnością PGKiM (nie wie prawica co czyni le-
wica).

Jak rozwijał się spór 
o SUW i cenę wody
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Pan Burmistrz mija się z prawdą twierdząc, że 
Stacja w Gralewie otrzymała dotację (w domyśle 
użytkownik) a PGKiM nie („Puls Raciąża”). 

Gmina Raciąż od lat buduje i modernizuje uję-
cia wody i wodociągi, i tak np.: współfinansowa-
liśmy budowę SUW w Witkowie, budowaliśmy 
hydrofornię w Koziebrodach i Szczepkowie, fi-
nansowaliśmy modernizację  hydroforni w Uniec-
ku, współfinansowaliśmy modernizację SUW 
w Witkowie, obecnie modernizujemy hydrofor-
nie w Gralewie, a w najbliższym czasie planujemy 
wybudowanie studni w Koziebrodach.

Żadne z tych zadań nie było dotacją dla użyt-
kownika. Wykonawca modernizacji w Gralewie 
był wyłoniony w przetargu publicznym (w którym 
mógł wziąć udział PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu).

Oryginalny jest pogląd Pana Burmistrza wygło-
szony na spotkaniu z sołtysami, że dotacja uzyska-
na z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację 
hydroforni pochodzi z podatków. Rozumiem, że 
Pan Burmistrz będąc konsekwentny, o dotację sta-
rał się nie będzie, gdyż pochodzą z podatków. 

Nieprawdą jest, że nie chcę zgody i odrzu-
cam wyciągniętą rękę pozywając Miasto Ra-
ciąż do Sądu. To Burmistrz i prezes PGKiM 
Sp. z o.o. postawili nas w sytuacji bez wyjścia. 
Pierwsza do Sądu poszła Rada Miasta (nieskutecz-
nie), której członkiem był obecny Burmistrz. Po 
wyborach zaproponowałem Panu Burmistrzowi, 
aby spowodował wycofanie wniosku o podwyż-
kę ceny wody, co spowoduje automatycznie wyco-
fanie powództwa Gminy. W odpowiedzi Pan Bur-
mistrz stwierdził: „odłóżmy to”. Ponieważ prezes 
PGKiM nie realizował złożonych w Sądzie dekla-
racji co do wpisu w KW (odrzucenie przez Sąd 
wniosku oznaczałoby, że PGKiM nie jest właści-
cielem SUW), przekazałem Panu Burmistrzowi 
projekt pozwu w sprawie unieważnienia aktu za-
łożycielskiego PGKiM, pozew złożono dopiero 
20 grudnia 2006r., a opłatę sądową wpłacono do-
piero 15 stycznia 2007r., stawiając ten sam waru-
nek – odpowiedź: „odłóżmy to”. Kiedy już mijał 
termin dokonania wpisu (prawie 35.000 zł) wspól-
nie z Przewodniczącym Rady Gminy złożyliśmy 
wizytę Panu Burmistrzowi, aby dojść do porozu-
mienia i uświadomić koszty społeczne i finansowe, 
niestety Pan Burmistrz dalej działał na zwłokę. 

Tymczasem  działania w sprawie wprowadze-
nia nowych cen wody trwały (nie pozostały odło-
żone). 

Rada Gminy i Wójt mają dwa cele do realizacji 
w tej sprawie: dbałość o jak najniższą cenę wody 
i dbałość o majątek Gminy.

Zastanawiające są cele działania Pana Bur-
mistrza w sprawie SUW i ceny wody. 

Toteż będę wdzięczny, jeśli uzyskam jedno-
znaczną odpowiedź od Pana Burmistrza na nastę-
pujące pytania:

1. Czy amortyzacja od SUW naliczana jest 
w Urzędzie Miasta (nie można naliczać amortyza-
cji dwa razy)?

2. Jak finansowany jest montaż wodomierzy 
w Mieście  (mieszkańcy Gminy mają wodomie-
rze)?

3. Jak na cenę wody w Mieście wpływa po-
datek od wodociągów (stawka w Raciążu 2%, 
a w Gminie 0%)?

4. Dlaczego Pan Burmistrz nie chce doprowa-
dzić do wyłonienia eksploatatora SUW w drodze 
przetargu publicznego? Być może będzie taniej 
również dla mieszkańców Miasta.

5. Dlaczego stanowisko pełnomocnika Miasta 
Raciąż w sprawie SUW jest sprzeczne  ze stanowi-
skiem prezesa PGKiM Sp. z o.o.?

6. Czy Pan Burmistrz finansowałby moderni-
zację SUW, gdyby to Gmina ją zawłaszczyła? 

7. Jakie działania w sprawie SUW i ceny 
wody podjąłby Pan Burmistrz na miejscu Wójta?

8. Czy w kategoriach ludzkich jest moralnie 
usprawiedliwione zawłaszczanie majątku wspól-
nie wybudowanego?

9. Co będzie dalej?
Z poważaniem

Ryszard Giszczak
Wójt Gminy Raciąż

Do jakiego stanu doszliśmy
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Pod koniec marca roz-
poczęła się modernizacja 
gralewskiej hydroforni. 
Potrwa do czerwca. Wła-
dze gminy przeprasza-
ją mieszkańców za prze-
rwy w dostawach wody, 
wynikłe z prowadzonych 
robót.

Trwa jednocześnie bu-
dowa kanalizacji sanitar-
nej. Pracownicy natrafi-
li na pokłady wody grun-
towej, co opóźnia roboty. 
Trzeba bowiem najpierw 

osuszyć teren, co jest czynione przy pomocy igłofiltrów, 
by można było kłaść rury.                                               Red.

Gralewo modernizowane

6

Na sesji 28 marca radni gminy Ra-
ciąż podsumowali ubiegły rok. W ob-
radach uczestniczyli Elżbieta Rachoc-
ka – dyrektorka Powiatowego Zarządu 
Dróg w Płońsku i Józef Kaliński -  wi-
cedyrektor ciechanowskiej delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Marszałkow-
skiego (na zdjęciu).

Radni i sołtysi zgłosili pod adresem 
dyrektorki PZD mnóstwo pytań i wnio-
sków dotyczących dróg powiatowych 
w gminie Raciąż. Elżbieta Rachoc-
ka obiecała, że sukcesywnie i w miarę 
możliwości firma jej podległa będzie naprawiać i modernizo-
wać powiatowe drogi w gminie Raciąż. Prosiła tylko o cierpli-

wość i wyrozumiałość, gdyż Powiato-
wemu Zarządowi Dróg podlega w po-
wiecie płońskim ponad 600 km dróg. 
Bardzo wiele z nich wymaga napraw 
bieżących po zimie i te roboty mają 
priorytet.

Drugi gość, Józef Kaliński poinfor-
mował zebranych o tym, jak i na jakich 
zasadach Mazowiecki Urząd Marszał-
kowski udziela pomocy w realizacji 
inwestycji gminnych.

Radni przyjęli sprawozdanie z wy-
konania ubiegłorocznego budżetu gmi-

ny Raciąż, a wójtowi Ryszardowi Giszczakowi udzielili jedno-
głośnie absolutorium.                                                          Red. 

INFORMACJE BIEŻĄCE

Sztandar dla szkoły

Absolutorium i goście

W każdy drugi dzień miesiąca w kościele w Krajkowie 
ksiądz Zbigniew Kluba odprawia nabożeństwo w intencji be-
atyfikacji Jana Pawła II. 2 kwietnia miało ono szczególną opra-
wę, gdyż przypadało w drugą rocznicę śmierci Papieża Polaka.

Ksiądz Zbigniew Kluba apelował do zebranych, aby postę-
powali tak, żeby „słowa Papieża Jana Pawła II dotarły do na-
szych serc, aby przemieniały nasze serca, aby jego nauka ulep-
szała nasze życie, naszą szarą codzienność”.

Młodzież szkolna pod kierunkiem Barbary Kacprzak i Ar-
tura Wiśniewskiego przedstawiła program słowno-muzycz-
ny przypominający życie największego Polaka naszych cza-
sów. Uczniowie recytowali wiersze, przypominali słowa Pa-
pieża i najważniejsze wydarzenia z jego życia. Grała szkolna 
orkiestra dęta. A na zakończenie apelu w kościele rozbrzmia-
ła ulubiona pieśń Jana Pawła II - „Barka”. Potem wierni odmó-

wili różaniec. Nabożeństwo zakończyło się Apelem Jasnogór-
skim.                                                                                    Red.

W rocznicę śmierci Papieża

20 czerwca  1992 r. Szkole Podstawowej w Krajkowie, jako 
pierwszej w gminie Raciąż, nadano imię. Patronem został Sta-
nisław Chojnacki – jeden z pierwszych nauczycieli tejże szko-
ły i jej budowniczy. Dla upamiętnienia jego zasług, jak również 
w trosce o budowanie tożsamości lokalnej społeczności szkol-
nej ustanowiono 8 maja (imieniny Stanisława) Dniem Patro-
na Szkoły.

Kontynuując szlachetną ideę tworzenia więzi z małą Ojczy-

zną, która w sposób szczególny wyraża się poprzez kulturalną 
działalność placówki oświatowej, pragniemy w 15-lecie nada-
nia naszej szkole imienia ufundować sztandar – symbol szkoły.

Osoby, które pragną wesprzeć nas w realizacji zamierzenia, 
prosimy o wpłaty pieniężne na konto Komitetu Fundacji Sztan-
daru dla Zespołu Szkół w Krajkowie. Nr konta: 158233000400
00098320000001, BS Raciąż.

Komitet organizacyjny
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Jak się dowiedzieliśmy, na najbliższej sesji Rady 
Miejskiej Raciąża ma być rozpatrywany projekt uchwa-
ły, autorstwa burmistrza miasta, dotyczącej wprowadze-
nia dla mieszkańców gminy opłaty za wjazd do miasta, 
tzw. myta.

Nie znamy jeszcze proponowanych stawek. Wiemy 
natomiast, że mieszkańcy gminy za przekroczenie grani-
cy miasta będą uiszczać opłatę. Jej wielkość ma być zróż-
nicowana. Projekt burmistrza przewiduje ulgi dla mło-
dzieży szkolnej. Z opłaty będą zwolnione dzieci do lat 5, 
a także ci pełnoletni mieszkańcy gminy, którzy pisemnie 
zadeklarują, że są za połączeniem miasta i gminy w jedną 
jednostkę samorządową.

W celu pobierania myta ma być powołana specjalna 
służba, która będzie pełniła straż na posterunkach rozlo-
kowanych na rogatkach miasta. Ma to być jeden ze spo-
sobów burmistrza na likwidowanie bezrobocia w mieście. 
Autor projektu liczy też na to, że dochody z myta pomo-
gą zminimalizować zadłużenie miasta.

Na razie opłaty mają dotyczyć tylko mieszkańców 
gminy Raciąż. Ale, jeśli projekt by się przyjął, myto obej-

mie także mieszkańców innych gmin, oraz tych, którzy 
przez Raciąż będą jedynie przejeżdżać. Zważywszy na to, 
że dziennie przez miasto przetaczają się setki tirów, kwo-
ta z tytułu myta może być rzeczywiście pokaźna. W tej 
sytuacji podpowiadamy władzom miasta, aby rozważy-
ły sprawę wystąpienia w pismem do Generalnej Dyrek-
cji Dróg i Autostrad z prośbą o zaniechanie budowy ob-
wodnicy, gdyż jej powstanie sprawi, iż potencjalni płatni-
cy myta ominą miasto.

Projektem burmistrza Raciąża zainteresowane są wła-
dze innych miast i nie wykluczają, że wprowadzą go 
u siebie. Chyba że wcześniej uchwałę w tej sprawie, jeśli 
zostanie przyjęta, zakwestionuje wojewoda w trybie nad-
zoru prawnego bądź wcześniej uczyni to jeden z honoro-
wych obywateli miasta Raciąża.

Co by jednak nie powiedzieć, pomysł jest oryginal-
ny i ma szansę trafić do Księgi Guinnessa, pism i audycji 
satyrycznych. Lepszą promocję miasta trudno sobie wy-
marzyć.

Red.

LOKATA TERMINOWA
(podstawowa)

·   1 MIESIĘCZNE   – 1,4%
·   3 MIESIĘCZNE   – 1,3%
·   6 MIESIĘCZNE   – 1,4%
· 12 MIESIĘCZNE   – 2,3%
· 24 MIESIĘCZNE   – 2.4% 

LOKATA LETNIA
Minimalna kwota lokaty 3.000 zł
·   1 MIESIĘCZNE   – 1,9%
·   3 MIESIĘCZNE   – 2,0%
·   6 MIESIĘCZNE   – 2,5%
· 12 MIESIĘCZNE   – 2,9%

SUPER LOKATA
Minimalna kwota lokaty 10.000,- zł
·   3 MIESIĘCZNE   – 3,6%
·   6 MIESIĘCZNE   – 4,0%
· 12 MIESIĘCZNE   – 4,2%

Burmistrz wprowadza myto

Bank spółdzielczy w Raciążu

ZŁOTA LOKATA 
MINIMALNA KWOTA LOKATY 20.000, - ZŁ

DLA WKŁADÓW
   OD 20 – DO 50 TYSIĘCY

DLA WKŁADÓW
         OD 50 TYSIĘCY

•   6 MIESIĄCY 4,00% •   6 MIESIĄCY  4,20%

• 12 MIESIĘCY 4,10% • 12 MIESIĘCY  4,30%

• 24 MIESIĄCE 4,30% • 24 MIESIĄCE  4,50%
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21 marca  w Szkole Podstawowej w Starym 
Gralewie odbyło się uroczyste powitanie wio-
sny. Nikt tu nie poszedł na wagary, ponieważ 
ciekawiej było w szkole. W tym dniu nie było 
tradycyjnych lekcji. Odbywały się za to turnieje 
sportowe, projekcje filmów, gry i zabawy.

Tradycją szkolną nawiązującą do prasło-
wiańskich zwyczajów jest topienie marzanny. 
Ponieważ pogoda nie bardzo dopisała, w tym 
roku rozstano się z zimą, paląc marzannę. Po-
ranny niezbyt dobry humor szybko poszedł 
w zapomnienie. Wszyscy byli uśmiechnięci 
i zadowoleni, a pierwszy dzień wiosny okazał 
się dla uczniów dniem pełnym wrażeń i niespo-
dzianek.                                                                 

SP

Dzień powitania wiosny uczniowie Zespołu Szkół 
w Uniecku spędzili bardzo ciekawie. Niektórzy wyjecha-
li na konkursy i odnieśli  w nich spore sukcesy. Ci, którzy 
pozostali w szkole bawili się świetnie.

Edyta Kocięcka z kl. VI, Jakub Charzyński i Karol 
Kozicki z kl. V wzięli udział w Konkursie Recytatorskim 
Poezji Marii Konopnickiej, zorganizowanym przez Bi-
bliotekę Pedagogiczną w Płońsku i znaleźli się w czołów-

ce w gronie 31 uczestników z powiatu płońskie-
go. Edyta Kocięcka za recytację wiersza „Para-
sol” zajęła II miejsce, a Karol Kozicki, który re-
cytował wiersz „Stary zegar”, otrzymał wyróż-
nienie.

Duży sukces na wyjeździe odnieśli też gim-
nazjaliści zajmując I miejsce w V Turnieju Te-
nisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Raciąż, 
który odbył się w Krajkowie.

Uczniowie, którzy tego dnia zostali w szko-
le, nie nudzili się. Oglądali filmy: gimnazjaliści  
- „Diabeł ubiera się u Prady”, uczniowie szkoły 
podstawowej - „Goffi 2”.

Ponadto wychowawcy przygotowali swoim 
uczniom różne zajęcia. W gimnazjum wycho-
wawczyni kl. I zorganizowała turniej warcabo-
wy, w którym zwyciężył Grzegorz Cybulski. 

Gralewo

Unieck

WIOSNA W SZKOŁACH

Zwieńczeniem dnia był marsz po okolicy z marzanną i szukanie śladów wiosny
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Klasa II odbyła z wychowawczynią spotkanie integracyj-
ne delektując się słodyczami, owocami i napojami, a kla-
sa III obejrzała z wychowawczynią film „Misja”.

W szkole podstawowej opiekunka PCK Agnieszka 
Kocięcka przygotowała konkurs „Bądź zdrów”. Dzię-
ki konkursowi uczniowie pogłębili wiedzę o witaminach, 

sposobie ubierania się na wiosnę, a także poznali nowe 
przysłowia o zdrowiu.

Wychowawczynie klas najmłodszych przygotowały 
uczniom niecodzienną lekcję o zdrowiu, która składa-
ła się z kilku zabawnych scenek w wykonaniu uczniów 
klas 0-III. Scenki przeplatane były piosenkami o tema-
tyce wiosennej.

„Przyroda budzi się do życia i ukazuje swoje pięk-
no. A my chcemy zwrócić uwagę na znaczenie higieny 
w życiu człowieka. Mycie zębów czy kąpiel mogą cza-
sami wydawać się nudne. Ale utrzymanie czystości jest 
bardzo ważne dla zachowania zdrowia”. Takimi słowa-
mi prowadzący zachęcali do udziału w zabawie.

Krystyna Chyczewska

9

W Zespole Szkół w Ko-
ziebrodach w pierwszy 
dzień wiosny uczniowie 
nie mieli typowych lek-
cji. W szkole trwała wspól-
na zabawa, której począ-
tek nadał rytualny obrzęd 
pożegnania zimy. Ucznio-
wie zmienili nieco ten ty-
powy zwyczaj topienia ma-
rzanny, zważywszy na eko-
logię. Zdecydowali, że po 
uroczystości rozbiorą sło-
miana kukłę, a jej części 
posegregują do odpowied-
nich pojemników.

Kolorowe, kwie-
ciste stroje, a także 
pięknie przyozdobio-
ne wiankami z wio-
sennych kwiatów gło-
wy uczennic zachwy-
cały oczy widzów. 
Radosne wiersze o 
tematyce wiosennej 
lekko kołysały du-
sze wszystkich zebra-
nych. W „marcowym 
garncu” kucharz mie-
szał kapryśną pogodę, 
która o tej porze roku 
lubi nas zaskakiwać. 
Wszystkich rozba-

wił do łez pokaz kolekcji strojów wiosennych. Na koniec 
uczennica wygłosiła „Odę do Wiosny”, a chwilę potem 

ogłoszono wyniki konkur-
su plastycznego pt. „Pani 
Wiosna”. Każda klasa wy-
konała jedną zbiorową pra-
cę. Jury miało dość trudne 
zdanie, ponieważ wszyst-
kie prace były piękne. 
W związku z tym pierwsze 
miejsce i nagrody przyzna-
no każdej klasie. Dyrek-
torka szkoły Małgorzata 
Środkowska złożyła gra-
tulacje uczniom i nauczy-
cielom oraz podziękowa-
nie za zaangażowanie na 
ręce Małgorzaty Kowal-

skiej, która była odpowiedzialna za przygotowanie uro-
czystości.

Milena Dolna, nauczycielka języka polskiego

Koziebrody
WIOSNA W SZKOŁACH

Uczennice kl. III w jednej ze scenek o tematyce zdrowotnej
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Nowi sołtysi
Andrzej Ziółkowski - Bielany
Kazimierz Werner - Bogucin
Andrzej Ciarczyński - Budy Kraszewskie
Włodzimierz Kuskowski - Charzyny
Irena Kowalska - Chyczewo
Teresa Muchyńska - Cieciersk
Eugeniusz Radziałowski - Ćwiersk
Krystyna Art - Dobrska-Kolonia
Jerzy Leśniewski - Dobrska-Włościany
Jerzy Kowalski - Drozdowo
Władysław Tutkaj - Druchowo
Stanisław Długoszewski - Folwark-Raciąż
Sławomir Wiśniewski - Grzybowo
Jacek Wesołowski - Jeżewo-Wesel
Józef Bucholc - Kaczorowy
Paweł Machciński - Kiełbowo
Kazimierz Karpiński - Kiniki
Zbigniew Michalski - Kocięcin-Brodowy
Jan Ziółkowski - Kodłutowo
Roman Rychliński - Kossobudy
Barbara Kamińska - Koziebrody
Jarosław Konczewski - Kozolin
Stanisław Osowski - Krajkowo
Zenon Mazuchowski - Kraszewo-Czubaki
Stanisław Karpiński - Kraszewo-Falki
Bożena Karwowska - Kraszewo-Gaczułty
Krystyna Piątek - Kraszewo-Podborne
Teresa Zjadewicz - Kraśniewo
Tadeusz Kupniewski - Kruszenica
Karol Kruczyński - Lipa
Eugenia Szlak - Łempinek
Bożena Król - Łempino
Marianna Stępińska - Mała Wieś
Jacek Szczypa - Malewo
Wanda Kowalczyk - Młody Niedróż
Sławomir Jarkowski - Nowe Gralewo
Jarosław Bućkowski - Nowy Komunin
Kazimierz Deptuła - Nowe Młodochowo
Aleksandra Bogdańska - Pęsy
Wojciech Żmijewski - Pólka-Raciąż
Andrzej Klan - Sierakowo
Jerzy Graczyk - Stare Gralewo
Danuta Nowakowska - Stary Komunin
Barbara Krakowska - Strożęcin
Włodzimierz Rajewski - Szapsk
Kazimierz Wiśniewski - Szczepkowo
Henryk Tabarkiewicz - Unieck
Jerzy Obidowski - Wępiły
Henryka Cichaczewska - Witkowo
Stanisław Kowalski - Zdunówek
Edmund Liberadzki - Złotopole
Jarosław Jagacki - Żukowo-Strusie
Paweł Ziółkowski - Żychowo

SAMORZĄD10
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W tym stwierdzeniu 
nie ma żadnej przesady. 
Bo gdy trzeba coś zor-
ganizować, nie oglądają 
się na mężczyzn, tylko 
biorą sprawy w swoje 
ręce. Mieliśmy już oka-
zję poznać zaradność 
pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Kraśniewie 
podczas 10-lecia „Gło-
su Raciąża” czy „Tłuste-
go czwartku z Głosem”. 
Nie zawiodły. A przygo-
towane przez nie wiktu-
ały były tak smaczne, że 
tylko palce lizać.

KGW istnieje w Kra-
śniewie od 37 lat, bez 
przerwy. To rzadkość nie 
tylko we wsiach gminy 
Raciąż. Teraz skupia 21 kobiet. Są to: Janina Paw-
lak, Marianna Leszczyńska, Henryka Balcerzak, 
Wiesława Pokorska,. Teresa Pokorska, Ewa Lesz-
czyńska, Dobrosława Leszczyńska, Zofia Żelaz-
ka, Jadwiga Czajkowska, Mariola Wójtowicz, Te-
resa Zjadewicz, Zofia Ksybek, Teresa Krajewska, 
Jadwiga Karwowska, Bogumiła Piekarska, Ire-
na Wójtowicz, Wioletta Żelazka, Irena Podorska, 
Zofia Kupczyk, Teresa Kupczyk, Teresa Sałek. 
Nie wszystkie mogły przyjść na spotkanie w ostat-
nią niedzielę marca. Jedne zatrzymały obowiązki do-
mowe, inne – słabe zdrowie. Ale te, które przyszły 
do budynku po byłej szkole, gdzie wójt gminy Ra-
ciąż jedno z pomieszczeń przeznaczył na spotkania 
dla gospodyń, z humorem opowiadały o tym, jak to 
kobiety rządzą w Kraśniewie.

-Przeważnie każda w swoim domu – żartowała 
Marianna Leszczyńska, pierwsza przewodnicząca 
KGW. Po niej kołu szefowały kolejno Barbara Grod-
kiewicz, Barbara Kwiatkowska, Zofia Żelazka, a od  
bodajże 13 lat – Teresa Zjadewicz, która na ostatnim 
zebraniu wyborczym we wsi została sołtysem Kra-
śniewa.

-Po tych wyborach to już rządzimy w Kraśniewie 
na całego – śmieją się kobiety. I opowiadają o tym co 
chciałyby we wsi zmienić, poprawić.

Po pierwsze boisko, żeby znów nim było, a nie 
łąką do wypasu krów. Żeby chłopcy mieli gdzie po-
grać w piłkę, jak im się zachce, a nie musieli jeździć 
do sąsiednich wiosek. No i dwie drogi, przy których 
mieszka z dziesięciu gospodarzy. Niedługie, ale po 
deszczu rozmiękłe, bo gruntowe, że przejechać trud-
no. Nowa pani sołtys złożyła już u wójta podanie na 
ich żwirowanie. To na początek.

Idzie wiosna, po nim lato i wakacje, więc trzeba 
pomyśleć o wycieczce. Organizują je od wielu, wielu 
lat. Pomaga gmina i bank. A jeżdżą po całej Polsce. 
W  góry, nad morze i do sanktuariów. Co roku – obo-
wiązkowo – do Częstochowy. Pokłonić się Królowej 
Polski, za łaski podziękować, pomodlić się i o dalsze 
wspomożenie prosić.

Nie stronią od zabawy, dawniej same je organizo-
wały, ale teraz nie wygrają rywalizacji z dyskoteka-
mi. Z przyjemnością spotykają się 8 marca, w swoje 
święto. Mężczyźni też w nim uczestniczą, ale podob-
no „przychodzą na gotowe”, jak już wszystko jest za-
pięte na ostatni guzik.

Na panie z KGW Kraśniewo mogą liczyć i w pa-
rafii, i w gminie. Nie trzeba im dwa razy powtarzać. 
Wiemy to z własnego doświadczenia.

Red.

SAMORZĄD 11
W Kraśniewie rządzą kobiety !
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Zespół Szkół STO
Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.

            Menander

PREZENTACJE12

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu 
jest placówką oświatowo-wychowawczą działającą w środowisku 
małego miasta i okolicy.

Do szkoły uczęszczają także uczniowie i słuchacze z sąsiednich 
miast: Płońska, Glinojecka, Drobina, Sierpca a nawet z Warszawy. 

Współpraca pomiędzy szkołą a władzami samorządowymi miasta 
Raciąż i okolicznych gmin układa się bardzo dobrze. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje współpraca z wójtem gminy Raciąż. Panu 
wójtowi Ryszardowi Giszczakowi serdecznie gratulujemy dużego 
sukcesu jakim jest zakwalifikowanie się, jako jedynego wójta 
z województwa mazowieckiego, do finałowej dziesiątki i zajęcie 
trzeciego miejsca w kraju w konkursie o tytuł Wójta Roku.

Założycielem i dyrektorem pierwszej niepublicznej szkoły 
średniej, która dała początek Zespołowi Szkół STO był Andrzej 
Nizielski, nauczyciel wychowania fizycznego, trener.

Społeczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego rozpoczęło działalność 1 września 1993 
roku. Pozytywne opinie o tej szkole przyczyniły się do otwarcia szkół 
młodzieżowych: liceum ekonomicznego i liceum ogólnokształcącego.

Od 2000 roku istnieje szkoła policealna niepubliczna, a w 2006r. 
otwarto szkołę policealną publiczną.

W poszczególnych latach w ramach Zespołu Szkół STO 
funkcjonowały średnie szkoły STO dla dorosłych: technikum 
mechaniczne, odzieżowe, handlowe i liceum ogólnokształcące; 
młodzieżowe: liceum ekonomiczne, profilowane i ogólnokształcące oraz 
szkoły policealne: rachunkowości, agrobiznesu i informatyczna, a także 
publiczne: ekonomiczna i informatyczna.

Szkoły te w latach 1993-2006 ukończyło 871 absolwentów, 157 
– szkół młodzieżowych i 714 szkół dla dorosłych(technika – 411, liceum 
ogólnokształcące – 220, 83 – szkoły policealne). Wielu z nich ukończyło 
lub kontynuuje naukę w wyższych uczelniach.

W roku szkolnym 2006/2007 w naszych szkołach uczą się 384 
osoby: 71 – w młodzieżowym liceum ogólnokształcącym , 81 – w 
szkołach średnich dla dorosłych, 25- w niepublicznej szkole policealnej 
i 207 w szkole policealnej publicznej. Kadra pedagogiczna liczy 45 
nauczycieli..

W Zespole Szkół STO istnieje bardzo dobra baza do kształcenia 
przyszłej kadry pracowniczej dobrze wyspecjalizowanej w wielu 
dziedzinach, dla której znajomość technologii informacyjnej oraz biegłe 
posługiwanie się językami obcymi będzie czymś normalnym, by móc 
sprostać wymaganiom Unii Europejskiej.

W szkole jest pracownia komputerowa wyposażona w najnowszy 
sprzęt, z którego korzystają uczniowie, także po lekcjach, pogłębiając 
swoje umiejętności pod kierunkiem specjalisty.

Jest także Centrum Języków Obcych. W multimedialnej pracowni 
językowej oprócz lekcji języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego 
prowadzone są kursy języków obcych dla dorosłych.

Aby uczniowie mogli doskonalić swoją sprawność fizyczną i dbać 
o kondycję stworzono dla nich nowoczesną siłownię, z której 
korzystają podczas lekcji wychowania fizycznego i w wolnych chwilach. 
Można też skorzystać z sauny, która służy uczniom, nauczycielom 
i wszystkim chętnym.

Uczniowie co roku uzyskują stypendia premiera, odnoszą sukcesy 
w wielu konkursach organizowanych przez szkolę, banki, gminę, 
organizacje, na różnych szczeblach, do centralnego włącznie, sięgają po 
najwyższe laury w województwie i kraju.

Małgorzata Goczkiewicz i Tomasz Wiak – uczniowie Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego STO zajęli I miejsce drużynowo, 
a indywidualnie Gosia – I i Tomek – IV w kraju w Konkursie „Sekrety 
Banków 2005”. Finał konkursu odbył się w Krakowie. Pokonali rywali 
z Warszawy, Częstochowy, Krakowa i wielu innych miast. Otrzymali 
dyplomy i nagrody rzeczowe. Po ogłoszeniu wyników finału byli 
zaskoczeni a zarazem szczęśliwi.

Tomasz Wiak ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO 
zajął pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim 
„Księga nad Księgami” – Recytujemy Biblię zorganizowanym w 2006 
roku. Nagrodą jest m. in. indeks Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
im. Jana Pawła II kierunek: teologia. 

Zespół Szkół STO w Raciążu jest organizatorem wielu 
konkursów, m. in. Rejonowego Konkursu o Tytuł Mistrza Ortografii 
i Rejonowego Konkursu Informatycznego, którym patronują władze 
samorządowe miasta Raciąża i gminy Raciąż.

Szkoła organizuje także Halowe Mistrzostwa Polski w Piłce 
Nożnej Szkół Podstawowych. W imprezie biorę udział pięcioosobowe 
reprezentacje szkół podstawowych z wielu miast Polski m. in. 
z Warszawy, Poznania, Białegostoku, Krakowa. Mistrzostwa odbywają 
się w Płońsku. Patronat honorowy nad imprezę sprawuje Zarząd Główny 
STO i Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Ciechanowie.

Zespół Szkół STO współpracuje z zagranicznymi placówkami 
oświatowymi, m. in. Społeczną Szkołą Polską i Gimnazjum nr 2 
w Baranowiczach na Białorusi. 

Na zaproszenie naszej szkoły w Raciążu gościła grupa dzieci 
z Baranowicz z rodzin polskiego pochodzenia wraz z opiekunami. 
Goście zamieszkali u polskich rodzin. 

Dzieci brały udział w lekcjach języka polskiego i zajęciach 
w pracowni komputerowej oraz zwiedzały Polskę. Były na wycieczce 
w Warszawie, Płocku, Ciechanowie, Licheniu. Wraz z polskimi kolegami 
bawiły się przy ognisku, jeździły na pływalnię, brały udział w zawodach 
strzeleckich, uczestniczyły w uroczystościach rodzinnych, szkolnych 
i kościelnych.

Pani dyrektor Społecznej Szkoły Polskiej w Baranowiczach 
odjeżdżając dziękowała za serdeczne przyjęcie jej uczniów i nauczycieli, 
za wspaniałą polską gościnność, za umożliwienie dzieciom miłego 
wypoczynku.

Uczniowie naszej szkoły byli również z rewizytą na Białorusi. 
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Mińsk, Baranowicze, rodzinne strony 
Adama Mickiewicza: Zaosie i Nowogródek. Ogromne wrażenie wywarło 
jezioro Świteź, opiewane przez poetę w jego utworach.

Uczniowie odwiedzili także rodziny swoich białoruskich kolegów, 
którzy wcześniej gościli w Polsce.

W Raciążu gościła również delegacja gimnazjum z Baranowicz 
z dyrektorem szkoły na czele, która zwiedziła m. in.  Warszawę i Płock. 
Naszych gości przyjął także  wójt gminy Raciąż oraz Starosta Płoński.

Drużyna piłkarska naszej szkoły uczestniczy także 
w międzynarodowych turniejach piłki nożnej. Brała udział w turnieju 
w Danii(Hjorring), na Ukrainie i Słowacji.

W szkole organizowane są różne pokazy. Jeden z nich to pokaz 
makijażu dla dziewcząt. Impreza nosiła tytuł „Poznaj swój styl urody 
i zadbaj o siebie właściwie. Techniki makijażu i wizażu.”

Pokaz przeprowadziła Joanna Radomska, wizażystka z Olsztyna, 
mistrzyni Polski w sztuce makijażu w 2003 roku. Poprzedziła 
go prelekcja dotycząca potrzeby dbałości o higienę. Wizażystka 
przekazała niezbędną wiedzę by właściwie dobrać środki pielęgnacyjne. 
Zaprezentowała kosmetyki przeznaczone dla młodzieży. Pokaz wywołał 
duże zainteresowanie.

W szkole panuje atmosfera życzliwości. Uczniowie traktowani są 
podmiotowo i z troskliwością. Biorą udział w licznych wycieczkach, 
także zagranicznych, dyskotekach, różnych imprezach, konkursach, 
„połowinkach”, studniówkach, co przyczynia się do zacieśnienia 
wzajemnych więzi, także między uczniami i nauczycielami.

Zespół Szkół STO w Raciążu to nowoczesna placówka wtopiona 
w lokalną społeczność, czuje potrzeby tej społeczności i pracuje zgodnie 
z jej zapotrzebowaniem.

Stefan Modrzejewski
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Bank Spółdzielczy w Raciążu podsumował swoją ubiegło-
roczną działalność. Podczas Zebrania Przedstawicieli Zarząd 
i Rada Nadzorcza otrzymali absolutorium za 2006 r. O ubiegło-
rocznych wynikach placówki mówił prezes Kazimierz Miklewski, 
który powiedział m.in.:

Rok 2006 był rokiem dynamicznego rozwoju banków spół-
dzielczych w kraju. Osiągnięte wyniki finansowe w stosunku do 
2005 roku wzrosły o 19,6%. 

Również dla naszego banku miniony rok wypadł bardzo po-
myślnie. Przede wszystkim wysoka suma aktywów spowodowa-
ła, że mimo coraz bardziej kurczącej się marży odsetkowej na kre-
dytach oraz niższych przychodów z tytułu prowizji, ze względu na 
stosowanie tak zwanej efektywnej stopy procentowej, dochody 
Banku wzrosły nieznacznie, bo zaledwie o 3%. 

Łącznie w 2006 roku bank wypłacił kredytów w kwocie 
42.158 tys. zł 

Spłaty kredytów osiągnęły kwotę 23.418 tys. zł.
Obligo kredytów wyniosło kwotę 81.472 tys. zł.
Wzrost obliga wyniósł 18.740 tys. zł , tj. o 28,6% więcej w sto-

sunku do roku poprzedniego.
Wskaźnik kredytów spłacanych nieterminowo wyniósł zaled-

wie 0,02%, świadczy to o trafności w podejmowaniu decyzji kre-
dytowych zabezpieczających bank przed nieprawidłowymi i nie-
uzasadnionymi stratami z tego tytułu. 

W roku 2006 udzielaliśmy kredytów preferencyjnych in-
westycyjnych z dopłatami ARiMR ze wszystkich linii kredy-
towych. Efektem rzeczowym tych kredytów było wybudowa-
nie 22 obór i budynków gospodarczych, modernizacja 5 obór, 
zakup 42 ciągników, 39 maszyn rolniczych, 2 gospodarstw rol-
nych i 115 ha gruntów rolnych.

W roku 2006 bank nasz kontynuował udzielanie własnych kre-
dytów obrotowych na zakup środków do produkcji rolnej. Opro-
centowanie kredytu wynosi 8,5% w stosunku rocznym. Udzielamy 
800 zł na 1ha użytków rolnych – dla członków banku spółdzielcze-
go i 600 zł na 1 ha użytków rolnych – dla pozostałych osób. Nie 
wymagamy konieczności rozliczenia się z kredytu i przedstawiania 
faktur z poniesionych kosztów zakupu. 

W roku 2006 staraliśmy się zaspokoić wszystkie potrzeby kre-
dytowe zgłaszane przez naszych klientów. W ostatnich miesiącach 
było ich tak dużo, że kosztem ich realizacji było pogorszenie się 
wskaźników płynności finansowej banku. 

Dynamicznemu przyrostowi kredytów towarzyszył równie wy-
soki przyrost depozytów.

Stan wkładów oszczędnościowych od ludności na koniec 
2006 roku osiągnął wielkość 57.638 tys. zł, tj. o 14.494 tys. zł wię-
cej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Wkłady płatne na każde żądanie wynosiły 22.618 tys. zł, nato-
miast terminowe 35.020 tys. zł.

Łączny stan depozytów ze środkami jednostek budżetowych na 
koniec 2006 roku osiągnął kwotę 63.971 tys. zł, co stanowi wzrost 
o 12.878 tys. zł tj. 25,2%.

Chcemy, aby ta tendencja utrzymała się w następnych latach, 
gdyż doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne dla funkcjono-
wania i rozwoju Banku jest pozyskiwanie środków pieniężnych od 
ludności, jako naturalnego zabezpieczenia działalności kredytowej. 
Mimo tak dużego wzrostu depozytów, w dalszym ciągu jest on nie-
współmiernie niski w stosunku do zapotrzebowania na kredyty. 

Dlatego „szukając środków”, wprowadzamy nowe, coraz atrak-
cyjniejsze formy oszczędzania. Zachęcamy również klientów po-
siadających w naszym banku rachunki do pobierania i korzysta-
nia z kart płatniczych. Karty wydajemy bezpłatnie – na pisem-

ny wniosek posiadacza rachunku, bezpłatne jest również korzy-
stanie z naszych bankomatów, znajdujących się w Centrali Banku 
w Raciążu i Oddziale w Szreńsku oraz w sieci ponad 1100 banko-
matów na terenie całego kraju należących do banków spółdziel-
czych, MR Banku S.A., BGŻ S.A., GBW. S.A. i PBS S.A. Karty 
służą również jako doskonała forma płatności w placówkach han-
dlowych. Do końca 2006 wydaliśmy 441 kart płatniczych. 

Dochody banku za 2006 rok wyniosły kwotę 6.974 tys. zł 
i wzrosły w stosunku do 2005 roku o 203 tys. zł.

Koszty działalności wyniosły kwotę 4.467 tys. zł ispadły 
o 124 tys. zł, w stosunku do poprzedniego roku.

Zysk brutto osiągnął kwotę 2.298 tys. zł i był wyższy w stosun-
ku do roku 2005 o 327 tys. zł. 

Zysk netto, po odliczeniu podatku dochodowego, wynosi 
1.870 tys. zł, wzrósł o 213 tys. zł.

Suma bilansowa banku na koniec 2006 roku wyniosła kwotę 
84.656 tys. zł i była wyższa o 17,3% do roku poprzedniego. 

Rentowność netto banku na koniec roku wynosiła 40% i wzro-
sła o 5,5% w porównaniu do ubiegłego roku.

Wzrosły fundusze własne banku brutto, które na koniec roku 
osiągnęły kwotę 13.851 tys. zł, jest to wzrost o 1.995 tys. zł, tj. 
16,8%

W łącznej kwocie funduszy własnych, fundusz udziałowy wy-
niósł  kwotę 2.248 tys. zł, tj. wzrost o 992 tys. zł w stosunku do 
ubiegłego roku. Daje to średni udział w kwocie 1.681 zł. Stan 
członkostwa na koniec roku osiągnął wielkość 1510 udziałowców. 

Łącznie fundusze własne banku pokrywały w 17% działalność 
kredytową.

Kapitał banku klasyfikuje go na 6 pozycji wśród 80 ban-
ków zrzeszonych w Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. 
w Warszawie.

Posiadane fundusze własne spełniają wymogi Komisji Nadzo-
ru Bankowego, które zobowiązuje do posiadania 1 mln euro na ko-
niec 2007 roku. Natomiast nasze fundusze na koniec 2006r. wyno-
szą 3,462 tys. euro.

Wskaźnik wypłacalności na koniec roku bank osiągnął 
16,71% – natomiast podstawowy wynosi 8%.

Zatrudnienie na koniec 2006 roku we wszystkich placówkach 
banku wynosiło 40 osób i  nie uległo zmianie. 

Wszystkie uchwały Zebrania Przedstawicieli obradującego 
w dniu 20.04.2006 r. zostały w pełni wykonane. Wykonane rów-
nież zostały wnioski skierowane do realizacji w 2006 roku, w tym 
planowane inwestycje. Dokończono modernizację Punkt Kaso-
wego w Siemiątkowie, co w praktyce oznaczało jego wybudowa-
nie od nowa. Dzięki temu klienci z Siemiątkowa i okolic mogą ko-
rzystać z nowoczesnej i funkcjonalnej placówki.

Wprowadzono szereg nowych rozwiązań informatycznych, 
takich jak system „defBankPro” firmy Asseco Poland, przeznaczo-
ny do obsługi transakcji i księgi głównej odpowiedzialny za reje-
strację i przetwarzanie operacji dokonywanych przez bank.

Równolegle z nim, jako uzupełnienie systemu ewidencji księ-
gowej dla celów zarządczych, wprowadzony został „System Wspo-
magania Zarządzania Bankiem” który daje możliwość monitoro-
wania wybranych obszarów ryzyka. Pozwala na gromadzenie, pre-
zentację i analizę danych m.in. w zakresie sprawozdawczości we-
wnętrznej, wskaźników ekonomicznych, ryzyka płynności i ryzyka 
stopy procentowej. Zakupiono kilkanaście nowych zestawów kom-
puterowych, licencji i programów bankowych oraz kontynuowa-
no wymianę urządzeń informatycznych na bardziej nowoczesne 
i wydajniejsze, dostosowujące bank do wymaganych w tym zakre-
sie standardów.

Bank po walnym
SPÓŁDZIELCZOŚĆ 13
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Wicemistrzynie z Uniecka

Już po raz piąty w Zespole Szkół w Krajkowie odbył się tur-
niej tenisa stołowego o puchar wójta gminy Raciąż. Uczestniczyli 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy.

W klasyfikacji zespołowej szkół podstawowych zwyciężyła 
drużyna gospodarzy przed Kodłutowem, Gralewem i Unieckiem. 
Wśród gimnazjów rywalizację wygrała drużyna Uniecka przed 
Gralewem i Krajkowem.  W turnieju nie uczestniczyli uczniowie 
Zespołu Szkół w Koziebrodach.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, najlepsi uczniowie 
w poszczególnych kategoriach wiekowych – medale złote, srebr-
ne i brązowe.

Na zakończenie odbył się turniej otwarty dla wszystkich chęt-
nych, którzy ukończyli 18 lat. Zwyciężył Burdecki przed Charzyń-
skim i Kasickim.

Krzysztof Nowacki

Grali o puchar wójta

Gimnazjalistki z Uniecka odniosły duży sukces 
w grze w piłkę koszykową. Zdobyły II miejsce w mistrzo-
stwa powiatu płońskiego. Opiekunem grupy jest Teresa 
Kawczyńska. Zespół tworzą: Elwira Gutowska, Milena 
Nadratowska, Klaudia Ossowska, Katarzyna Kawczyń-

ska, Małgorzata Waślicka, Joanna Mączewska, Patry-
cja Wesołowska, Iwona Żochowska, Ilona Wagner, Ane-
ta Schodowska.

K.Ch.
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W tym roku jest dużo zmian w zasadach i wnio-
skach o dopłaty unijne dla rolników. Toteż gmina Ra-
ciąż zorganizowała dla gospodarzy szkolenia z tego za-
kresu, prowadzone przez Hieronima Zdrójkowskiego, 
specjalistę z łomżyńskiej firmy „Eurofarmer”. Cieszyły 
się one dużym zainteresowaniem. W Raciążu, Krajko-
wie, Gralewie, Koziebrodach i Uniecku wzięło w nich 
udział ponad 300 osób.

Uczestnicy szkoleń mogli zapoznać się z zasada-
mi otrzymania pomocy unijnej, mieli też możliwość 
krok po kroku nauczyć się poprawnego wypełniania 
wniosku o dopłatę. Przypomnijmy, że termin składani 
wniosków mija 15 maja. Po tym dniu oddziały ARiMR 
w dalszym ciągu (przez 25 kolejny dni) będą przyjmo-
wały wnioski, jednak za każdy dzień opóźnienia rolnik 
będzie miał potrącony 1% kwoty dopłaty.

Jak poinformował nas wójt gminy Raciąż Ryszard 
Giszczak, w Urzędzie Gminy w Raciążu dwoje prze-
szkolonych pracowników urzędu udziela rolnikom bez-

płatnej pomocy w prawidłowym wypełnieniu wnio-
sków. Ta inicjatywa wójta jest odpowiedzią na działa-
nie inspektorów Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Po-
świętnem, którzy za wypełnienie wniosków pobierają 
od rolników opłaty.

-Na to nie ma mojej zgody – mówi wójt. - I nie po-
zwolę, aby inspektorzy ci, korzystając z pomieszczeń 
naszego urzędu, brali opłaty za pomoc przy wypełnia-
niu wniosków.

Red.
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Z policyjnego notesu
Kradzież w Małej Wsi

W nocy, 29 marca, nieznani sprawcy skradli z warsz-
tatu stolarskiego w Małej Wsi urządzenia do obróbki 
drewa warte ok. 3 tys. zł.

Pijani kierowcy
1,33 promila alkoholu w wydychanym powietrzu 

miał kierowca ciągnika, mieszkaniec gminy Raciąż, któ-
rego 31 marca w Szapsku zatrzymano do kontroli dro-
gowej.  Niewiele mniej, bo 1,21 promila miał natomiast, 
zatrzymany 1 kwietnia w Witkowie, kierowca volkswa-
gena, również mieszkaniec gminy Raciąż.

Konkurs wielkanocny
Wśród uczestników i laureatów konkursu wielka-

nocnego, zorganizowanego po raz kolejny przez Miej-
skie Centrum Kultury w Raciążu, nie zabrakło uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Raciąż. Ich 
prace (niektóre prezentujemy na kolejnej stronie) przy-
padły do gustu nie tylko nam, ale i jurorom.

A oto nazwiska nagrodzonych w konkursie wielka-
nocnym:

W kategorii stroik: I miejsce Krzysztof Wawrzyniak 
z PG w Raciążu, II miejsce Małgorzata Jankowska 
z PG w Koziebrodach i Paulina Figat z PG w Gralewie, 
III miejsce Patryk Wójcik z PG w Krajkowie, Ilona Se-
petowska z PG w Gralewie, Paulina Kowalska z PG 
w Krajkowie i Anna Grabińska z PG w Raciążu.

W kategorii palma jury nagrodziło jednakowo 
wszystkich uczestników, którymi byli uczniowie szkół 
podstawowych: Marcin Idryjan i Katarzyna Dobrzyń-
ska z SP w Krajkowie; Mateusz Domański, Magdalena 
Ostafin, Izabela Słomińska, Adrian Kamiński, Szymon 
Demski, Piotr Szerszeniewski, Paulina Szelągiewicz 
i Jolanta Krupińska z SP w Raciążu, Marta Mikołaj-
czyk i Piotr Karwowski z SP w Gralewie, Michał Ko-
strzewski z SP w Kodłutowie, Dorota Bojarska z SP 
w Koziebrodach, Dominik Gapiński z Kraszewa Ga-
czułt.

Jury przyznało też kilkanaście wyróżnień.
Red.

Rolnicy się szkolą

Uczestniczy szkolenia w Krajkowie




