
Sen sa cja – dru ho wie z Bo gu cia na
po ko na li „kra jo we” stra że

Ratowali bociana Czytali dzieciom
Z gniaz da
na słu pie elek -
trycz nym, znaj du -
ją cym się przy
dro dze w Kru sze -
ni cy na prze ciw ko
po se sji pań stwa
Tra czy ków, wy padł
mło dy bo cian.
Nie umiał jesz cze
fru wać. Dla pań -
stwa Tra czy ków
by ło oczy wi ste,
że trze ba mu
po móc wró cić
do gniaz da.
Tyl ko jak?
Patrz na str. 8

Rad ni i urzęd ni cy sa mo rzą do wi włą czy li się do ak cji
„Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom”. O tym, jak ona prze bie ga ła
w Od dzia le Przed szkol nym w Ra cią żu przy Ze spo le
Szkół w Ko zie bro dach  pi sze my na str. 4 – 5

Do nie spo dzian ki do szło pod czas miej sko -gmin nych zwo dów spor to wo -po żar -
ni czych, któ re 3 lip ca od by ły się w Uniec ku. Naj lep szą w gro nie dzie się ciu
dru żyn mę skich oka za ła się eki pa Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Bo gu ci nie.
Po ko na ła m. in. ze spo ły z Ra cią ża, Ka czo ro wów i Uniec ka, a więc z jed no stek
wcho dzą cych w skład Kra jo we go Sys te mu Ra tow ni czo -Ga śni cze go.

Re la cja z za wo dów na str. 7

PGKiM gro zi 
od cię ciem wo dy
Spór o ce nę wo dy z uję cia w Wit ko wie
za ostrza się. Na ostat niej se sji Ra dy Gmi -
ny Ra ciąż soł ty si in for mo wa li wój ta i ra dę
o pi smach, ja kie PGKiM w Ra cią żu
roz sy ła do tych miesz kań ców gmi ny,
któ rzy pła cą za wo dę nie we dług ta ryf
usta lo nych przez spół kę, lecz we dług sta -
wek, któ re przy ję ła Ra da Gmi ny Ra ciąż.
Gro zi w nich już nie tyl ko są dem, ale
i od cię ciem do pły wu wo dy.

Czy taj na str. 3

Modernizacja
drogi do Uniecka
W czasie posiedzenia Rady Gminy Raciąż,
14 lipca, dużo mówiono o budowie dróg,
w tym modernizacji powiatowego traktu
do Uniecka. Że jest niezbędna, nikogo
przekonywać nie trzeba. Wiedzą o tym
najlepiej ci, którzy najczęściej z niego
korzystają. Jest wśród nich radny
Eugeniusz Lewandowski, który wiele razy
dopominał się o kontynuację modernizacji
drogi Raciąż – Unieck. Na lipcowej sesji
również zapytał o los tej inwestycji. Tym
bardziej, że na sali obecny był starosta
płoński Jan Mączewski. Czy taj na str. 2
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Po wiat pro si
o jesz cze, 

ale gmi na nie da, 
bo nie ma

W cza sie po sie dze nia Ra dy
Gmi ny Ra ciąż, 14 lip ca, du żo mó -
wio no o bu do wie dróg, w tym mo -
der ni za cji po wia to we go trak tu
do Uniec ka. Że jest nie zbęd na, ni ko -
go prze ko ny wać nie trze ba. Wie dzą
o tym naj le piej ci, któ rzy naj czę ściej
z nie go ko rzy sta ją. Jest wśród nich
rad ny Eu ge niusz Le wan dow ski, któ -
ry wie le ra zy do po mi nał się o kon ty -
nu ację mo der ni za cji dro gi Ra -
ciąż – Unieck. Na lip co wej se sji rów -
nież za py tał o los tej in we sty cji. Tym
bar dziej, że na sa li obec ny był sta ro -
sta płoń ski Jan Mą czew ski.

Gmi na da je
75 ty się cy,

po wiat chce 135
Sta ro sta od po -

wie dział, że na mo -
der ni za cję tej dro gi
w te go rocz nym bu -
dże cie po wia tu za pi -
sa no 400 ty się cy zło -
tych, co mia ło po zwo -
lić na wy ko na nie oko -
ło 1,5-ki lo me tro we go
od cin ka. Nie wia do -
mo jed nak, czy tak
się sta nie. Po wo dy są
dwa. Pierw szy – wia -
do mo – mi ze ria fi -
nan so wa. Jak prze ko -
ny wał sta ro sta Mą -
czew ski, bu dżet po -
wia tu nie po zwa la
na pro wa dze nie in we -

sty cji, dla te go po -
wiat sta ra się po zy -
ski wać środ ki gdzie
się da. Na trakt Ra -
ciąż – Unieck wnio -
sko wał do Fun du -

szu Ochro ny Grun tów Rol nych
o do ta cję w kwo cie 100 tys. zł.
Otrzy mał 58 ty się cy. Pro sił też gmi -
nę Ra ciąż o do fi nan so wa nie tej in -
we sty cji. Proś ba, jak wia do mo, zo -
sta ła wy słu cha na. Ra da zgo dzi ła się
do ło żyć 75 tys. zł, po raz ko lej ny do -
fi nan so wu jąc in we sty cję po wia to wą.
Ale to za ma ło. Po wiat zwró cił się
do gmi ny z ko lej ną proś bą, aby
zwięk szy ła swo ją po moc do 135 tys.
zł. Sta ro sta Jan Mą czew ski dłu go
prze ko ny wał rad nych gmi ny Ra ciąż
o tym, że by zgo dzi li się wię cej do ło -
żyć do mo der ni za cji dro gi do Uniec -
ka. Mó wił, że za rząd po wia tu przy jął
za sa dę, iż w pierw szej ko lej no ści bu -
du je dro gi tam, gdzie da na gmi -
na w po ło wie par ty cy pu je w kosz -
tach in we sty cji. Za pew niał, że są ta -
kie gmi ny i on, choć po cho dzi z gmi -
ny Ra ciąż, nie bę dzie mógł nic na to
po ra dzić. Ale rad ni nie zgo dzi li się
na zwięk sze nie do fi nan so wa nia mo -
der ni za cji dro gi Ra ciąż – Unieck
z gmin ne go bu dże tu.

Bra ku je
na za pla no wa ne

in we sty cje
– Nie cho dzi o to, że my nie

chce my dać, tyl ko o to, że my tych
pie nię dzy nie ma my. Bra ku je nam
na za pla no wa ne in we sty cje gmin -
ne – prze ko ny wał prze wod ni czą cy
Ra dy Gmi ny Ra ciąż Ja ro sław Ja wor -
ski. I do dał, że je śli uda się za osz czę -
dzić pie nią dze przy re ali za cji in we -
sty cji gmin nych, wów czas wnio sek
sta ro stwa zo sta nie jesz cze raz roz pa -
trzo ny. – Te raz nie je ste śmy w sta nie
za de kla ro wać wię cej, bo by ły by to
pu ste de kla ra cje – mó wił.

Wtó ro wał mu wójt Ry szard
Gisz czak mó wiąc o kosz to wych in -
we sty cjach gmin nych. W tych in we -
sty cjach są też dro gi. Wójt za pew nił,
że dro ga z Ra cią ża Fol war ku do tzw.
ser wi sów ki ob wod ni cy zo sta nie
w tym ro ku wy ko na na. – Ale gdy by -
śmy te raz zwięk szy li pie nią dze na in -
ne ce le, to z ko lei z rów nież za pla no -
wa nej bu do wy dro gi w Mło do cho wie
mu sie li by śmy zre zy gno wać. Już
zmu sze ni by li śmy wy co fać się z bu -
do wy dro gi w Kos so bu dach – mó wił.

r -r

Z SESJI

Mo der ni za cja dro gi do Uniec ka
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PGKiM gro zi
od cię ciem wo dy

Spór o ce nę wo dy z uję cia
w Wit ko wie za ostrza się. Na ostat -
niej se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż soł ty -
si in for mo wa li wój ta i ra dę o pi -
smach, ja kie PGKiM w Ra cią żu
roz sy ła do tych miesz kań ców gmi -
ny, któ rzy pła cą za wo dę nie we dług
ta ryf usta lo nych przez spół kę, lecz
we dług sta wek, któ re przy ję ła Ra da
Gmi ny Ra ciąż. Gro zi w nich już nie
tyl ko są dem, ale i od cię ciem do pły -
wu wo dy.

– Pro szę się nie bać stra sze nia
o do łą cze niu wo dy – uspo ka jał Ry -
szard Gisz czak.

Wójt wy sto so wał w tej spra wie
ofi cjal ne pi smo do PGKiM, w któ -
rym przy po mniał, że spół ka po słu gu -
je się ta ry fą, któ ra nie zo sta ła za -
twier dzo na uchwa łą Ra dy Gmi ny
Ra ciąż. „W tej sy tu acji ma my do czy -
nie nia ze świad cze niem nie na leż -
nym, a wo bec te go dzia ła nia
PGKiM Sp. z o. o. zmie rza ją ce
do od cię cia wo dy na le ży uznać
za bez praw ne” – czy ta my. „In for mu -
ję, że bez praw ne od cię cie wo dy mo -
że spo wo do wać za gro że nie ży cia
i zdro wia. Obo wiąz kiem przed się -
bior stwa jest do star cza nie wo dy, na -
to miast za nie cha nie w tym za kre sie
mo że spo wo do wać nie od wra cal ne
skut ki np. w cza sie trwa nia ak cji ra -
tow ni czej (ga śni czej). Bez praw ne
od cię cie do staw wo dy bę dzie sta no -
wi ło pod sta wę do do cho dze nia rosz -
czeń w for mie po zwu zbio ro we go
w po stę po wa niu są do wym – na pi sał
m. in. wójt gm. Ra ciąż.

r -r

Kosz tow ny rok

Dla gmi ny Ra ciąż ten rok jest
kosz tow ny pod wzglę dem in we sty -
cyj nym. Trwa bu do wa oczysz czal ni
ście ków i ka na li za cji w Uniec ku,
koń czo na jest bu do wa ka na li za cji sa -
ni tar nej w Kra sze wie, wy ko ny wa ne
są ko lej ne przy do mo we oczysz czal -
nie ście ków.

Ale in we sty cje w gmi nie Ra ciąż
do ty czą nie tyl ko go spo dar ki ście ko -
wej. Du żo, jak co ro ku, dzie je się
na dro gach. Na pierw szy ogień po -
szedł trakt łą czą cy Fol wark Ra ciąż
z ob wod ni cą Ra cią ża. Za pie nią dze
z fun du szu so łec kie go miesz kań cy
wy ku pi li grunt pod rów. Zresz tą fun -
dusz so łec ki wie le wio sek prze zna -
czy ło na dro gi, je śli nie na do żwi ro -
wa nie, to na wy ko na nie do ku men ta -
cji pod na kład kę bi tu micz ną. I te raz
ocze ku ją, że gmi na po ło ży as -
falt. I kła dzie. Ale nie wszę dzie
od ra zu, bo to kosz tow na in we sty cja.
Wójt Ry szard Gisz czak po wie dział
kie dyś, że trud no bę dzie spro stać
wszyst kim tym po stu la tom w obec -
nej ka den cji. A prze cież do jej koń ca
jesz cze da le ko. Pó ki co na as fal to wą
na wierzch nię mo gą w tym ro ku li -
czyć jesz cze miesz kań cy Mło do cho -
wa. A co z Kos so bu da mi? – do py ty -
wał się na se sji soł tys wsi Ro ma Ry -
chliń ski. Cóż, Kos so bu dy mu szą po -
cze kać. – To mo że choć do żwi ro wać
by się da ło w tym ro ku – do po mi nał
się soł tys.

O in nych in we sty cjach – w te le -
gra ficz nym skró cie. Trwa grun tow na
mo der ni za cja re mi zy w Je że wie We -
sel. No wą ele wa cję otrzy ma bu dy nek

stra ży w Kraj ko wie.
W tej sa mej miej sco -
wo ści do koń czo na zo -
sta nie bu do wa bo iska.
Nie ba wem za czną się
ro bo ty przy wy ko na -
niu świe tli cy w Kra -
śnie wie... 

A tu ko lej ni wła -
ści cie le grun tów chcą
je sprze dać gmi nie
po za lew. Tym cza sem
na wy kup bra ku je pie -

nię dzy w bu dże cie.
- Na szym grze chem jest chy ba

to, że za du żo ro bi my – kon sta tu je
wójt Ry szard Gisz czak tłu ma cząc
trud ną sy tu ację fi nan so wą bu dże tu.

r -r

Pod wyż ka
dla soł ty sów

Ra da Gmi ny Ra ciąż uchwa li ła
no we staw ki ry czał tu dla soł ty sów.
Do tych czas soł ty si w gmi nie Ra ciąż
otrzy my wa li zwrot kosz tów zwią za -
nych z peł nie niem tej funk cji w kwo -
cie 150 zł kwar tal nie oraz 130 zł
za udział w se sji Ra dy Gmi ny. Zgod -
nie z no wą uchwa łą otrzy ma ją raz
na kwar tał ry czał w wy so ko ści 15
pro cent mi ni mal nej pła cy (te raz wy -
no si to 207 zł). Kwo ta za udział
w se sji Ra dy Gmi ny po zo sta je bez
zmian.

Nie wia do mo jed nak czy ta
uchwa ła wej dzie w ży cie. Prze wod ni -
czą cy RG Ja ro sław Ja wor ski po wie -
dział, że ra da przy ję ła ją na wnio sek
soł ty sów. Jed nak ma on obiek cje co
do jej zgod no ści z pra wem. – Je śli
nad zór praw ny wo je wo dy, któ ry każ -
dą uchwa łę ra dy oce nia pod wzglę -
dem zgod no ści z ak ta mi praw ny mi
wyż sze go rzę du, jej nie za kwe stio nu -
je, wów czas uchwa ła wej dzie w ży cie
i no wy ry czał dla soł ty sów za cznie
obo wią zy wać – do dał.

r -r

Ta blicz ki
z nu me ra mi

do mów

Jesz cze moż na zgło sić do soł ty -
sa chęć za ku pu ta bli czek z nu me ra -
mi do mów. Ale trze ba się po spie -
szyć, bo nie ba wem gmi na prze sta -
nie przyj mo wać zgło sze nia i przy -
go tu je zbior cze za mó wie nie dla pro -
du cen ta ta blic. Do tej po ry w ca łej
gmi nie Ra ciąż ta ką chęć wy ra zi ło
ok. 600 wła ści cie li po se sji. Prze wi -
dy wa ny koszt jed nej ta blicz ki to
ok. 15 zł.

r -r

Panu
Zbigniewowi Gralewiczowi

Wiceprzewodniczàcemu
Rady Gminy Racià˝

wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia
z powodu Êmierci

OJCA
sk∏adajà 

Wójt, Rada Gminy
i pracownicy Urz´du Gminy w Racià˝u



Od dział Przed szkol ny w Ra cią żu
przy Ze spo le Szkół w Ko zie bro dach, w ra -
mach ak cji „Ca ła Pol ska czy ta dzie ciom” re -
ali zu je ogól no pol ski pro gram „Czy ta ją ce
przed szko la”. Je ste śmy jed nym z 1373 przed -
szko li za re je stro wa nych w Fun da cji Pro gra -
mu Zdro wia Emo cjo nal ne go.

Do pro gra mów za jęć z dzieć mi włą czo -
no co dzien nie gło śne czy ta nie, któ re uroz ma -
ica i wzbo ga ca przed szkol ne za ję cia. Przy stę -
pu jąc do ogól no pol skiej ak cji „Ca ła Pol ska
czy ta dzie ciom” zo sta ła na wią za na współ pra -

ca z Miej ską Bi blio te ką Pu blicz ną w Ra cią żu. Za przy -
jaź nio na z przed szko lem bi blio te kar ka p. M. No wa -
kow ska or ga ni zu je za ję cia bi blio tecz ne, wy sta wy i kon -
kur sy, re gu lar nie od wie dza nas w przed szko lu.
Do wspól ne go czy ta nia za pra sza ne są oso by z naj bliż -
sze go oto cze nia dzie ci, któ re chęt nie uczest ni czą
w przed się wzię ciu.

AKCJA
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„Czy�ta�ją�ce�przed�szko�le”

An drzej Ciar czyń ski

Elż bie ta Grod kie wicz

Ga brie la Ko wal ska i Ja ro sław Ja wor ski

Ja nusz Kę dzier ski
Krzysz tof Ko niec kie wicz



W ro ku szkol nym 2010/2011 re ali zo wa no
wy zwa nie „Rad ni czy ta ją dzie ciom”, ma ją ce
na ce lu roz pro pa go wa nie czy tel nic twa wśród
ma łych dzie ci, a tak że za an ga żo wa nie spo łecz -
no ści lo kal nej w re ali za cję ak cji.

Udział w pro gra mie po ma ga roz wi jać za in -
te re so wa nia li te rac kie dzie ci, roz bu dza ich wy -
obraź nię, dzię ki cze mu po pra wia się kon cen tra -
cja, ła twość wy po wie dzi, wzrost mo ty wa cji,

wzrost ro zu mie nia tek stów i po le ceń, a tak że po -
wsta wa nie wię zi po mię dzy dzieć mi oraz po mię -
dzy dzieć mi i czy ta ją cy mi.

Rad ni gmi ny i po wia tu oraz se kre tarz gmi ny
i dy rek cja ZS w Ko zie bro dach z za in te re so wa -
niem włą czy li się w re ali za cję ha sła „Rad ni czy ta -
ją dzie ciom”. W ser decz nej at mos fe rze dzie ci słu -
cha ły utwo rów li te rac kich, opo wie ści, a nie kie dy
wspo mnień i ma rzeń dzie cię cych go ści. Pod czas

czy ta nia na wią za ne zo sta ły po zy tyw ne re -
la cje mię dzy dzieć mi a do ro słą oso bą z ze -
wnątrz, sa mi go ście do świad czy li ra do ści
ja ką da je kon takt z dziec kiem i mą drym
tek stem li te rac kim.

W ak cji wzię li udział: 
An drzej Ciar czyń ski, Elż bie ta Grod -

kie wicz, Ja ro sław Ja wor ski, Krzysz tof Ko -
niec kie wicz, Ga brie la Ko wal ska, Ja nusz
Kę dzier ski, Eu ge niusz Le wan dow ski , Eu -
ge niusz Pta sik, Zbi gniew Sa dow ski, Mał -
go rza ta Środ kow ska. 

Ak cja od nio sła za mie rzo ny sku tek,
za co ser decz nie dzię ku ję.

Ko or dy na tor
Agniesz ka Po kor ska
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Eu ge niusz Le wan dow ski

Mał go rza ta Środ kow ska

Zbi gniew Sa dow ski

Eu ge niusz Pta sik



Pod ko niec czerw ca od by ło się ko lej ne, czwar -
te w tej ka den cji po sie dze nie kon wen tu wój tów
i bur mi strzów po wia tu płoń skie go. Tym ra zem
go spo da rzem by ła gmi na Ra ciąż. Przy po mnij -
my, że wcze śniej spo ty ka no się ko lej no w gmi -
nach Czer wińsk, Na ru sze wo i Płońsk.

Na spo tka niu nie po ja wił się Ka zi mierz
Ploc ke, se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Rol -
nic twa i Roz wo ju Wsi, któ ry miał wy po wie -
dzieć się na te mat Wspól nej Po li ty ki Rol nej.

Mi mo to wło da rze po szcze gól nych
gmin i tak mie li o czym dys ku to wać, gdyż
na spo tka nie przy był dość dłu go wy cze ki wa -
ny Jan Ku le sza, za stęp ca dy rek to ra war szaw -
skie go od dzia łu Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg
Kra jo wych i Au to strad, co po zwo li ło na omó -
wie nie, choć w mi ni mal nym za kre sie, współ -
pra cy GDD KiA z sa mo rzą da mi po wia tu
płoń skie go. 

Pro ble mów jest wie le
Tak jak moż na by ło ocze ki wać i tym ra -

zem te ma ty ka spo tka nia zde cy do wa nie ukie -
run ko wa na zo sta ła na pro ble my dro go we
na cią gach kra jo wych. 

– Nie po koi mnie brak part ner stwa mię -
dzy sa mo rzą da mi a GDD KiA, cze go przy kła -
dów jest wie le, a ostat ni do ty czy cho ciaż by
hap pe nin gu zor ga ni zo wa ne go 25 czerw ca
w Za łu skach na „sió dem ce” – po wie dział Ro -
mu ald Woź niak, szef kon wen tu. – Nie ste ty, ja -
ko wło darz te re nu nie zo sta łem na wet po in -
for mo wa ny o ta kiej ak cji. A szko da, bo lo kal -
ne spo łe czeń stwo, wie dząc wcze śniej o pla -
nach jej zor ga ni zo wa nia, a nie zna jąc kon kret -
nej da ty, nie mo gło za blo ko wać tej im pre zy.
A w ten spo sób lu dzie, któ rych re pre zen tu ję,
pra gnę li zwró cić uwa gę na swo je roz ma ite co -
dzien ne pro ble my zwią za ne z „sió dem ką”.

O pro jek cie
na „sió dem kę”

– De cy zja śro do wi sko wa do ty czą ca
prze bu do wy od cin ka od ob wod ni cy Płoń ska
do Czo sno wa zo sta ła 15 czerw ca anu lo wa na,
a więc wszyst ko au to ma tycz nie od su wa się
w cza sie – mó wił Jan Ku le sza. – Bę dzie my
mu sie li od no wa przy stą pić do sto sow nych
pro ce dur i naj bliż szy opty mi stycz ny ter min
prze bu do wy te go od cin ka to rok 2016. O ile
bę dą pie nią dze, bo te raz na nic nie ma my
fun du szy. Obec nie tyl ko koń czy my roz po czę -
te za da nia, ni cze go no we go nie roz po czy na -
my. Je ste śmy w bar dzo trud nej sy tu acji, a zi -
ma da ła nam się po tęż nie we zna ki – mó wił.

Wójt gmi ny Płońsk Alek san der Ja ro -
sław ski po wró cił do kwe stii bu do wy wę zła
w Po czer ni nie, któ ry pier wot nie miał być,
a po tem na gle zo stał wy kre ślo ny z pla nów.
Wspo mniał też o tym, że GDD KiA za mie rza
po zbyć się od po wie dzial no ści za dro gi ser wi -
so we i chce je prze ka zy wać gmi nom. Nie

omiesz kał wy po mnieć, że lo kal ni przed się -
bior cy zo sta li za blo ko wa ni, gdyż mia ła być
mo der ni za cja „sió dem ki” i te raz bę dą zno wu
cze kać przez naj bliż sze 5 lat na ja kieś roz wią -
za nia. Z ko lei wójt gmi ny Czer wińsk Mi chał
Wa le ry siak przy po mniał brak po ro zu mie nia
w spra wie ogra ni cze nia pręd ko ści przy szko -
le w Czer wiń sku. 

– Pro si łem o to wie lo krot nie. Od po -
wiedź za wsze by ła ne ga tyw na. To kim my
w koń cu je ste śmy, sko ro nie ma my na to
wpły wu? – py tał. Wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard
Gisz czak wspo mniał o bra ku zjaz du na no wą
ob wod ni cę z dro gi nr 60, czy li od Cie cha no -
wa. Wójt Za łusk z ko lei po ka zał zdję cia ab -
sur dów tech nicz nych, jak np. przy sta nek au -
to bu so wy, a tuż za nim znak za ka zu ją cy ru -
chu pie szym. Udo ku men to wał fo to gra ficz nie
brak cią gło ści dróg ser wi so wych, któ re np.
w Za łu skach i Nie pie kłach (w kie run ku War -
sza wy) ury wa ją się w pew nym mo men cie
i sta no wią dro gi do ni kąd. Py tał też o sta ry bu -
dy nek w Nie pie kłach, na le żą cy do GDD -
KiA, z któ re go w po śpie chu po nad rok te mu
wy pro wa dza no lu dzi, ku pu jąc im miesz ka nia
w blo ku w Zdu no wie, bo mia ła na stą pić mo -
der ni za cja dro gi, a tym cza sem obiekt da lej
stoi i stra szy.

– Bu dy nek w Nie pie kłach zo sta nie ro ze -
bra ny – mó wił, od po wia da jąc na py ta nia, Jan
Ku le sza. Nie for tun nie usta wio ne go za ka zu
ru chu pie szych bro nił: – Prze cież tam nie ma
przej ścia dla pie szych.

Rze czy wi ście, nie ma. Tyl ko w ta kim ra -
zie po co tam jest przy sta nek i jak ma ją się
prze miesz czać lu dzie?

Co z lam pa mi?
Przy po mnij my po krót ce, że w Płoń sku,

Ra cią żu i Za łu skach, po dob nie jak w wie lu
in nych po wia tach i gmi nach w kra ju,
na głów nych cią gach ko mu ni ka cyj nych od li -
sto pa da 2010 ro ku jest ciem no. Trwa bo -
wiem spór po mię dzy sa mo rzą da mi lo kal ny -
mi a Ge ne ral ną Dy rek cją Dróg Kra jo wych
i Au to strad o to, kto po wi nien za pła cić
za ener gię elek trycz ną zu ży wa ną przez lam -
py oświe tle nio we na dro gach pod le ga ją cych
bez po śred nio GDD KiA. 

– Gmi na Za łu ski do sta ła wy rok są du
i ra chu nek za prąd za czte ry la ta – po in for -
mo wał wójt Ro mu ald Woź niak. – Na ja kiej
pod sta wie to na li czo no? Nie ma umo wy po -
mię dzy stro na mi, gmi na nie jest wła ści cie lem
dro gi, nie ma cen ni ka, a są ra chun ki. Prze -
cież sa ma usta wa, któ ra na ka zu je gmi nom
pła cić, to za ma ło. A gdzie sto sow ne roz po -
rzą dze nie? Dla te go pew nie spo tka my się
w są dzie. Nie ro zu miem, dla cze go w Płoń -
sku, Czo sno wie czy Słup sku wy łą cza się
oświe tle nie, a w War sza wie już nie? – py tał
wójt Woź niak.

Jest usta wa, bę dzie
ciem no

– Oświe tle nie, o któ rym mó wi my, jest
za da niem gmin, o czym mó wi sto sow na usta -
wa. Do pó ki mie li śmy środ ki fi nan so we, nie
by li śmy tak re stryk cyj ni. Te raz to się zmie ni -
ło – stwier dził J. Ku le sza, przy zna jąc za raz
po tem, że ist nie ją jed nak pew ne nie do cią -
gnię cia w tym za kre sie z ich stro ny. – Je ste -
śmy na eta pie in wen ta ry za cji słu pów i ich
oprzy rzą do wa nia. Do wrze śnia po win no to
być ure gu lo wa ne. Wiem, że są kon tro wer sje,
bo np. słu py znaj du ją się na te ry to rium kil ku
gmin i nie ma moż li wo ści po li cze nia, kto
za co ma pła cić i ile. Bę dzie my więc mu sie li
na wła sny koszt za in sta lo wać licz ni ki. Nie
ule ga jed nak wąt pli wo ści, że o ile nie zmie nią
się prze pi sy, to gmi ny bę dą pła cić za prąd.
Naj wy żej bę dzie my wy stę po wać na dro gę są -
do wą. Mu si cie więc re zer wo wać środ ki w bu -
dże cie na ten cel – ostrze gał. 

– Ja już na wet mia łem za pła cić za ten
prąd, ale te go nie zro bię – stwier dził wójt
Gisz czak. – W mo im przy pad ku bo wiem
usta wio no tych lamp tak du żo i bez sen su, że
śmiem po dej rze wać, iż pro jek tant miał pła co -
ne od sztu ki. Czym się kie ro wa li ście, oświe -
tla jąc np. gę sto dro gę do la su, przy któ rej nikt
nie miesz ka? Ja bym ty mi lam pa mi ob dzie -
lił 4 wio ski. I za co tu pła cić, sko ro wcze śniej
przy bu do wie ob wod ni cy ni cze go z na mi nie
kon sul to wa li ście? My tak że nie ma my fun du -
szy, nas tak że do ty ka ją sro gie zi my, a wy nam
tyl ko do kła da cie. Dla te go przej mę lam py
w nor mal nej ilo ści i na nor mal nych wa run -
kach – oświad czył.

Ti ry nisz czą dro gi
Przy oka zji wi zy ty przed sta wi cie la

GDD KiA roz po czę to też dys ku sję nt. wal ki
z sa mo cho da mi o to na żu prze kra cza ją -
cym 3,5 tys. kg, któ re i tak nisz czą lo kal ne
i bu do wa ne z wiel kim tru dem dro gi. 

– Od lip ca na „sió dem ce” bę dą czuj ni ki
re je stru ją ce prze jazd cię ża ró wek, czy li wpro -
wa dze nie tzw. my ta za miast wi niet. Jak ma -
my się za bez pie czyć przed ti ra mi, sko ro
do tej po ry nie by li śmy w sta nie z ni kim ni -
cze go w tej kwe stii usta lić? Te raz bę dzie jesz -
cze go rzej – stwier dził szef kon wen tu. – Pro -
si łem też w związ ku z tym o zli kwi do wa nie
w Za łu skach wa gi dla sa mo cho dów cię ża ro -
wych. Nie ste ty, spo tka ło się to z od mo -
wą – przy po mniał. Przed sta wi ciel GDD KiA
nie zna lazł jed nak od po wie dzi na te py ta nia,
a w kwe stii wag za zna czył je dy nie, że za to
od po wia da ją służ by wo je wo dy. Na ci ska ny
przez go spo da rza spo tka nia za de kla ro wał
jed nak chęć szcze gó ło we go omó wie nia po -
szcze gól nych kwe stii. Do spo tka nia na ten te -
mat ma dojść bo wiem już tyl ko z wło da rza mi
gmin, przez te ren któ rych prze cho dzą dro gi
kra jo we. Je go or ga ni za cją zaj mie się szef kon -
wen tu Ro mu ald Woź niak.

MM 

SAMORZĄD
„G∏os Racià˝a” nr 7/20116

Niepokoi brak partnerstwa między
samorządami a GDDKiA

Gmina Raciąż gościła wójtów i burmistrzów powiatu płońskiego

Tekst uka zał się w „Ty go dni ku Cie cha now skim” nr 29
z 19 lip ca 2011 r. Ty tuł po cho dzi od re dak cji „GR”
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Do nie spo dzian ki do szło pod czas
miej sko -gmin nych zwo dów spor to wo -
-po żar ni czych, któ re 3 lip ca od by ły się
w Uniec ku. Naj lep szą w gro nie dzie -

się ciu dru żyn mę skich oka za ła się eki -
pa Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Bo -
gu ci nie. Po ko na ła m. in. ze spo ły z Ra -
cią ża, Ka czo ro wów i Uniec ka, a więc

z jed no stek wcho dzą cych
w skład Kra jo we go Sys te mu
Ra tow ni czo -Ga śni cze go.

A jesz cze nie daw no mó -
wi ło się gło śno,
że OSP Bo gu cin
gro zi li kwi da cja.
Na szczę ście tak się
nie sta ło. Dru ho wie
„po zbie ra li się”
i pod czas te go rocz -
nych za wo dów po ka -
za li pa zu ry. To oni
bę dą re pre zen to wać
miej sko -gmin ną or -
ga ni za cję stra żac ką
w Ra cią żu na za wo -
dach po wia to wych.

Na star cie
w Uniec ku sta nę ły
też mło dzie żo we
dru ży ny po żar ni cze.
Po dwie wy sta wi ły
stra że z Kraj ko -
wa i Ka czo ro wów,
po jed nej – jed nost -
ki z Je że wa We sel
i Uniec ka.

Naj lep sze ze -
spo ły otrzy ma ły pu cha ry,
a wszyst kie jed nost ki uczest -
ni czą ce w za wo dach – na gro -
dy pie nięż ne ufun do wa ne
przez sa mo rząd gmi ny Ra -
ciąż. Dru hom gra tu lo wa li
pre zes po wia to wy i miej sko -
-gmin ny OSP, sta ro sta płoń -
ski Jan Mą czew ski, wójt gmi -
ny Ra ciąż, wi ce pre zes ra cią -
skie go od dzia łu OSP Ry szard
Gisz czak i prze wod ni czą cy
Ra dy Gmi ny Ra ciąż Ja ro sław
Ja wor ski, a tak że ko men dant
po wia to wy Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej w Płoń sku st.
bryg. An to ni Czap ski, któ ry
był sę dzią głów nym za wo -

dów. A oto kla sy fi ka cja ge ne ral na:
Dru ży na mę ska:
1. OSP Bo gu cin 53,30 pkt
2. OSP Ra ciąż 54,25 pkt

3. OSP Ka czo ro wy              59,08 pkt
4. OSP Kraj ko wo                60,31 pkt
5. OSP Do brska Ko lo nia     61,87 pkt
6. OSP Unieck 63,92 pkt
7. OSP Szapsk 70,73 pkt
8. OSP Je że wo We sel 72,98 pkt
9. OSP Ko zie bro dy              96,16 pkt
10. OSP Kra sze wo Ga czuł ty 104,10 pkt

Dru ży ny mło dzie żo we:
MDP „D” do lat 16:
1. OSP Ka czo ro wy – 79,14 pkt
MDP „D” do lat 18:
1. OSP Kraj ko wo – 58,10 pkt
MDP „C” do lat 16:
1. OSP Ka czo ro wy – 61,96 pkt,
2. OSP Je że wo We sel – 131,62 pkt
MDP „C” do lat 18:
1. OSP Unieck – 44,10 pkt,
2. OSP Kraj ko wo – 67,60 pkt

R -r
Fot. ar chi wum Urz´ du Gmi ny

Przygotowanie do startu

Najmłodsi druhowie

Szybkie rozwinięcie linii, a potem natychmiastowe podanie
wody to gwarancja sukcesu i na zawodach, i w czasie akcji

A po zawodach tradycyjna kąpiel w basenie strażackim

Wiceprezes raciąskiego oddziału OSP, wójt Ryszard
Giszczak informuje o wysokości nagród  finansowych dla

OSP, ufundowanych przez samorząd gminy Raciąż

Sen�sa�cja
–�dru�ho�wie�z Bo�gu�cia�na
po�ko�na�li�”kra�jo�we”�stra�że

Za wo dy spor to wo -po żar ni cze



ża cy wło ży li mło de go boć ka do gniaz da. Przy oka zji dru -
gi mło dy, a by ło ich ra zem trzech, na uczył się la tać. Wy -

stra szył się stra ża ków, był by wy padł z gniaz da, ale
za czął trze po tać skrzy dła mi, i choć nie po rad nie, to
po le ciał.

W tym cza sie sta rych bo cia nów w gnieź dzie
nie by ło. Gdy wró ci li, od by ło się „kon sy lium”
nad mło dym boć kiem, któ ry wy padł z gniaz da. Za -
raz po tem je den ze sta rych od był dwa lo ty i na po ił
mło dzień ca, co bacz nie ob ser wo wa li lu dzi, któ rzy
przy szli z po mo cą boć ko wi.

r -r
Fot. ar chi wum Urz´ du Gmi ny w Ra cià ̋ u

Z gniaz da na słu pie elek trycz nym, znaj du ją -
cym się przy dro dze w Kru sze ni cy na prze ciw ko
po se sji pań stwa Tra czy ków, wy padł mło dy bo -
cian. Nie umiał jesz cze fru wać. Dla pań stwa Tra -
czy ków by ło oczy wi ste, że trze ba mu po móc wró -
cić do gniaz da. Tyl ko jak?

Gdy zni kąd nie by ło po mo cy, Bar ba ra Tra czyk
za dzwo ni ła do wój ta gmi ny Ra ciąż Ry szar da Gisz -
cza ka. – We dle mo jej wie dzy na te mat bo cia nów,
gdy mło dy wy pad nie z gniaz da, trze ba go zo sta wić
tam gdzie jest, a sta re się nim zaj mą. Po ra dzi łem
więc pa ni Tra czyk, aby bo cia na zo sta wi ła na zie mi,
tyl ko prze nio sła go tro chę da lej od dro gi, na łą -
kę – opo wia da wójt. – I tak też zro bi ła. Ale gdy
wra ca ła do do mu oka za ło się, że bo ciek przy drep -
tał za nią na po dwó rze.

W tej sy tu acji wójt za dzwo nił do stra ży po żar -
nej w Płoń sku. Za wo do wa eki pa przy je cha ła sa mo cho dem
z wy się gni kiem. Za kład ener ge tycz ny odłą czył prąd i stra -

CIEKAWOSTKI
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Bo ciek nie chciał się roz stać z pa nią Bar ba rą Tra czyk

Z eki pą stra ża ków przy je chał sam ko men dant płoń skiej PSP 
st. bry ga dier An to ni Czap ski

Stra ża cy wło ży li mło de go bo cia na z po wro tem do gniaz da

AK CJA BO CIAN

Dla pań stwa Tra czy ków by ło oczy wi ste, że trze ba 
po móc boć ko wi wró cić do gniaz da


