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Debata o po∏àczeniu Sà miliony
na drog´

Ta wiadomoÊç najbardziej ucieszy
chyba so∏tys ¸empinka Eugeni´ Szlak,
która niemal na ka˝dej sesji Rady Gminy
Racià˝ pyta∏a, kiedy na drodze prowadzà-
cej przez jej wieÊ zostanie po∏o˝ony
asfalt. Wszystko wskazuje na to,
˝e stanie si´ to w roku 2010.

Czytaj na str. 2

Absolutorium
jednog∏oÊnie

Na sesji Rady Gminy Racià˝, która
odby∏a si´ 23 kwietnia, radni przyj´li
sprawozdanie z wykonania ubieg∏orocz-
nego bud˝etu gminy i jednog∏oÊnie
udzielili absolutorium wójtowi
Ryszardowi Giszczakowi.

Czytaj na str. 4

Dzieƒ Ziemi
w Uniecku

Szko∏a Podstawowa w Uniecku
przyzwyczai∏a ju˝ nas do tego, ˝e co roku
w kwietniu organizuje apel ekologiczny
z okazji Dnia Ziemi. Nie inaczej by∏o
i teraz, dok∏adnie 28 kwietnia.

Czytaj na str. 6–7

„Ca∏e ˝ycie
jest szko∏à”

Ta maksyma towarzyszy∏a przedszko-
lakom z gminy Racià˝, którzy na poczàt-
ku kwietnia w Uniecku wzi´li udzia∏
w spotkaniu integracyjnym. Odby∏o si´
ono w ramach projektu realizowanego
przez szko∏´ w Kod∏utowie ze Êrodków
Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich.

Czytaj na str. 12

Rok seniorów
W Uniecku Êwi´towa∏ swoje pierwsze

urodziny Nauczycielski Klub Seniora,
skupiajàcy nauczycieli – emerytów
z Racià˝a i gminy Racià˝.

Czytaj na str. 8

Gmina Racià˝
w Programie

Integracji
Spo∏ecznej

15 kwietnia 2009 r. na terenie Mu-
zeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od-
by∏a si´ konferencja podsumowujàca
efekty realizacji Programu Integracji
Spo∏ecznej w 29 mazowieckich gminach
z 6 sàsiadujàcych ze sobà powiatów:
p∏oƒskiego, p∏ockiego, m∏awskiego, ˝u-
romiƒskiego, gostyniƒskiego i sierpec-
kiego. Podczas konferencji przebiegajà-
cej pod has∏em „Ludzie, którzy zmienia-
jà gmin´” samorzàdowcy i liderzy lokal-
nych Êrodowisk prezentowali efekty
wdra˝ania programu, odzwierciedlajàce
ró˝norodnoÊç doÊwiadczeƒ. Byli wÊród
nich reprezentanci gminy Racià˝.

Czytaj na str. 5

Jubileusz
banku

W tym roku mija 80 lat i od po-
wo∏ania Kasy Stefczyka w Krajko-
wie, która da∏a poczàtek Bankowi
Spó∏dzielczemu w Racià˝u. Uroczy-
stoÊci jubileuszowe zaplanowana na
sobot´ 30 maja. Rozpocznà si´ one
o godz. 15.30 mszà Êwi´tà w racià-
skim koÊciele. Potem przewidziano
ods∏oni´cie tablicy pamiàtkowej na
budynku BS Racià˝ przy ul. M∏aw-
skiej. Podczas cz´Êci oficjalnej, któ-
ra odb´dzie si´ w Miejskim Centrum
Kultury, zas∏u˝eni spó∏dzielcy zosta-
nà uhonorowani odznaczeniami. Jest
te˝ zaplanowana cz´Êç artystyczna.
Na str. 9 przypominamy najwa˝niej-
sze wydarzenia z 80-letniej historii
Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u.

Podczas sesji Rady Gminy Racià˝ z udzia∏em goÊci z miasta nie brakowa∏o
emocji. Trzygodzinna wymiana zdaƒ o ∏àczeniu miasta i gminy nie zakoƒczy∏a
si´ consensusem. Ka˝da ze stron pozosta∏a przy swoich racjach. Wi´kszoÊç cza-
su zaj´∏o przekomarzanie si´ burmistrza i wójta. Mimo ˝e mi´dzy nimi siad∏ Ka-
zimierz Miklewski, wiceprzewodniczàcy Rady Powiatu P∏oƒskiego z zamiarem
studzenia emocji, temperatura wypowiedzi obu panów by∏a wysoka, a iskry sy-
pa∏y si´ niczym spod koƒskich kopyt.

Czytaj na str. 3
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– Jestem przeciw ∏àczeniu miasta
Racià˝a i gminy Racià˝ w jednà jednost-
k´ samorzàdowà – mówi Krzysztof Lu-
tomirski, rolnik z Ciecierska, by∏y radny
gminy Racià˝. I uzasadnia: - Na po∏à-
czeniu ktoÊ zyska, a ktoÊ straci. Stronà
inicjujàcà po∏àczenie jest miasto, ponie-
wa˝ liczy na popraw´ sytuacji finanso-

wej. Jest to próba przys∏owiowego za-
machu na kas´. Obawiam si´, ˝e stanie
si´ to kosztem wsi. Gmina Racià˝ ma
uporzàdkowane kwestie szkolnictwa,
infrastruktury, opieki zdrowotnej. Tym-
czasem w mieÊcie Racià˝u w wielu
sprawach jest totalny ba∏agan, na przy-
k∏ad w s∏u˝bie zdrowia. Po∏àczenie tych
jednostek administracyjnych sprawi, ˝e
nastàpi konflikt interesów. W po∏àczo-
nej radzie zasiada∏oby 10 radnych
z gminy i 5 z miasta. Dziesiàtka z gmi-
ny b´dzie optowa∏a za wydatkowaniem
pieni´dzy na potrzeby wsi, piàtka z mia-
sta – na potrzeby miasta. Ka˝da z tych
dwóch grup b´dzie ciàgn´∏a przys∏owio-
wà ko∏dr´ w swojà stron´, co niczemu

dobremu s∏u˝yç nie b´dzie. Pami´tam
bowiem pierwsze sesje rady jeszcze
miejsko-gminnej, w której prym wiedli
radni miejscy. I wtedy g∏ówna uwaga
by∏a skupiona na sprawach zwiàzanych
z miastem. Odnosi∏em wra˝enie, ˝e
Êwiat zaczyna∏ si´ i koƒczy∏ w mieÊcie,
mimo ˝e gros mieszkaƒców tamtej
wspólnej jednostki administracyjnej
mieszka∏o na wsi. Teraz mówi si´, ˝e ra-
zem b´dzie ∏atwiej o rozwój. Przecie˝
niedawno miasto zabiega∏o skutecznie
o powi´kszenie swego obszaru. Ma
wi´c tereny, na których mo˝e lokowaç
zak∏ady stymulujàce rozwój. Nic nie
stoi na przeszkodzie, aby tak si´ dzia∏o.
Jest to tylko kwestia umiej´tnoÊci. W∏a-
Ênie, byç mo˝e miasto nie ma dobrego
administratora, który nie mo˝e sobie po-
radziç z opanowaniem sytuacji, z zarzà-
dzaniem. Zwolennicy po∏àczenia twier-
dzà, ˝e rozdzia∏em dokonanym w 1992
r. zosta∏y przerwane naturalne wi´zi
mi´dzy miastem a gminà. To demago-
gia. One wcià˝ sà. W dalszym ciàgu jest
wspólna parafia, miasto pozostaje cen-
trum handlowym, kulturalnym czy
oÊwiatowym dla wsi po∏o˝onych najbli-
˝ej. Powie ktoÊ, ˝e to przemawia za po-
∏àczeniem. Nie. Rozdzia∏ jest potrzebny
chocia˝by po to, ˝eby by∏a zgoda w ra-
dzie, a nie – jak wspomnia∏em – cià-
gni´cie ko∏dry w swojà stron´ i sta∏y
konflikt interesów. Od momentu po-
wstania dwóch jednostek, Rada Gminy
Racià˝ zawsze dzia∏a∏a konstruktywnie.
I to w∏aÊnie dzi´ki temu uda∏o si´
w gminie tak wiele zrobiç. Owszem, nie
bez znaczenia jest tu operatywnoÊç wój-
ta, pana Ryszarda Giszczaka. Ale rol´
trudnà do przecenienia odegra∏a i odgry-
wa postawa Rady Gminy, która rozumie

potrzeby i wspólnie chcia∏a i chce je re-
alizowaç.

Przeciw po∏àczeniu jest te˝ ksiàdz
Zbigniew Kluba, proboszcz parafii
w Krajkowie. – Argumentacja takiego
stanowiska zawarta w wypowiedziach
pana wójta, zamieszanych w „G∏osie
Racià˝a” jest dla mnie i dla wielu osób

trzeêwo myÊlàcych logiczna i przekony-
wujàca – mówi. - Natomiast argumenta-
cja za po∏àczeniem, podawana w „Pulsie
Racià˝a”, jest m´tna, mylàca. Przeciw
po∏àczeniu przemawiajà na przyk∏ad
sprawy finansowe. Je˝eli jest dwóch go-
spodarzy na jednej dzia∏ce. Jeden jest
operatywny i dobrze gospodarzy, drugi
nie. Czy to oznacza, ˝e trzeba ich jakoÊ
∏àczyç. To jest bezsens. Kiedy by∏em
wikariuszem w Racià˝u, wtedy miasto
i gmina by∏y jednà jednostkà admini-
stracyjnà. I dziwi∏em si´, gdy dosz∏o do
rozdzia∏u. Ale teraz, gdy jestem pro-
boszczem na wiejskiej parafii, widz´
dobrodziejstwo tego rozdzia∏u. A skoro
jest coÊ dobre, nale˝y to kontynuowaç
i czyniç jeszcze lepsze. Ka˝dy niech za-
dba o swój los. Miasto ma poszerzone
granice, ma mo˝liwoÊci, pozostaje tylko
kwestia ich wykorzystania.

Notowa∏ R-r

Ta wiadomoÊç najbardziej ucieszy
chyba so∏tys ¸empinka Eugeni´ Szlak,
która niemal na ka˝dej sesji Rady Gminy
Racià˝ pyta, kiedy na drodze prowadzà-
cej przez jej wieÊ zostanie po∏o˝ony as-
falt. Wszystko wskazuje na to, ˝e stanie
si´ to w roku 2010.

Przebudowa lokalnego systemu
transportowego ¸empinek - ¸empino –
Kie∏bowo – Stro˝´cin znalaz∏a si´ bo-
wiem w Regionalnym Programie Opera-
cyjnym Województwa Mazowieckiego.
Gmina Racià˝ ma otrzymaç na t´ inwe-
stycj´ dotacj´ w w kwocie ponad 3,2 mln
z∏. Koszt ca∏ej budowy szacuje si´ na ok.
3,8 ml z∏.

Zarzàd Województwa Mazowieckie-
go zatwierdzi∏ w∏aÊnie listy rankingowe,
na których znalaz∏o si´ ponad 400 pro-

jektów dotyczàcych dróg, kultury, ochro-
ny Êrodowiska i rozwoju przedsi´bior-
czoÊci. W ten sposób do mazowieckiej
gospodarki trafià ponad 2,2 mld z∏. Tyle
bowiem wynosi ∏àczna wartoÊç wszyst-
kich wybranych projektów, z czego unij-
ne dofinansowanie to a˝ 1,4 mld z∏.

Do Mazowieckiej Jednostki Wdra˝a-
nia Programów Unijnych wp∏yn´∏o 598
wniosków „drogowych”. SpoÊród nich
wybrano do dofinansowania 329, w tym
wspomnianà wczeÊniej drog´ w gminie
Racià˝. ¸àczna wartoÊç projektów wyno-

si ok. 1,7 mld z∏, z czego ze Êrodków
unijnych na ten cel zostanie przeznaczo-
nych ok. 990 mln z∏. Unijne pieniàdze
zostanà przeznaczone na budow´ oraz
przebudow´ dróg powiatowych i gmin-
nych wraz z infrastrukturà towarzyszàcà
w ciàgach tych dróg w zakresie: poprawy
bezpieczeƒstwa ruchu drogowego, inteli-
gentnych systemów transportowych,
ochrony Êrodowiska oraz turystyki.

Jedenastokilometrowy odcinek drogi
asfaltowej z ¸empinka do Stro˝´cina po-
∏àczy krajowà „60” z powiatowym trak-
tem Racià˝ – P∏oƒsk. Jak powiedzia∏ wójt
Ryszard Giszczak, w przysz∏ym roku zo-
stanie og∏oszony przetarg na wykonanie
drogi, która ma byç gotowa w tym sa-
mym roku, czyli 2010.

R-r

Razem czy osobno

Sà miliony
na drog´

Krzysztof Lutomirski

Ks. Zbigniew Kluba
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Przewodniczàcy Rady Gminy Racià˝
Jaros∏aw Jaworski powiedzia∏, ˝e spotka-
niem z przedstawicielami miasta rozpo-
czyna si´ debata na temat po∏àczenia mia-
sta i gminy, poprzedzajàca referendum
gminne w tej sprawie, wyznaczone na 7
czerwca. Witajàc goÊci stwierdzi∏, ˝e
przedstawiciele w∏adz miasta zostali za-
proszeniu do udzia∏u w sesji po to, aby „za-
raziç, a mo˝e zraziç nas” do tego pomys∏u.

Przewodniczàcy Rady Miejskiej Bo-
gus∏aw Je˝ak poinformowa∏, ˝e Rada
Miejska Racià˝a podj´∏a uchwa∏´ o woli
po∏àczenia obu jednostek w jednà, ale
wniosek w tej sprawie nie zosta∏ jeszcze
z∏o˝ony. Uzna∏ podzia∏ na dwie jednostki
za sztuczny, a brak wspó∏pracy mi´dzy
w∏adzami samorzàdowymi za bodziec do
dzia∏aƒ na rzecz po∏àczenia. Krytycznie
odniós∏ si´ do wypowiedzi wójta w „G∏o-
sie Racià˝a”, w której Ryszard Giszczak
negatywnie oceni∏ poczynania w∏adz
miasta. Nazwa∏ jà niemoralnà. Przyzna∏
jednoczeÊnie, ˝e z ust burmistrza te˝ pa-
da∏y krytyczne wypowiedzi pod adresem
w∏adz gminy. Skrytykowa∏ rywalizacj´
obu panów o to, który z nich jest lepszy.
Powiedzia∏, ˝e mia∏ nadziej´, i˝ po zmia-
nie osoby burmistrza, która nastàpi∏a,
animozje mi´dzy wójtem a burmistrzem
zniknà. Tak si´ nie sta∏o. Namawia∏ do
wspólnego dzia∏ania, do zgody, bo ta bu-
duje, a niezgoda rujnuje i prowadzi tylko
do spraw w sàdzie.

Burmistrz Janusz Sadowski apelowa∏
o rozmow´ o tym, co ∏àczy oba Êrodowi-
ska, a nie co dzieli. Wyg∏osi∏ oÊwiadcze-
nie, w którym przedstawi∏ argumenty za
po∏àczeniem miasta i gminy, które – jego

zdaniem – jest zasadne w koƒcu obecnej
kadencji, aby w przysz∏orocznych wybo-
rach samorzàdowych mieszkaƒcy miasta
i gminy razem wybierali nowe w∏adze
po∏àczonej jednostki. Za nieuzasadnionà
uzna∏ krytyk´ wójta dzia∏aƒ miasta
w sprawie utworzenia specjalnej strefy
ekonomicznej.

Przewodniczàcy Rady Gminy Jaro-
s∏aw Jaworski apelowa∏ do goÊci z mia-
sta, aby najpierw uderzyli si´ we w∏asne
piersi. Bo nie kto inny jak w∏aÊnie bur-
mistrz ju˝ na poczàtku swego urz´dowa-
nia skrytykowa∏ zamierzenia gminy do-
tyczàce budowy zalewu.

Do dyskusji w∏àczy∏ si´ radny miejski
Jerzy Saniuk. Budow´ zalewu nazwa∏
marzeniem wójta, które pewnie si´ spe∏-
ni, ale poprzez z∏upienie podatników.

Riposta wójta Ryszarda Giszczaka na
te s∏owa radnego brzmia∏a: - Podatki
w gminie sà ni˝sze od podatków w mie-
Êcie, wi´c kto ∏upi?! WyjaÊni∏, ̋ e budowa
zalewu, jeÊli do niej dojdzie, zostanie sfi-
nansowana w zdecydowanej wi´kszoÊci
ze Êrodków unijnych.

Wójt odniós∏ si´ te˝ do zarzutów
o krytyce poczynaƒ w∏adz miasta. Przy-
pomnia∏ wypowiedê burmistrza w spra-
wie zalewu, która by∏a nie na miejscu.
On sam zajà∏ stanowisko w sprawie dzia-
∏aƒ miejskich dopiero teraz. - S∏owa wy-
powiedziane w „G∏osie” paÊç musia∏y,
bo mieszkaƒcy gminy muszà wiedzieç co
nas czeka po po∏àczeniu – powiedzia∏.

T∏umaczy∏ te˝, dlaczego toczà si´
sprawy sàdowe z miastem. - Zmusi∏a nas
do tego próba zaw∏aszczenia majàtku
gminy (chodzi o SUW – przyp. red.).

- A moim obowiàzkiem jako wójta jest
broniç majàtku gminy – doda∏.

Potem by∏o jeszcze o cenie wody,
w∏asnoÊci Stacji Uj´cia Wody w Witko-
wie, fa∏szowaniu przepisów, poÊle, który
za∏atwi miastu po∏àczenie, specjalnej
strefie ekonomicznej, przedszkolu miej-
skim, na które gmina nie chce p∏aciç, tak
jak i na oÊrodek zdrowia w Racià˝u, choç
miasto by chcia∏o; koloniach i ró˝nicach
cywilizacyjnych itd.,itd.

Do debaty w∏àczyli si´ radni i so∏tysi.
- Nasza m∏odzie˝ ucz´szcza do szkó∏
w P∏oƒsku czy P∏ocku i z tego powodu
nikt nie krzyczy do gminy o pieniàdze –
mówi∏ m.in. so∏tys Kie∏bowa Pawe∏
Machciƒski.

A radny Eugeniusz Ptasik doda∏: -
WybudowaliÊmy w Koziebrodach oÊro-
dek zdrowia za pieniàdze gminne. Leczà
si´ w nim te˝ mieszkaƒcy gminy Zawidz
czy Siemiàtkowo. My si´ z tego cieszy-
my i nie ˝àdamy od tym gmin pieni´dzy.
Od tego jest rada, ˝e by szuka∏a pieni´-
dzy, a nie wyciàga∏a r´ce po cudze.

Nam bardzo przypad∏a do gustu wy-
powiedê so∏tys ¸empinka Eugenii Szlak,
która powiedzia∏a: - My chcemy sami
gospodarzyç, idzie nam to dobrze. Najle-
piej to jak miasto b´dzie sobie, a gmina
sobie, bo do po∏àczenia nie jesteÊmy
przygotowani.

Zada∏a te˝ pytanie o stan zad∏u˝enia
miasta. Burmistrz odpowiedzia∏, ˝e wy-
nosi ono 4,7 mln z∏. Doda∏, ˝e gdyby do-
sz∏o do po∏àczenia, to w 2011 r. by∏oby
o wiele ni˝sze. Po tej wypowiedzi na sali
zawrza∏o. Sta∏o si´ jasne, dlaczego bur-
mistrz chce po∏àczenia miasta i gminy.

R-r

DEBATA O PO¸ÑCZENIU

Burmistrz Janusz Sadowski za nieuzasad-
nionà uzna∏ krytyk´ wójta dzia∏aƒ miasta

Moim obowiàzkiem jako wójta jest broniç
majàtku gminy – mówi∏ Ryszard Giszczak

Trzy godziny trwa∏a wy-
miana zdaƒ na temat pomy-
s∏u ∏àczenia gminy i miasta
w jednà jednostkà samorzà-
dowà. Do dyskusji dosz∏o 23
kwietnia podczas sesji Rady
Gminy Racià˝ z udzia∏em
przedstawicieli w∏adz miasta
Racià˝a – burmistrza Janu-
sza Sadowskiego, przewodni-
czàcego Rady Miejskiej Bo-
gus∏awa Je˝aka i radnego Je-
rzego Saniuka. Przys∏uchiwa-
li si´ jej starosta Jan Màczew-
ski, wiceprzewodniczàcy Ra-
dy Powiatu P∏oƒskiego Kazi-
mierz Miklewski i radna El˝-
bieta Grodkiewicz.
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Na sesji Rady Gminy Racià˝, która
odby∏a si´ 23 kwietnia, radni przyj´li
sprawozdanie z wykonania ubieg∏orocz-
nego bud˝etu gminy i jednog∏oÊnie
udzielili absolutorium wójtowi Ryszar-
dowi Giszczakowi.

Plan uchwalony przez rad´ przewi-
dywa∏ dochody gminy w 2008 r. w wy-
sokoÊci 16.909.712 z∏, a wydatki
w kwocie 17.934.338,10 z∏. W ciàgu ro-
ku rada kilkakrotnie dokonywa∏a zmian
w bud˝ecie zarówno po stronie docho-
dów, jak i wydatków. W efekcie plan
dochodów ustalony zosta∏ w wysokoÊci
19.473.642,44 z∏, a wykonany w kwocie
19.864.520,10 z∏ (102 proc. planu). Na-
tomiast wydatki bud˝etowe ustalono
w kwocie 21.268.318,54 z∏, a wykonano
w wysokoÊci 19.897.608,03 z∏ (93,56
proc. planu).

Uwzgl´dniajàc trudnà sytuacj´ ma-
terialnà mieszkaƒców wsi Rada Gminy
Racià˝ obni˝y∏a na rok 2008 stawki po-
datków od nieruchomoÊci, od Êrodków
transportowych, cen´ 1 kwintala ˝yta
b´dàcà podstawà do naliczania podatku
rolnego. Na skutek tych obni˝eƒ docho-
dy bud˝etu gminy by∏y mniejsze
o 842.380,40 z∏. Mimo ni˝szych stawek
podatkowych, rolnicy sk∏adali podania
o umorzenie podatków i odsetek oraz
przesuni´cie terminów p∏atnoÊci. Skutki
udzielonych ulg i zwolnieƒ stanowià
kwot´ 252.293 z∏, a umorzeƒ i przesu-
ni´ç terminów – 23.827 z∏. Na koniec
2008 r. zaleg∏oÊci podatkowe wynosi∏y
258.072,28 z∏ od osób fizycznych
i 23.220,80 z∏ od osób prawnych.

Struktura dochodów bud˝etu gminy
Racià˝ w 2008 r. przedstawia si´ nast´-
pujàco: dochody w∏asne - 5.694.136,31
z∏; udzia∏ w podatkach stanowiàcych
dochód bud˝etu paƒstwa – 1.435.461,68

z∏; dotacje celowe – 4.913.769,11 z∏;
subwencje – 7.678.293 z∏.

Struktura wydatków bud˝etu gminy
Racià˝ w 2008 r.: wydatki bie˝àce –
10.669.192,69 z∏; wydatki na zadania
zlecone – 4.217.316,29 z∏; wydatki in-

westycyjne –
5.011.099,05 z∏,
w tym Êrodki
na fundusz
wsparcia policji
– 22.000 z∏ na
dofinansowanie
zakupu samo-
chodów osobo-
wych w policyj-
nej wersji dla
potrzeb Komi-
sariatu Policji
w Racià˝u.

W wydat-
kach bie˝àcych
n a j w i ´ k s z à
kwot´ –
6.482.733,80 z∏

– stanowi∏y wy-
datki na oÊwiat´.
Subwencja oÊ-
wiatowa wynio-
s∏a 5.510.674 z∏.
Pozosta∏a kwota
w wysokoÊci
972.058,80 z∏
pochodzi∏a z do-
chodów w∏a-
snych bud˝etu
gminy. Najwy˝-
sze koszty utrzy-
mania w przeli-
czeniu na jedne-
go ucznia wyst´-
pujà w Szkole
P o d s t a w o w e j
w Kod∏utowie
i wynoszà
8.654,56 z∏, najni˝sze – w Zespole
Szkó∏ w Starym Gralewie – 5.417,78 z∏.

W nast´pnej kolejnoÊci pod wzgl´-
dem wysokoÊci wydatków sà dzia∏y: ad-
ministracja publiczna, transport i ∏àcz-
noÊç, pomoc spo∏eczna, gospodarka ko-
munalna i ochrona Êrodowiska.

Co czwarta z∏otówka z bud˝etu gmi-
ny Racià˝ przeznaczona by∏a na inwe-
stycje. Oddano do u˝ytku oczyszczalni´
Êcieków w Starym Gralewie i sieç kana-
lizacyjnà wraz z przy∏àczami w miej-
scowoÊci Kraszewo Falki. Przebudowa-
no drogi w Krajkowie, Koziebrodach,
drog´ Z∏otopole – KraÊniewo. Zakoƒ-
czono modernizacj´ budynku oÊrodka
zdrowia w Koziebrodach oraz pierwszy

etap budowy boiska sportowego z par-
kingiem równie˝ w Koziebrodach.

Na koniec 2008 r. gmina by∏a zad∏u-
˝ona na kwot´ 2.170.000 z∏ z tytu∏u po-
branych po˝yczek w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Ârodowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie na bu-
dow´ oczyszczalni Êcieków w Starym
Gralewie i kanalizacji sanitarnej w Kra-
szewie Falkach. Zad∏u˝enie stanowi
10,92 proc. dochodów uzyskanych
w 2008 r. i sp∏acane b´dzie w latach
2009-2011.

W ciàgu 2008 r. gmina pozyska∏a
dodatkowe Êrodki. Z Terenowego Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych wp∏y-
n´∏a dotacja w wysokoÊci 70 tys. z∏ na
dofinansowanie kosztów inwestycji pod
nazwà przebudowa drogi gminnej Z∏o-
topole – KraÊniewo. Z bud˝etu woje-
wództwa mazowieckiego wp∏yn´∏a do-
tacja w wysokoÊci 36.360 z∏ na zakup
sprz´tu specjalistycznego oraz ubraƒ
koszarowych dla jednostek ochotni-
czych stra˝y po˝arnych. Równie˝ z bu-
d˝etu województwa mazowieckiego
wp∏yn´∏a dotacja w wysokoÊci 30 tys. z∏
na dofinansowanie budowy boiska
sportowego w Koziebrodach. Z bud˝etu
powiatu p∏oƒskiego wp∏yn´∏a dotacja

w wysokoÊci 6,5 tys. z∏ na zakup wypo-
sa˝enia dla jednostek OSP. Z Mazo-
wieckiego Kuratorium OÊwiaty wp∏yn´-
∏a dotacja w kwocie 64.400 z∏ z przezna-
czeniem na pomoc materialnà o charak-
terze edukacyjnym dla dzieci w wieku
przedszkolnym oraz dla uczniów po-
trzebujàcych szczególnego wsparcia.

W trakcie realizacji bud˝etu wyst´-
powa∏y wolne Êrodki, które by∏y groma-
dzone na lokatach terminowych. Z tego
tytu∏u wp∏yn´∏y do bud˝etu gminy Ra-
cià˝ odsetki w kwocie 173.129,14 z∏.

(Na podstawie sprawozdania 
w wykonania bud˝etu 

gminy Racià˝ w 2008 r.)

Absolutorium jednog∏oÊnie

Oczyszczalnia Êcieków w Gralewie zosta∏a oddana 
do u˝ytku w 2008 r.

W 2008 r. zakoƒczono modernizacj´ budynku
oÊrodka zdrowia w Koziebrodach
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15 kwietnia 2009 r. na terenie
Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu odby∏a si´ konferencja
podsumowujàca efekty realizacji
Programu Integracji Spo∏ecznej w 29
mazowieckich gminach z 6 sàsiadu-
jàcych ze sobà powiatów: p∏oƒskie-
go, p∏ockiego, m∏awskiego, ˝uro-
miƒskiego, gostyniƒskiego i sierpec-
kiego. Podczas konferencji przebie-
gajàcej pod has∏em „Ludzie, którzy
zmieniajà gmin´” samorzàdowcy
i liderzy lokalnych Êrodowisk pre-
zentowali efekty wdra˝ania progra-
mu, odzwierciedlajàce ró˝norodnoÊç
doÊwiadczeƒ. Byli wÊród nich repre-
zentanci gminy Racià˝. A raczej re-
prezentantki w osobach sekretarz
gminy Gabrieli Kowalskiej oraz
Ma∏gorzaty Ch∏opik i Bogumi∏y Po-
mirskiej.

Poakcesyjny Program Wsparcia Ob-
szarów Wiejskich (PPWOW), finanso-
wany z po˝yczki Banku Âwiatowego
i Êrodków rzàdu RP jest realizowany we
wspó∏pracy z Regionalnymi OÊrodkami
Polityki Spo∏ecznej pod nadzorem Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej. Ca-
∏oÊç Êrodków przeznaczonych na wdra-
˝anie PPWOW wynosi 72,2 mln euro.
Z tej kwoty 47,2 mln euro przeznaczone
zosta∏o na realizacj´ cz´Êci poÊwi´conej
integracji spo∏ecznej, w tym 40 mln euro
na us∏ugi spo∏eczne w ramach Programu
Integracji Spo∏ecznej.

Do Programu zakwalifikowano 500
polskich gmin, a na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego 102 gminy, w tym
gmin´ Racià˝.

Cele programu to:
1. Budowa potencja∏u instytucjonalne-

go i spo∏ecznego w zakresie strate-
gicznego planowania i realizowania
polityki spo∏ecznej na poziomie lo-
kalnym.

2. Poprawa jakoÊci i zwi´kszenie do-
st´pnoÊci us∏ug z zakresu integracji
spo∏ecznej dostarczanych mieszkaƒ-
com gmin.

3. Aktywizacja spo∏ecznoÊci lokalnych
na rzecz integracji spo∏ecznej.
Program skierowany jest do trzech

grup beneficjentów: osób starszych,
dzieci i m∏odzie˝y, rodzin. WÊród podej-
mowanych us∏ug sà, m.in.: us∏ugi opie-
kuƒcze, prowadzenie Êwietlic Êrodowi-
skowych, tworzenie klubów m∏odzie˝o-
wych, klubów seniora, kawiarenek inter-
netowych, kó∏ gospodyƒ wiejskich, cen-
trów aktywnoÊci lokalnej, ró˝ne formy
organizacji czasu wolnego, poradnictwo
prawne, socjalne, rodzinne oraz pedago-
giczno-psychologiczne, opieka instytu-
cjonalna nad dzieçmi, mini przedszkola.

Dzia∏ania programu s∏u˝à rozwojowi
integracji spo∏ecznej mieszkaƒców
gmin, w zwiàzku z tym nie ograniczajà
si´ wy∏àcznie do grup znajdujàcych si´
w trudnej sytuacji ˝yciowej. Gminy
otrzymujà wsparcie finansowe i meryto-
ryczne w projektowaniu lokalnej strate-
gii rozwiàzywania problemów spo∏ecz-
nych. Zespó∏ konsultantów regionalnych
we wspó∏pracy z Regionalnymi OÊrod-
kami Polityki Spo∏ecznej pomaga przy-
gotowaç plany dzia∏ania, konkursy na
Êwiadczenie us∏ug spo∏ecznych, przepro-
wadziç warsztaty strategiczne poprze-
dzajàce przygotowanie lub aktualizacj´
strategii rozwiàzywania problemów spo-
∏ecznych. Metodologia pracy z gminami
polega na w∏àczaniu mieszkaƒców
w proces tworzenia strategii, rozwiàzy-
wania problemów spo∏ecznych oraz na
zwi´kszaniu poziomu integracji spo∏ecz-
nej. Program potrwa do koƒca 2009 r.

Z Poakcesyjnego Programu Wspar-
cia Obszarów Wiejskich gmina Racià˝
uzyska∏a dotacj´ w wysokoÊci
464.818,07 z∏, którà przeznaczy∏a na:
prowadzenie zaj´ç z zakresu kultury
i tradycji dla uczniów szkó∏ podstawo-
wych i gimnazjów, czym zajmuje si´ Ze-
spó∏ Szkó∏ w Uniecku; prowadzenie za-
j´ç j´zyka angielskiego w oddzia∏ach
przedszkolnych przy szko∏ach podsta-
wowych na terenie gminy Racià˝, co pi-
lotuje szko∏a w Kod∏utowie; Gminne

Centrum Informacji Internetowej, które
w Urz´dzie Gminy w Racià˝u prowadzi
Biuro Obs∏ugi Szkó∏ Samorzàdowych;
Centrum Aktywizacji Osób Starszych –
tym zajmuje si´ Gminny OÊrodek Pomo-
cy Spo∏ecznej; oraz cykl szkoleƒ dla rol-
ników.

W czasie sierpeckiej konferencji za-
proszeni goÊcie i eksperci, wÊród nich
Krzysztof Margol, zdobywca tytu∏u Spo-
∏ecznika Roku 2008 przyznawanego
przez „Newsweek Polska”, odpowiadali
m.in. na pytania: Kto mo˝e, potrafi
i w praktyce zmienia oblicze spo∏eczne
gminy? Czego potrzebujà liderzy samo-
rzàdu, pracownicy gminy, liderzy orga-
nizacji pozarzàdowych, grup nieformal-
nych, by zamierzenia przekszta∏ciç
w trwa∏e zmiany stanowiàce o poziomie
us∏ug spo∏ecznych i poziomie integracji
spo∏ecznej gminy?

Na stoiskach przygotowanych przez
gminy mo˝na by∏o zapoznaç si´ szczegó-
∏owo z osiàgni´ciami samorzàdów w ra-
mach Programu Integracji Spo∏ecznej.

Spotkanie „okraszone” by∏o elemen-
tami lokalnej tradycji ludowej, wyst´pa-
mi zespo∏u ludowego i kapeli, bufetem
ciast pieczonych przez ko∏a gospodyƒ
wiejskich. Nam z tego bufetu najbardziej
smakowa∏y ciasta upieczone przez go-
spodynie z KGW KraÊniewo w gminie
Racià˝.

R-r

Gmina Racià˝ w Programie
Integracji Spo∏ecznej

Reprezentantki gminy Racià˝: sekretarz gminy Gabriela Kowalska
oraz Ma∏gorzata Ch∏opik i Bogumi∏a Pomirska na pamiàtkowej fotografii

z sàsiadami – przedstawicielami gminy Drobin
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Szko∏a Podstawowa w Uniecku przyzwyczai∏a

ju˝ nas do tego, ˝e co roku w kwietniu organizuje
apel ekologiczny z okazji Dnia Ziemi. Nie inaczej
by∏o i teraz, dok∏adnie 28 kwietnia. Uczniowie
pod okiem nauczycieli zaprezentowali program
artystyczny nasycony treÊciami ekologicznymi.
By∏y wiersze i piosenki o tym, ˝eby szanowaç zie-
mi´, nie zaÊmiecaç jej, wszak to planeta, na której
˝yjemy. Scenkom w wykonaniu uczniów uniec-
kiej szko∏y towarzyszy∏a adekwatna do okoliczno-
Êci dekoracja sali gimnastycznej. Na Êcianach wi-
sia∏y plakaty z has∏ami: „Szanuj las póki czas”,
„Ziemia jest tylko jedna”, „Trujàc ziemi´, powie-
trze i wod´ niszczysz planety urod´”. Za ekolo-
giczne przedstawienie m∏odzi artyÊci otrzymali
gromkie brawa od swoich szkolnych kole˝anek
kolegów oraz od grupy seniorów – cz∏onków Na-
uczycielskiego Klubu Seniora, którzy tego dnia
goÊcili w Uniecku.

W trakcie uroczystoÊci og∏oszone zosta∏y wy-
niki na organizowany od siedmiu lat konkurs pod
has∏em „Papierek”, polegajàcy na zbieraniu maku-
latury. Przez ten czas uczniowie i nauczyciele
szko∏y w Uniecku zebrali ok. 14 ton makulatury.
A w ostatniej akcji – 1480 kg. SpoÊród stu
uczniów, ucz´szczajàcych do unieckiej podsta-
wówki, w konkursie wzi´∏o udzia∏ 61. Najwi´cej
makulatury zebra∏a Agnieszka Koci´cka z kl. V
i ona zwyci´˝y∏a w tegorocznej edycji „Papierka”.

Dzieci Êpiewa∏y piosenki i recytowa∏y wiersze na temat
ochrony Êrodowiska

Dzieci cieszy∏y si´ z nagród

Na apelu ekologicznym zebra∏a si´ ca∏a szko∏a

Tradycyjnie,   
„Dzieƒ Ziemi”   
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Drugie miejsce przypad∏o Emilii Kuskowskiej, równie˝ z klasy
V, a trzecie ex aequo Julii Cybulskiej (kl. IV) i Rafa∏owi Szcze-
piƒskiemu (kl. III). Wyró˝nienia otrzyma∏y Izabela Antoszew-
ska (kl. I) i Paulina Modliƒska (kl. V). Uczniowie zostali nagro-
dzeni ksià˝kami, które wr´czy∏a im dyrektorka szko∏y Anna
Ossowska.

Na zakoƒczenie wszyscy odÊpiewali ekologiczny hymn
miejscowoÊci pt. „Jak dobrze nam mieszkaç w Uniecku”.

R-r
Scenki z przedstawienia

Laureaci tegorocznego konkursu pod nazwà „Papierek”

... i nauczyciele – seniorzy

Fina∏owà piosenk´ o Uniecku Êpiewali uczniowie...

   jak co roku  
   w Uniecku

Âpiew nie móg∏ si´ obyç bez muzyki
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Urodziny NKS
W Uniecku Êwi´towa∏ swoje pierwsze urodziny Nauczycielski Klub

Seniora, skupiajàcy nauczycieli – emerytów z Racià˝a i gminy Racià˝. Na
rocznicowe spotkanie goÊciny klubowi udzielili gospodarze gminy Racià˝
w osobach wójta Ryszarda Giszczaka i przewodniczàcego rady Jaros∏awa
Jaworskiego oraz dyrektor miejscowej szko∏y Anny Ossowskiej.

Nim cz∏onkowie NKS podzielili urodzinowy tort, uczestniczyli w szkol-
nym apelu ekologicznym. Potem zwiedzili Zespó∏ Szkó∏ w Uniecku. Prze-
wodnikami po obiekcie byli obecna dyrektorka i W∏adys∏aw Kwiatkowski
– wieloletni dyrektor placówki, wiceprezes NKS. On te˝ opowiedzia∏
w skrócie o historii miejscowoÊci. W koÊciele nauczyciele – emeryci wy-
s∏uchali ksi´dza Waldemara Marciniaka, który mówi∏ o historii parafii
i Êwiàtyni.

C z ∏ o n k o w i e
klubu z∏o˝yli
kwiaty i zapalili
znicze na pomni-
kach przed szko∏à
i na cmentarzu.

A póêniej za-
siedli do urodzino-
wej uczty. Nast´p-
ne spotkanie wy-
znaczyli sobie na
strzelnicy w Stro-
˝´cinie.

R-r

Kasa dla druhów
Stra˝acy – ochotnicy mogà liczyç na zap∏at´ za swojà

walk´ z czerwonym kurem. Rada Gminy Racià˝ uchwali∏a
w∏aÊnie, ˝e b´dà oni otrzymywaç za to wynagrodzenie.
SzeÊç z∏otych za godzin´ to stawka za udzia∏ w akcjach ra-
towniczo-gaÊniczych. A dwa z∏otych za godzin´ – za udzia∏
w szkoleniach.

Dionizos i Zeus na
szkolnych korytarzach

Beata Rogowska i Marta Sadecka napisa∏y do nas, ˝e
z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Teatru w Szkole Filialnej
w Kraszewie Gaczu∏tach zaludni∏o si´ od niezwyk∏ych posta-
ci rodem ze staro˝ytnych mitów. Panowali bogowie greccy –
Dionizos i Zeus, którym towarzyszy∏y Afrodyta, Hera i Ate-
na. Boginie wzi´∏y udzia∏ w konkursie pi´knoÊci demonstru-
jàc swe wdzi´ki przed Parysem.

Uczniowie mogli wykorzystaç swoje zdolnoÊci i umiej´t-
noÊci plastyczne przygotowujàc kostiumy i scenografi´. Przy-
gotowano równie˝ prezentacj´ zwiàzanà z wiedzà o teatrze.
Boskà uczt´ uÊwietni∏y wyst´py taneczne nimf i bo˝ków.

Nasze korespondentki zapewniajà, ˝e ca∏a spo∏ecznoÊç
szkolna znakomicie bawi∏a si´ przy porywajàcych dêwi´kach
˝ywej i barwnej muzyki greckiej.

Seniorzy z Koziebród
Pierwsze zebranie odby∏o si´ 25 maja 2008 r. Tworzà go se-

niorzy z Koziebród, którzy spotykajà si´ systematycznie, a na-
wet wyje˝d˝ajà na wycieczki – byli w Warszawie i P∏ocku. Przy
koziebrodzkim Klubie Seniora powo∏ano zespó∏ folklorystycz-
ny, który bra∏ udzia∏ w tegorocznym XXVII Mazowieckim
Przeglàdzie Przebieraƒców Zapustnych w D∏ugo∏´ce, w gm.
Opinogóra. W jakich jeszcze przedsi´wzi´ciach i imprezach
uczestniczyli seniorzy? We wrzeÊniu ubieg∏ego roku zorganizo-
wali Êwi´to pieczonego ziemniaka. W paêdzierniku – wieczor-
nic´ ki czci papie˝a Jana Paw∏a II, w listopadzie – andrzejki,
w grudniu – spotkanie op∏atkowe i sylwestrowe. W lutym 2009
cz∏onkowie Klubu Seniora w Koziebrodach brali udzia∏ w im-
prezie z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz aktywnie wsparli uro-
czystoÊç otwarcia nowego oÊrodka zdrowia. W marcu zorgani-
zowali Dzieƒ Kobiet, a przed Êwi´tami wielkanocnymi – Êwi´-
cone. Teraz podsumowujà rok dzia∏ania i uk∏adajà plany na na-
st´pny.

Dotychczas zespó∏ folklorystyczny zbiera∏ si´ w stra˝nicy
OSP. Zimà spotkania klubowe odbywa∏y si´ w domach cz∏on-
ków Klubu Seniora, poniewa˝ remiza nie jest ogrzewana. Ale
nied∏ugo seniorzy b´dà mieli swój lokal. W budynku, w którym
mieÊci si´ oÊrodek zdrowia trwa remont pomieszczenia z prze-
znaczeniem na Êwietlic´, z czego cz∏onkowie klubu bardzo si´
cieszà.

WÊcieklizna
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie

informuje, ˝e w dniach 7 maja – 21 maja 2009 r. przeprowadzo-
na zostanie wiosenna akcja szczepieƒ ochronnych lisów wolno
˝yjàcych przeciwko wÊciekliênie w województwie mazowiec-
kim.

Do szczepienia u˝yta b´dzie szczepionka doustna FUCH-
SORAL w formie przyn´ty. Szczepionki zostanà zrzucone z sa-
molotu na tereny kompleksów leÊnych, ∏àk, pól z pomini´ciem
akwenów wodnych, dróg oraz obszarów zabudowanych.
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*  *  *
Luty 1976 r. Przy ul. M∏awskiej 20a

zosta∏ oddany do u˝ytku nowy biuro-
wiec BS w Racià˝u, a oddzia∏ w Sie-
miàtkowie zosta∏ przeniesiony do nowe-
go lokalu.

*  *  *
Paêdziernik 1976 r. W zwiàzku ze

zmianami administracyjnymi, istniejàcy
w Gralewie oddzia∏ BS Baboszewo zo-
sta∏ przekszta∏cony w punkt kasowy
Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u.

*  *  *
1979 r. Rok jubileuszu 50-lecia Ban-

ku Spó∏dzielczego w Racià˝u. W tym
czasie przewodniczàcym Rady Nadzor-
czej by∏ Andrzej Pazik z Gradzanowa,
prezesem Zarzàdu – Józef Rzepkowski
z Sierakowa, dyrektorem Banku – Kazi-
mierz Miklewski z Racià˝a. 19 paê-
dziernika odby∏a si´ uroczysta akade-
mia, podczas której zas∏u˝eni dzia∏acze
samorzàdowi i pracownicy Banku
otrzymali wyró˝nienia. Odznakà “Za-
s∏u˝onego Dzia∏acza Ruchu Spó∏dziel-
czego” uhonorowana Hieronima Cha-
rzyƒskiego z Racià˝a, Wiktoryna No-
wickiego z Siemiàtkowa, Halin´ Woê-
niak z Koziebród.

*  *  *
31 grudnia 1982 r. Na zas∏u˝onà

emerytur´ odszed∏ najstarszy pracownik
Banku – g∏ówny ksi´gowy Antoni Tr´b-
ski z Kossobud. Za 33-letnià prac´ w BS
Racià˝ zosta∏ odznaczony Z∏otym Krzy-
˝em Zas∏ugi. Obowiàzki g∏ównego ksi´-
gowego zacz´∏a pe∏niç Lucyna Gorzkie-
wicz.

*  *  *
12 kwietnia 1983 r. Zebranie Przed-

stawicieli dokona∏o wyboru nowych
w∏adz. Przewodniczàcym Rady Nadzor-
czej zosta∏ Jerzy Jaworski z Gralewa,
który pe∏ni t´ funkcj´ do dziÊ. Zakoƒ-
czono rozbudow´ biurowca Banku przy
ul. M∏awskiej w Racià˝u.

*  *  *
1 lutego 1984 r. W Ciechanowie od-

by∏ si´ Wojewódzki Zjazd Delegatów
Banków Spó∏dzielczych. Jednym z dele-
gatów BS Racià˝ by∏ dyrektor Kazi-
mierz Miklewski, który na zjeêdzie
otrzyma∏ Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi. Zosta∏
te˝ wybrany delegatem na III Krajowy
Zjazd Delegatów Spó∏dzielczoÊci Ban-
kowej w Warszawie.

*  *  *
3 paêdziernika 1985 r. W lokalu

Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u odby-
∏o si´ wyjazdowe plenarne posiedzenie
Rady Wojewódzkiej Banku Gospodarki
˚ywnoÊciowej w Ciechanowie.

*  *  *
28 maja 1986 r. Bank Spó∏dzielczy

3 maja 1929 r. W Krajkowie, wsi
po∏o˝onej 8 km od Racià˝a, powsta∏a
spó∏dzielnia oszcz´dnoÊciowo-po˝ycz-
kowa pod nazwà Kasa Stefczyka. Poma-
ga∏a rolnikom w utrzymaniu gospo-
darstw; chroni∏a ich przed lichwiarzami.
Prezesem Rady Nadzorczej by∏ Wac∏aw
¸aski – w∏aÊciciel dóbr wsi Sierakowo.
Kasa dzia∏a∏a do wybuchu II wojny
Êwiatowej. Niemcy zlikwidowali spó∏-
dzielni´.

*  *  *
25 wrzeÊnia 1945 r. Reaktywowano

Kas´ Stefczyka w Krajkowie. Na pierw-
szym po II wojnie Êwiatowej Walnym
Zgromadzeniu Kasy prezesem Rady
Nadzorczej zosta∏ wybrany Józef
Pniewski – nauczyciel z Krajkowa.

*  *  *
1950 r. Kasa Stefczyka zosta∏a prze-

niesiona z Krajkowa do Racià˝a, do lo-
kalu przy ul. Kiliƒskiego 3. Na Walnym
Zgromadzeniu 29 czerwca 1950r. do-
sz∏o do po∏àczenia Kas Stefczyka, dzia-
∏ajàcych w Krajkowie i Koziebrodach.
Utworzono Gminnà Kas´ Spó∏dzielczà
w Racià˝u, która swojà dzia∏alnoÊcià
obj´∏a teren miasta i gminy Racià˝ oraz
gmin: Koziebrody, Siemiàtkowo,
Unieck. Prezesem Zarzàdu zosta∏ Hiero-
nim Janczyk z Krajkowa.

*  *  *
1952 r. Siedziba Gminnej Kasy

Spó∏dzielczej zosta∏a przeniesiona do
budynku przy pl. Mickiewicza 38. W
1952 r. prezesem Zarzàdu wybrano Le-
ona Wysockiego z Krajkowa, który pe∏-
ni∏ t´ funkcj´ do 1969 r.

*  *  *
1956 r. Nastàpi∏a zmiana nazwy na

Kas´ Spó∏dzielczà w Racià˝u.
*  *  *

1969 r. Leon Wysocki przesta∏ byç
prezesem Zarzàdu. Funkcj´ t´ powie-
rzono Jerzemu Zió∏kowskiemu, który
by∏ prezesem do 1973 r. Po nim preze-
sem Zarzàdu zosta∏ Józef Rzepkowski
z Sierakowa. Punkty kasowe w Kozie-
brodach, Siemiàtkowie i Uniecku zosta-
∏y przekszta∏cone na filie Gminnej Kasy
Spó∏dzielczej w Racià˝u.

*  *  *
27 lutego 1973 r. Zebranie Przedsta-

wicieli podj´∏o uchwa∏´ o zmianie na-
zwy. Przyj´ta zosta∏a nazwa: Bank
Spó∏dzielczy w Racià˝u. W terenie
Bank prowadzi∏ dzia∏alnoÊç poprzez od-
dzia∏ w Siemiàtkowie i punkty kasowe
w Koziebrodach i Uniecku. W 1973 r.
dyrektorem Banku Spó∏dzielczego zo-
sta∏ Kazimierz Miklewski, który kieruje
placówkà do chwili obecnej. WczeÊniej,
od 1969 r., pracowa∏ na stanowisku kie-
rownika Gminnej Kasy Spó∏dzielczej.

w Racià˝u odwiedzi∏a Rolnicza Grupa
Ekspertów ze Szlezwiku-Holsztynu
(RFN) zapoznajàc si´ ze wspó∏pracà
Banku z rolnikami indywidualnymi.

*  *  *
1998 r. Bank Spó∏dzielczy w Racià-

˝u, jako jeden z pi´ciu w kraju, zosta∏
wytypowany przez Zarzàd Banku Go-
spodarki ˚ywnoÊciowej do udzia∏u
w eksperymencie, zmierzajàcym do
usprawnienia pracy banku i obs∏ugi
klientów.

*  *  *
15 kwietnia 1993 r. Bank Spó∏dziel-

czy w Racià˝u odwiedzi∏a delegacja
banku holenderskiego.

*  *  *
13 grudnia 1994 r. Nadzwyczajne

Zebranie Przedstawicieli podj´∏o
uchwa∏´ o przystàpieniu Banku Spó∏-
dzielczego w Racià˝u do Mazowieckie-
go Banku Regionalnego S.A. w Warsza-
wie.

*  *  *
2 lipca 1996 r. Grupa rolników

z Holandii odwiedzi∏a Bank Spó∏dziel-
czy w Racià˝u oraz gospodarstwa rolne
cz∏onków BS Racià˝.

*  *  *
1999 r. Rok jubileuszu 70-lecia Ban-

ku Spó∏dzielczego w Racià˝u. Zakoƒ-
czono rozbudow´ i modernizacj´ biu-
rowca przy ul. M∏awskiej. Bank sta∏ si´
bardziej bezpieczny, funkcjonalny i no-
woczesny.

*  *  *
30 wrzeÊnia 2000 r. Bank Spó∏-

dzielczy w Racià˝u, b´dàc bankiem
przejmujàcym, Po∏àczy∏ si´ z Bankiem
Spó∏dzielczym w Szreƒsku.

*  *  *
2002 r. Bank Spó∏dzielczy w Racià-

˝u zosta∏ uznany przez Krajowy Zwià-
zek Banków Spó∏dzielczych za najlep-
szy bank spó∏dzielczy w Polsce w kate-
gorii „dzia∏alnoÊç us∏ugowa w sferze
rolnictwa”.

*  *  *
7 marca 2003 r. Oddzia∏ w Szreƒsku

Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u zosta∏
uroczyÊcie przekazany do u˝ytku po
gruntownym remoncie i modernizacji.

*  *  *
2004 r. 75-lecie BS Racià˝. W ran-

kingu polskich banków spó∏dzielczych
BS Racià˝ zajà∏ drugie miejsce w kraju
w grupie bilansowej 25-50 mln z∏.

*  *  *
Czerwiec 2008 r. Podczas Jarmarku

Spó∏dzielczego w Warszawie prezes Za-
rzàdu Kazimierz Miklewski odebra∏
Spó∏dzielczy Znak JakoÊci przyznany
Bankowi Spó∏dzielczemu w Racià˝u
przez Krajowà Rad´ Spó∏dzielczà.

80-lecie Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u
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dzia∏ów na temat bezpiecznego powrotu do domu. Bo te˝ spo-
tkanie mia∏o form´ konkursowo-zabawowà. Chodzi∏o w nim
o to, ̋ eby dzieci zaprezentowa∏y swoje umiej´tnoÊci, g∏ównie ze
znajomoÊci j´zyka angielskiego, ale w formie bezstresowej za-
bawy. A przy okazji pozna∏y si´. Ka˝da zerówka w nagrod´
otrzyma∏a zabawkowy laptop edukacyjny.

Pani dyrektor zapewnia∏a, ˝e choç by∏o to pierwsze takie
spotkanie, to nie ostatnie. Kolejne planowane jest z okazji Dnia
Dziecka.                                                                          R-r

Ta maksyma towarzyszy∏a przedszkolakom z gminy Racià˝,
którzy na poczàtku kwietnia w Uniecku wzi´li udzia∏ w spotka-
niu integracyjnym. Odby∏o si´ ono w ramach projektu realizo-
wanego przez szko∏´ w Kod∏utowie ze Êrodków Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Liderem projektu jest
dyrektor szko∏y w Kod∏utowie Anna Marciniak. Placówka ta pi-
lotuje w oddzia∏ach przedszkolnych w gminie nauk´ j´zyka an-
gielskiego, który mocno zaistnia∏ podczas unieckiego spotkania
dzieci z zerówek przy szko∏ach podstawowych w Uniecku, Ko-
d∏utowie, Gralewie, Koziebrodach, Krajkowie i Kraszewie Ga-
czu∏tach. Przed-
szkolaki Êpiewa∏y
piosenki w j´zyku
angielskim, t∏uma-
czy∏y s∏ówka. Ale
nie tylko. Odby∏
si´ te˝ konkurs na
naj∏adniejszy pla-
kat, przygotowany
przez dzieci z po-
szczególnych od-

„Ca∏e ˝ycie jest szko∏à”


