
Jase∏ka w „zerówce”

Od poczàtku istnienia gminnego oddzia∏u zerowego, czyli
od 8 lat, organizowane sà tam jase∏ka. Nie inaczej by∏o przed
minionymi Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia. Tradycji sta∏o si´ za-
doÊç, a rodzice wyst´p swoich pociech prze˝ywa∏y nie mniej
ni˝ one same.
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Po paszport
ju˝ nie do P∏oƒska

Starostwo Powiatowe w P∏oƒsku informuje,
˝e z dniem 1 stycznia 2009 roku przesta∏o funk-
cjonowaç Biuro Paszportowe. Powy˝sza sytu-
acja jest spowodowana wygaÊni´ciem porozu-
mienia w sprawie przekazania niektórych zadaƒ
z zakresu administracji rzàdowej dotyczàcych
przyjmowania wniosków paszportowych.

W chwili obecnej pe∏na obs∏uga mieszkaƒ-
ców powiatu p∏oƒskiego w zakresie spraw pasz-
portowych odbywa si´ w Delegaturze Mazo-
wieckiego Urz´du Wojewódzkiego w Ciecha-
nowie, ul. 17 stycznia 7, tel. 0 23 672 20 60
lub 672 20 55.

„Zdrowy”
czwartek w Uniecku

Poradnia Rodzinna „Zdrowie” w P∏oƒsku
Arkadiusza Chmieliƒskiego przej´∏a oÊrodek
zdrowia w Uniecku po tym, jak wraz z koƒcem
2008 r., po 30 latach pracy w unieckiej placów-
ce, na emerytur´ odszed∏ Wojciech Za∏´ski.

Czytaj na str. 6

Wokó∏ zbiornika
„Kraszewo”

Rada Gminy Racià˝ na sesji 30 grudnia
2008 r. przyj´∏a uchwa∏´ dotyczàcà uwag wnie-
sionych przez mieszkaƒców do projektu Miej-
scowego Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go dla cz´Êci obszaru gminy Racià˝ po∏o˝onego
w miejscowoÊciach Budy Kraszewskie, Krasze-
wo Gaczu∏ty, Kraszewo Rory, Pólka Racià˝ –
wokó∏ projektowanego zbiornika retencyjnego
na rzece Racià˝nicy. Uwagi do planu zg∏osi∏o
9 mieszkaƒców. Cz´Êç z tych wniosków zosta∏a
przyj´ta przez rad´, cz´Êç odrzucona. Teraz
projekt wspomnianego planu zostanie powtórnie
wy∏o˝ony do publicznego wglàdu.

Autopoprawka wójta
Na sesji 30 grudnia 2008 r. wójt gminy Ra-

cià˝ zg∏osi∏, przyj´tà przez radnych, autopo-
prawk´ do bud˝etu gminy na 2009 r.

Czytaj na str. 6

Powitali lekarzy
po staropolsku

Modlitwà, chlebem i przyÊpiewkami mieszkaƒcy Koziebród
i okolicznych wsi witali lekarzy, którzy od 1 stycznia w no-
wym oÊrodku zdrowia sprawujà nad nimi opiek´ medycznà.
Adrianna i S∏awomir Fu∏kowie nie kryli wzruszenia.

Wi´cej na str. 4-5



WYDARZENIA „G∏os Racià˝a” nr 1/20092

Powitali lekarzy po staropolsku
Sobota 10 stycznia by∏a w Koziebrodach dniem ra-

dosnym. Po kilku latach staraƒ w∏adz gminy Racià˝ o
przej´cie od starostwa w P∏oƒsku budynku w Koziebro-
dach, po wielomiesi´cznym generalnym remoncie
obiektu, przeprowadzonym za pieniàdze gminy, uroczy-
Êcie otwarto w tej miejscowoÊci oÊrodek zdrowia.

Najpierw odby∏a si´ msza Êwi´ta, podczas której
wierni ze swoim kap∏anem modlili si´ m.in. za personel
medyczny, aby mia∏ na wzgl´dzie przede wszystkim do-
bro pacjenta. I za chorych oraz przysz∏ych pacjentów
przychodni, uruchomionej przez Niepubliczny Zak∏ad
Opieki Zdrowotnej „Asmed” w Mochowie.

Po nabo˝eƒstwie uczestnicy uroczystoÊci przeszli do
oÊrodka zdrowia. Tu nastàpi∏o przeci´cie wst´gi przez
przedstawicieli w∏adz gminy – wójta Ryszarda Giszcza-
ka i przewodniczàcego Rady Gminy Racià˝ Jaros∏awa
Jaworskiego, ma∏˝eƒstwo lekarzy – Adriann´ i S∏awo-

mira Fu∏ków oraz Eugeniusza Ptasika. Radny z Kozie-
bród cià∏ wst´g´ jako ostatni, nie kryjàc przy tym rado-
Êci z tego, ˝e to, o co przez lata zabiega∏, sta∏o si´ fak-
tem. Nim Eugeniusz Ptasik przecià∏ wst´g´ do koƒca,
dzi´kowa∏ w∏adzom gminy za ten pi´kny obiekt. A wój-
towi tak˝e za doping i wsparcie. Ryszard Giszczak, jak

powiedzia∏ radny, dodawa∏ mu otuchy w stara-
niach o przychodni´ zdrowia. - Walcz Ptasik, nie
rezygnuj – mówi∏.

Ksiàdz proboszcz W∏adys∏aw Majewski od-
mówi∏ modlitw´ i poÊwi´ci∏ obiekt, a mieszkaƒ-
cy wr´czyli lekarzom bochen chleba, okraszony
przyÊpiewkami zespo∏u kobiecego pod kierun-
kiem so∏tysa wsi Barbary Kamiƒskiej.

„Serdecznie witamy przemi∏ych lekarzy
Niech si´ wam kochani wszystko w ˝yciu darzy.
Czujcie si´ tu swojsko, bàdêcie uÊmiechni´ci
Tego wam dziÊ ˝yczà szcz´Êliwi pacjenci”.

Nie zabrak∏o te˝ kupletów, których bohaterami by-
li inni uczestnicy uroczystoÊci. Zespó∏ kobiecy Êpie-
wem przedstawi∏ histori´ koziebrodzkiego oÊrodka
zdrowia:

W oczekiwaniu na symboliczne przeci´cie wst´gi

Na otwarciu oÊrodka nie mog∏o zabraknàç wójta Ryszarda 
Giszczaka i przewodniczàcego rady Jaros∏awa Jaworskiego

Jako ostatni wst´g´ przecina∏ radny Eugeniusz Ptasik

Obiekt poÊwi´ci∏ ksiàdz proboszcz W∏adys∏aw Majewski
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„Czarne chmury by∏y nad Koziebrodami
Nie by∏o lekarzy, a niech to szlak trafi.
A ˝e mamy w gminie wójta wspania∏ego,
wi´c pomyÊla∏ sobie, jakby wybrnàç z tego.
Wzià∏ sobie do serca to nasze zmartwienie

Zrobi∏ nam oÊrodek pi´kny jak marzenie.
Nasz oÊrodek by∏by te˝ rzeczà cenniejszà,
gdyby pi´kna winda sz∏a na pierwsze pi´tro.
A potem poszuka∏ szlachetnych lekarzy,
o których od roku ca∏a wioska marzy.
A nasz pan wójt Giszczak niechaj sto lat ˝yje
W nast´pnej kadencji niechaj nam króluje.
Radnym gminy Racià˝ pi´knie dzi´kujemy,
bo oni wspierali zgodnie wójta ch´ci.
Niema∏e zas∏ugi mia∏ te˝ Ptasik radny

W walce o lekarzy nie by∏ on bezradny.
I na ka˝dej sesji zadawa∏ pytanie:
Panie wójcie, kiedy nam oÊrodek stanie.
Wzbudza∏ nieraz Êmiechy tym swoim pytaniem
On je ignorowa∏ no i pyta∏ dalej.
Ju˝ do oÊrodka diabe∏ si´ nie wkr´ci,
bo go nasz ksiàdz proboszcz porzàdnie 

wyÊwi´ci∏”.

Trzecia ods∏ona uroczystoÊci mia∏a
miejsce w remizie stra˝ackiej, w której do-
piero co po∏o˝ona zosta∏a nowa drewniana
pod∏oga, co zauwa˝ali i goÊcie, i gospoda-
rze. Pani doktor obdarowana zosta∏a przez
gospodynie tortem, a druhowie w galo-
wych mundurach porwali jà w gór´ z rado-
Êci, ˝e wraz z m´˝em zechcia∏a otoczyç
mieszkaƒców Koziebród i okolic opiekà
medycznà.

Jak to zwykle przy takiej okazji bywa,
nie zabrak∏o lampki szampana i s∏ów
dzi´kczynnych. Bo te˝ i jest za co dzi´ko-
waç. Koziebrody majà oÊrodek zdrowia z
prawdziwego zdarzenia, a w nim lekarzy.

R-r

Mieszkaƒcy Koziebród witali lekarzy chlebem...

...i przyÊpiewkami

Pani doktor otrzyma∏a tort na os∏od´

A potem druhowie podrzucali jà do góry
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Wprawdzie okres Êwiàt Bo˝ego Narodzenia mamy ju˝ za sobà,
to jednak postanowiliÊmy przypomnieç naszym czytelnikom ten
szczególny czas, pokazujàc bo˝onarodzeniowy wystrój Êwiàtyƒ w
Gralewie, Koziebrodach, Krajkowie, Racià˝u i Uniecku, czyli tam,
gdzie wierni – mieszkaƒcy gminy Racià˝ majà swoje parafie. R-r

W Êwiàtecznym nastroju

Gralewo

Koziebrody

Gralewo

Racià˝

Racià˝ Krajkowo

Unieck
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Jase∏ka w „zerówce”
Ósmy rok dzia∏a, prowadzony przez gmin´ Ra-

cià˝, oddzia∏ przedszkolny w Racià˝u, „przypisa-
ny” do Zespo∏u Szkó∏ w Koziebrodach. Obecnie z
opieki placówki korzysta 22 dzieci pi´cio- i szeÊcio-
letnich. Niedawno gminna „zerówka” wzbogaci∏a
si´ o zaplecze kuchenne. Sà czynione przymiarki do
wygospodarowania pomieszczeƒ dla m∏odszych
dzieci i obj´cia opiekà przedszkolnà tak˝e trzy- i
czterolatków.

Atmosfera w gminne „zerówce” jest naprawd´
rodzinna, o czym mogliÊmy si´ przekonaç uczestni-
czàc w jase∏kach, które dzieci zaprezentowa∏y przed
Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia. WczeÊniej çwiczy∏y
pod okiem pani wychowawczyni Agnieszki Bojar-
skiej, wpieranej przez pozosta∏e panie pracujàce w
oddziale – Emili´ Jóêwiak-Ma∏eckà i Iren´ Rudziƒ-
skà. Z pomocà pospieszyli tak˝e rodzice. – I tak jest
przy okazji organizacji ka˝dej imprezy w naszym
przedszkolu. Rodzice bardzo anga˝ujà si´ w funk-
cjonowanie placówki, pomagajà nam jak tylko mo-
gà – zapewnia Agnieszka Bojarska.

Nie dziwi wi´c, ˝e jase∏ka w wykonaniu malu-
chów z dr˝àcym sercem oglàda∏y licznie przyby∏e
mamy i tatusiowie. Obecny by∏ te˝ ksiàdz proboszcz
Stanis∏aw Czy˝ i dyrektorka Zespo∏u Szkó∏ w Ko-
ziebrodach Ma∏gorzata Ârodkowska. Wszyscy bili
brawo ma∏ym aktorom, z przej´ciem recytujàcym
swoje kwestie, ubranym stroje królów, pasterzy,
anio∏ów, Marii i Józefa. Warto dodaç, ˝e stroje przy-
gotowa∏a dzieciom pani wychowawczyni.

R-r

Mali aktorzy, ubrani w stroje królów, pasterzy, anio∏ów, Marii 
i Józefa, z przej´ciem recytowali swoje kwestie 

...i dyrektorka Zespo∏u Szkó∏ w Koziebrodach Ma∏go-
rzata Ârodkowska (z prawej). 
Obok wychowawczyni Agnieszka Bojarska

Jase∏ka w wykonaniu maluchów z dr˝àcym sercem oglàda∏y 
licznie przyby∏e mamy i tatusiowie

Obecny by∏ ksiàdz proboszcz Stanis∏aw Czy˝...
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Przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia, na wniosek radnych
gminy Racià˝, odby∏o si´ spotkanie w sali gimnastycznej
szko∏y w Uniecku, podczas którego starosta p∏oƒski Jan Mà-
czewski poinformowa∏ licznie zebranych mieszkaƒców o tym,
i˝ nie b´dzie przerwy w funkcjonowaniu placówki s∏u˝by
zdrowia w tej miejscowoÊci. Od nowego roku opiek´ medycz-
nà nad pacjentami z Uniecka i okolic b´dzie sprawowa∏a firma
doktora Arkadiusza Chmieliƒskiego z P∏oƒska. Poradnia Ro-
dzinna „Zdrowie” prowadzi ju˝ na terenie gminy Racià˝ jeden
oÊrodek – w Gralewie.

W spotkaniu wzi´∏o
udzia∏ wiele wa˝nych osób.
Oprócz starosty m.in. dyrek-
tor Samodzielnego Publicz-
nego Zespo∏u Zak∏adów
Opieki Zdrowotnej w P∏oƒ-
sku Józef Âwierczek, wójt
gminy Racià˝ Ryszard Gisz-
czak radne powiatowe, radni
gminni z przewodniczàcym
Jaros∏awem Jaworski na cze-
le. Nowy gospodarz oÊrodka
w Uniecku – Arkadiusz
Chmielewski zapewni∏, ˝e
mieszkaƒcy mogà liczyç na

dobrà i profesjonalnà opiek´ medycznà pod warunkiem jednak,
˝e do jego praktyki lekarskiej zapisze si´ odpowiednia liczna
pacjentów. Inaczej Narodowy Fundusz Zdrowia nie podpisze
z jego firmà umowy na finansowanie us∏ug medycznych.

Tego dnia, a by∏ to czwartek 18 grudnia, w sali gimnastycz-
nej przez ca∏y dzieƒ mieszkaƒcy mogli skorzystaç z badaƒ le-

„Zdrowy” czwartek w Uniecku

Rodzinie zmar∏ego
Êp. Jana Kordalskiego,

by∏ego radnego gminy Racià˝
wyrazy serdecznego wspó∏czucia

sk∏adajà
Wójt, Rada Gminy oraz pracownicy

Urz´du Gminy w Racià˝

Nowy lekarz oÊrodka 
w Uniecku – Oukal Wael

Arkadiusz Chmielewski zapewni∏, ˝e mieszkaƒcy mogà li-
czyç na dobrà i profesjonalnà opiek´ medycznà

Autopoprawka wójta
Na sesji 30 grudnia 2008 r. wójt gminy Racià˝ zg∏osi∏, przy-

j´tà przez radnych, autopoprawk´ do bud˝etu gminy na 2009 r.
Dochody bud˝etu gminy zmniejszone zosta∏y o 3 mln 229 tys.
600 z∏ – kwot´ t´ pierwotnie planowano pozyskaç z funduszy
unijnych jako dofinansowanie inwestycji dotyczàcej przebudo-
wy drogi ¸empinek – ¸empino – Kie∏bowo – Stro˝´cin. Jedno-
czeÊnie dochody zwi´kszone zosta∏y o 30 tys. z∏ - to wielkoÊç
dotacji z bud˝etu marsza∏ka województwa mazowieckiego na II
etap budowy boisk sportowych w Koziebrodach.

Wydatki zmniejszone zosta∏y o planowane wczeÊniej Êrodki
unijne na drog´ ¸empinek – Stro˝ecin. Na to zadanie zmniej-
szone te˝ zosta∏y o 242 tys. z∏ Êrodki w∏asne gminy. Wykonanie
tej inwestycji przeniesiono na rok 2010.

242 tys. z∏ „zdj´te” z planowanej wczeÊniej inwestycji dro-
gowej ¸empinek – Stro˝´cin przeznaczone zosta∏o na inne za-
dania drogowe, a mianowicie na sporzàdzenie dokumentacji na
przebudow´ dróg gminnych: Koziebrody – Ma∏a WieÊ, Z∏oto-
pole – Szapsk Budki, Folwark Racià˝ – Kiniki, Witkowo – Kie∏-
bowo oraz na wykonanie przebudowy drogi gminnej w M∏odo-
chowie.

Po tych zmianach dochody bud˝etu gminy w 2009 r. majà
wynieÊç 19 mln 291 tys. 428 z∏, a wydatki 21 mln 691 tys. 428
z∏. Deficyt bud˝etowy w kwocie 2 mln 400 tys. zostanie pokry-
ty po˝yczkà.

R-r

karskich, wykonaç EKG, sprawdziç poziom cukru, oddaç
krew do badania. WÊród personelu medycznego obecny by∏
nowy lekarz oÊrodka w Uniecku - Oukal Wael, który – jak za-
pewniali przedstawiciele powiatu – ma zamiar osiedliç si´
w Uniecku, co rozwiàza∏oby problem opieki medycznej w tej
miejscowoÊci.

R-r

Mieszkaƒcy oklaskami po˝egnali doktora Za∏´skiego

Ryszard Giszczak i Jaros∏aw Jaworski dzi´kujà doktorowi
Wojciechowi Za∏´skiemu za d∏ugoletnià opiek´ lekarskà nad

mieszkaƒcami Uniecka i okolic
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HARMONOGRAM OPRÓ˚NIANIA POJEMNIKÓW
sm-120l i 240l z terenu Gminy Racià˝ w I pó∏roczu 2009 roku

I II III IV V VIMiejscowoÊci

Stare Gralewo
Nowe Gralewo
Dobrska – W∏oÊciany
Dobrska – Kolonia

W´pi∏y
Z∏otopole
KraÊniewo
Szapsk

Kozolin
Kaczorowy
Stro˝´cin
Stro˝´cin – Sa∏kowo

Witkowo
Kiniki
Folwark - Racià˝

M∏odochowo
Chyczewo
Kie∏bowo
Bogucin
¸empinek

¸empino
˚ukowo – Wawrzonki
˚ukowo – Strusie

Cieciersk
Kraszewo – Falki
M∏ody Niedró˝
Stary Niedró˝

Druchowo
Malewo
Koziebrody

Kraszewo – Gaczu∏ty
Kraszewo – Rory
Kraszewo – Czubaki
Bielany

Ma∏a WieÊ
Kraszewo – Podborne
Kraszewo – S∏aw´cin

åwiersk
Drozdowo
P´sy
Draminek
Sierakowo

Zdunówek
Kruszenica
Kossobudy

Budy Kraszewskie
Pólka – Racià˝
˚ychowo

Lipa
Kod∏utowo

Szczepkowo
Grzybowo
Nowy Komunin
Stary Komunin
Koci´cin Brodowy

Koci´cin Tworki
Krajkowo
Krajkowo – Budki

Unieck
Je˝ewo – Wesel
Charzyny

Charzyny Rogale
Sikory

19 16 16 20 18 15

20 17 17 21 19 16

21 18 18 22 20 17

22 19 19 23 21 18

23 20 20 24 22 19

26 23 23 27 25 22

27 24 24 28 26 23

28 25 25 29 27 24

29 26 26 30 28 25

Urzàd Gminy Racià˝ informuje, ˝e z dniem 1 stycznia 2009 r. wzrastajà op∏aty za us∏ugi Êwiadczone przez
Przedsi´biorstwo Gospodarki Komunalnej w P∏oƒsku Sp. z o.o. w zakresie odbioru odpadów sta∏ych i wynoszà:

• za opró˝nienie pojemnika 120l – 16,59 z∏. brutto
• za opró˝nienie pojemnika 240l – 25,36 z∏. brutto
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Mistrzyni z Kod∏utowa
Blisko 30 uczniów szkó∏ Êrednich rywalizowa∏o w sali sportowej

Zespo∏u Szkó∏ nr 2 w P∏oƒsku o indywidualne mistrzostwo powiatu
p∏oƒskiego w tenisie sto∏owym.

W ˝eƒskiej rywalizacji - po zaci´tej i momentami dramatycznej
walce - pierwsze miejsce wywalczy∏a zawodniczka p∏oƒskiego LO
Marlena Bielic-
ka. Na drugim
miejscu uplaso-
wa∏a si´ Elwira
Gutowska re-
p r e z e n t u j à c a
Spo∏eczne Li-
ceum Ogólno-
kszta∏càce STO
w Racià˝u, a na
trzecim Anna
J a r o s ∏ a w s k a
(LO P∏oƒsk). Ta
trójka awanso-
wa∏a do rozgry-
wek mi´dzypo-
wiatowych.

Elwira Gutowska mieszkajàca w Kod∏utowe reprezen-
tujàca SLO STO Racià˝ w ubieg∏ym roku szkolnym by∏a
mistrzem powiatu p∏oƒskiego szkó∏ ponadgimnazjalnych
w tenisie sto∏owym dziewczàt.

Andrzej Nizielski

Biuletyn Gminy Racià˝.  Wydawca: Rada Gminy Racià˝
09-140 Racià˝, Plac Mickiewicza 17

Redaktor: W∏odzimierz D˝bik
Sk∏ad komputerowy i druk: Drukarnia SPRINT

06-400 Ciechanów, ul. Pu∏tuska 70, tel./fax 023 673 34 30

Recytowali Herberta
Aby przybli˝yç uczniom sylwetk´ wybitnego po-

ety Zbigniewa Herberta i zach´ciç ich do si´gni´cia
po jego utwory, w Publicznym Gimnazjum w Uniec-
ku zorganizowany zosta∏ konkurs recytatorski „Zbi-
gniew Herbert – Pan od poezji”. Do udzia∏u w nim za-
proszono gimnazjalistów z ca∏ej gminy Racià˝.

Przed konkursem uczennice Szko∏y Podstawowej
w Uniecku z ko∏a polonistycznego zaprezentowa∏y
program opowiadajàcy o ˝yciu i twórczoÊci poety.
Scenariusz prezentacji powsta∏ na podstawie biografii
Zbigniewa Herberta autorstwa Joanny Siedleckiej
i fragmentów utworów poety.

W konkursie recytatorskim zwyci´˝y∏a Martyna
Eliza Zakobielska z Publicznego Gimnazjum w Gra-
lewie przed Natalià Panak (PG Krajkowo) i Aleksan-
drà Cichaczewskà (PG Gralewo). Wyró˝nienia otrzy-

mali Jakub Charzyƒski (PG Unieck) i Sylwia Zjadewicz (PG
Gralewo).

K. Chyczewska

Na zdj´ciu laureaci konkursu.

Choinka w Uniecku
Tradycyjnie w pierwszà sobot´ ferii zi-

mowych w Zespole Szkó∏ w Uniecku odby-
∏a si´ choinka szkolna. W pi´knie udekoro-
wanej sali najpierw swoje umiej´tnoÊci ar-
tystyczne zaprezentowali uczniowie klas 0-
-III. Scenariusz pt. „˚yj z przyrodà w zgo-
dzie” dotyczy∏ ekologii i by∏ kontynuacjà
Rzàdowego Programu Wyrównywania
Szans Ekologicznych, realizowanego przez
uczniów klas I-III pod opiekà wychowaw-
czyƒ Barbary Rutynowskiej, Bo˝eny Wie-
chowskiej i Doroty Skwarskiej. Ekologicz-
ne scenki by∏y przeplatane piosenkami o te-
matyce Êwiàtecznej i zimowej.

W dalszej cz´Êci wystàpili cz∏onkowie
ko∏a teatralnego z gimnazjum. Zaprezento-
wali skecze, wÊród nich ten przygotowany
przez nich samych pt. „Milionerzy”.

Potem przyby∏ Miko∏aj z kilkoma wor-
kami prezentów, w póêniej wszyscy ruszyli
w tany. Orkiestr´ op∏aci∏a Rada Rodziców.

K. Chyczewska

Ekologiczny wyst´p najm∏odszych


