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Wzruszające spotkanie 
w Kinikach

Życzenia od serca składali sobie, dzieląc się 
opłatkiem, uczestnicy spotkania w nowym domu 
rodziny Szymańskich z Kinik. Ten grudniowy 
wieczór był pełen ciepła, serdeczności i wzru-
szeń.

Czytaj i patrz na str. 4 i 8.

Szanowni Czytelnicy
Przez trzynaście lat „Głos Raciąża” uka-

zywał się jako pismo samorządowe miasta 
Raciąża i gminy Raciąż, wydawane wspól-
nie przez Radę Gminy i Radę Miejską. Sta-
raliśmy się być blisko spraw ważnych dla 
obu społeczności, rejestrować wydarzenia 
z życia codziennego mieszkańców ziemi 
raciąskiej, służyć rozwojowi małych racią-
skich ojczyzn – miejskiej i wiejskiej, ale też  
integracji tych środowisk.

Z przykrością zawiadamiam, że nowy 
burmistrz Raciąża na początku roku odmó-
wił dalszego współfinansowania „Głosu Ra-
ciąża” z budżetu miasta. W tej sytuacji zmu-
szeni jesteśmy do ograniczenia zawartości 
pisma wyłącznie do tematyki dotyczącej 
gminy Raciąż, której władze postanowiły 
w dalszym ciągu ponosić koszty wydawa-
nia „Głosu Raciąża” jako Biuletynu Gminy 
Raciąż.

Dziękuję mieszkańcom miasta Raciąża, 
a zwłaszcza Czytelnikom „Głosu” za tę 
trzynastoletnią współpracę przy redagowa-
niu pisma, za pomoc i życzliwość, której 
niejednokrotnie doświadczałem, zbierając 
informacje do kolejnych wydań.

Nie tylko w związku z Nowym Rokiem 
2007 życzę Wam i Waszym Bliskim zdro-
wia i wszelkiego dobra – oby otaczali Was 
tylko życzliwi Wam ludzie.

Redaktor „Głosu Raciąża
Włodzimierz Dżbik

W  numerze również:
* Wójt zaniemówił z wrażenia po szokującej 

propozycji burmistrza
* Nasz starosta grał w Orkiestrze Owsiaka
* Gmina walczy w sądzie o swoje prawa do 

SUW w Witkowie
* Co dalej z ośrodkiem zdrowia w Koziebro-

dach
* Prezentacja nowych radnych gminy Raciąż
* Wybory do rad izb rolniczych
* Harmonogram wywozu śmieci



„GR”, nr 1/2007 r. „GR”, nr 1/2007 r.INFORMACJE  BIEŻĄCE

Szokująca propozycja burmistrza

Wójt zaniemówił z wrażenia
Na szczęście tylko na chwilę. A stało się to po tym, jak w cie-

pły, styczniowy dzień odwiedził go w jego biurze burmistrz Ra-
ciąża i złożył niezwykle zaskakującą propozycję. Taką mianowi-
cie, żeby on i wójt podjęli wspólne działania zmierzające do... po-
łączenia miasta Raciąża i gminy Raciąż w jedno.

Gdy Ryszard Giszczak odzyskał mowę, Bogu dzięki nastąpiło 
to szybko, odparł sąsiadowi z dołu ni mniej ni więcej tylko tyle, 
że on (burmistrz) chce za pieniądze gminy spłacić długi miasta.

– Doprawdy trzeba mieć nie lada tupet albo brak wyczucia, 
aby przychodzić do mnie z taką propozycją – mówił nam wójt Ry-
szard Giszczak. Dodał, że oznajmił burmistrzowi, iż w przypad-
ku podjęcia przez władze miasta działań zmierzających do po-
łączenia obu jednostek samorządowych w jedną, władze gminy 
Raciąż przeprowadzą w tej sprawie referendum wśród mieszkań-
ców i zapewnił, że będzie głosował przeciw połączeniu.

Red.

Zanim powstanie zbiornik

Dzierżawa bez czynszu
Wolą radnych gmina Raciąż może przekazać rolnikom 

w dzierżawę, bez pobierania czynszu grunty, które nabyła z my-
ślą o budowie zbiornika wodnego „Kraszewo” na Raciążnicy.

Gmina Raciąż nabywa we wsiach Budy Kraszewskie, Krasze-
wo Gaczułty i Kraszewo Rory grunty niezbędne do budowy zbior-
nika. Zanim jednak przystąpi do realizacji tej inwestycji, dotych-
czasowi właściciele ziemi mogą użytkować ją rolniczo na zasa-
dzie bezpłatnej dzierżawy.                                                   Red.

Dyżury radnych powiatowych
Elżbieta Grodkiewicz, radna 

powiatu płońskiego z Gralewa, 
zapewniła na sesji Rady Gminy 
Raciąż, że jest do dyspozycji wy-
borców. Mogą się oni zgłaszać do 
radnej ze swoimi problemami tak-
że do jej mieszkania w Gralewie. 
Radna zaproponowała też, aby 
w Urzędzie Gminy wydzielić po-
mieszczenie, w którym radni po-
wiatowi mogliby w określonych 
dniach i godzinach pełnić dyżu-
ry, podczas których mieszkańcy mieliby możliwość zgłaszania 
do nich swoich spraw i kłopotów. Gdy tylko znane będą terminy 
tych dyżurów, poinformujemy o tym na naszych łamach.

Red.

Zjazd OP Związku OSP

Nasi reprezentanci w powiecie

W Raciążu odbył się w grudniu Zjazd Sprawozdawczo-Wy-
borczy Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Płońsku. Druhowie podsumowali minioną kaden-
cję, wybrali nowe władze i delegatów na zjazd wojewódzki. Do 
Prezydium Oddziału Powiatowego wybrani zostali z gminy Ra-
ciąż Jan Mączewski i Ryszard Giszczak.

Na zdjęciu delegaci z gminy Raciąż podczas obrad, od lewej 
Ryszard Giszczak, Janusz Marcinkowski i Bogusław Małecki.

Włamania w Nowym Komuninie
Trzy włamania miały miejsce tego samego dnia, 6 stycznia, 

w Nowym Komuninie. Złodzieje splądrowali dwa garaże i budy-
nek gospodarczy. Ich łupem padły narzędzia elektryczne: szlifier-
ki, wiertarki, piła spalinowa wartości kilku tysięcy złotych.

Pobory wójta, diety radnych
Rada Gminy Raciąż uchwaliła miesięczne wynagrodzenie 

wójta brutto w sposób następujący: wynagrodzenie zasadnicze 
4 630 zł, dodatek funkcyjny 1 550 zł,  dodatek specjalny 2 163 zł, 
dodatek za wysługę lat 926 zł.

Radni przyjęli też uchwałę w sprawie wysokości swoich diet. 
Przewodniczący Rady Gminy będzie otrzymywał miesięcznie 
jako dietę zryczałtowaną i zwrot kosztów podróży służbowych 
150 proc. obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę (obecnie wynosi ono 936 zł), wiceprzewodniczący rady i prze-
wodniczący stałych komisji rady – 50 proc., wiceprzewodniczą-
cy komisji – 45 proc, pozostali radni – 35 proc. tegoż wynagro-
dzenia.

Red.

Przedstawiciel w „zdrowej” radzie
Decyzją radnych przedstawicielem gminy Raciąż w Radzie 

Społecznej Samodzielnego Niepublicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Płoński został wójt Ryszard Giszczak.

Grzeją owsem
Od tego sezonu grzewczego w szkole w Gralewie działa 

nowy piec centralnego ogrzewania, w którym do wytwarzania 
ciepła używa się owsa. To tańsze i ekologiczne paliwo, stąd de-
cyzja władz gminy Raciąż o wprowadzeniu tego pionierskiego 
rozwiązania. Gdy się sprawdzi w Gralewie, będzie zastosowane 
również w innych placówkach.                                              Red.
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Walczymy o swoje – mówi Ryszard Giszczak

SUW w sądzie
Wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak, wykonując uchwałę 

Rady Gminy Raciąż, złożył w Sądzie Rejonowym w Płońsku po-
zew o unieważnienie aktu notarialnego z 1 lipca 1997 r., dotyczą-
cego założenia spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Raciążu. Gmina Raciąż domaga się unie-
ważnienia tego aktu w części mówiącej o wniesieniu przez mia-
sto Raciąż do wspomnianej spółki stacji ujęcia wody w Witkowie 
jako wkładu niepieniężnego.

– Aktem założycielskim z 1 lipca 1997 r. miasto Raciąż, bez 
wiedzy i zgody gminy Raciąż, wniosło jako aport stację ujęcia 
wody w Witkowie do spółki PGKiM w Raciążu – wyjaśnia wójt 
Ryszard Giszczak. – Tymczasem stacja ta, zgodnie z porozumie-
niem zawartym w formie aktu notarialnego 18 stycznia 1993 
r. między miastem Raciąż a nową gminą wiejską Raciąż, jest 
współwłasnością w równych częściach gminy Raciąż i miasta 
Raciąż. Wobec tego miasto Raciąż nie może samodzielnie dyspo-
nować wspólnym majątkiem obu gmin. Stąd nasz pozew o unie-
ważnienie aktu z 1 lipca 1997 r. w części dotyczącej przekaza-
nia SUW przez miasto spółce PGKiM. Dodam jeszcze, że ten akt 
notarialny nie zmienił praw własności stacji ujęcia wody. Jednak 
PGKIM uważa inaczej. Toteż broniąc swojej własności, a w kon-
sekwencji także wysokości opłat za wodę, gmina musiała pójść 
do sądu. Ta strona, która przegra sprawa, poniesie koszty procesu 
wynoszące około 35 tysięcy złotych. Gwoli ścisłości dopowiem 
też, że w grudniu ubiegłego roku zwróciłem się pisemnie do no-
wego burmistrza Raciąża pana Janusza Sadowskiego z prośbą 
o dokonanie zmiany we wspomnianym akcie notarialnym. Moja 
prośba pozostała bez odpowiedzi.

Red.

Koziebrody

Ośrodek w rękach gminy
Na mocy umowy gmina Raciąż przejęła od Starostwa Powia-

towego w Płońsku budynek w Koziebrodach, w którym mieści 
się ośrodek zdrowia. Na razie na zasadzie dzierżawy. Ale nowy 
starosta płoński Jan Mączewski obiecuje, że zarówno ośrodek 
w Koziebrodach, jak i pozostałe dwa w gminie Raciąż – w Uniec-
ku i Gralewie, starostwo przekaże w formie darowizny samorzą-
dowi gminy Raciąż.

Władze gminy Raciąż już zabrały się do modernizowania 
obiektu. W tegorocznym budżecie rada zapisała na ten cel 100 
tys. zł. Wójt prowadzi rozmowy z zakładami opieki zdrowotnej 
i zapewnia, że Koziebrody nie pozostaną bez lekarza, a opieka 
medyczna będzie co najmniej na takim samym poziomie, jak do-
tychczas.

15 stycznia, w piątek, z inicjatywy wójta gminy Raciąż od-
było się spotkanie z mieszkańcami Koziebród i okolicznych wsi, 
korzystających z ośrodka w Koziebrodach, z udziałem wicesta-
rosty Pawła Obermeyera. Obecny był też kierownik MADENT-
MEDU, zakładu opieki zdrowotnej, który do końca 2006 r. spra-
wował w ośrodku w Koziebrodach opiekę medyczną. Z począt-
kiem 2007 r. zrezygnował jednak z tej opieki. Ale kierownik MA-
DENT-MEDU zmienił zdanie i wyraził chęć dalszego sprawo-
wania opieki medycznej w koziebrodzkim ośrodku. – Zwołałem 
zebranie, aby usłyszeć od mieszkańców, za jakim rozwiązaniem 
się opowiadają – wyjaśnia wójt. – Czy za powrotem MADENT-
MEDU, czy też za zleceniem usług medycznych w Koziebrodach 
innemu zakładowi leczniczemu. W pierwszym przypadku opieka 
medyczna byłaby sprawowana od zaraz. W drugim – mieszkańcy 
musieliby poczekać około miesiąca. Wybrali drugie rozwiązanie.

Red.

Dochody – podatki i subwencje
Tegoroczny plan finansowy gminy Raciąż zakłada, że do-

chody własne (podatki i opłaty lokalne) wyniosą niemal 5,2 mln 
zł. Pozostałe dochody gminy to subwencje z budżetu państwa: 
oświatowa – prawie 5 mln zł; wyrównawcza – ponad 1,3 mln zł, 
oraz dotacje na zadanie zlecone (blisko 4 mln zł), a także udział 
gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (przeszło 
1,1 mln zł).

Wydatki – najwięcej na oświatę
Najwięcej pieniędzy gmina Raciąż wyda w tym roku na 

utrzymanie szkół – ponad 6,3 mln zł, czyli prawie 62% wydat-
ków budżetowych ogółem. Niemal 3,4 mln zł wyniosą wydat-
ki na zadania zlecone, którymi są głównie różne świadczenia 
z zakresu opieki społecznej. Administracja kosztować ma 1,8 mln 
zł. Utrzymanie dróg i ich oświetlenie oraz koszt funkcjonowania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zadaniami wła-
snymi gminy w tym zakresie przekroczą łącznie 1,3 mln zł.

Inwestycje – drogi, oczyszczalnia, zalew
Wydatki inwestycyjne przekroczą 5 mln zł. Z tej kwoty naj-

więcej, bo ok. 3,1 mln zł pochłoną budowa oczyszczalni ścieków 
w Gralewie i kanalizacji sanitarnej dla wsi Gralewo, Szapsk. Na 
1,2 mln zł oszacowano koszty związane z budową dróg gmin-
nych. 270 tys. zł zaplanowano na prace dotyczące budowy zbior-
nika retencyjnego „Kraszewo”. 100 tys. zł zarezerwowano na re-
mont ośrodka zdrowia w Koziebrodach. Ponad 200 tys. zł – na 
modernizację i rozbudowę stacji ujęcia wody w Starym Grale-
wie. Pozostałe wydatki inwestycyjne dotyczą budowy oczysz-
czalni ścieków w Uniecku, kanalizacji sanitarnej w Kraszewie 
Falkach, ocieplenia ścian budynku Urzędu Gminy.

Red.

Budżet 2007 r.

Co piąta złotówka – na inwestycje

Rada Gminy Raciąż jednogłośnie przyjęła, 27 grudnia, budżet na 2007 r. Zaplanowane dochody mają 
wynieść ponad  16,7 mln zł, a wydatki przeszło 18,6 mln zł. Deficyt zostanie pokryty z pożyczek (1,8 mln 
zł) oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (109 tys. zł). Wydatki  na inwestycje mają przekroczyć 5 
mln zł (27% wydatków ogółem).
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Spotkanie w Kinikach

Wzruszające i dziękczynne
Życzenia od serca składali so-

bie, dzieląc się opłatkiem, uczest-
nicy spotkania w nowym domu ro-
dziny Szymańskich z Kinik, którą 
1 marca 2006 roku dotknęła strasz-
liwa tragedia. Dzięki ludziom do-
brej woli, spieszącym z pomocą po-
gorzelcom, w listopadzie ubiegłego 
roku Szymańscy wprowadzili się do 
nowego domu.

Koordynacją pomocy zajął się Społeczny Komi-
tet na czele z wójtem gminy Ryszardem Giszczakiem 
oraz członkami: Janem Mączewskim, obecnym sta-
rostą płońskim, na co dzień sąsiadem Szymańskich, 
Barbarą Gładką – skarbnikiem gminy Raciąż i Anną 
Walczewską – kierowniczką Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.

Świąteczno-noworoczne spotkanie w Kinikach, 28 grudnia,  
stało się okazją nie tylko do tradycyjnego podzielenia się opłat-
kiem, lecz też do podziękowania tym, którzy najbardziej zaanga-
żowali się w pomoc Szymańskim. Dziękował im, w imieniu Spo-
łecznego Komitetu Pomocy Pogorzelcom z Kinik, wójt Ryszard 
Giszczak, składając na ich ręce specjalny adres.

Na konto pomocowe wpłynęło ok. 140 tys. zł od ponad 1100 
osób, firm, instytucji, urzędów.   Pomoc miała też wymiar rzeczo-
wy. Dom wybudowała nieodpłatnie firma Myken Iwony i Jacka 
Małeckich ze wsi Kaczorowy w gminie Raciąż. Kruszywo poda-
rowało przedsiębiorstwo państwa Miklewskich z Kossobud. In-
stalację elektryczną wykonał za darmo Józef Gajewski z Góry 
(gm. Staroźreby), a wodno-kanalizacyjną – też bezpłatnie – firma 
ATB Andrzeja Błażejewskiego z Rogozina pod Płockiem.

Jednymi z pierwszych, którzy oferowali swoją pomoc byli 
Halina Lipke, dyrektor wydziału spraw społecznych w Urzę-
dzie Wojewódzkim w Warszawie i marszałek Mazowsza Adam 
Struzik. Także im, choć nieobecnym na spotkaniu w Kinikach, 
dziękował wójt i Społeczny Komitet Pomocy Pogorzelcom. 

A w imieniu domowników dziękowała matka gospodarza.
Ten grudniowy wieczór był pełen ciepła, serdeczności i wzru-

szeń. Anna Szymańska nie mogła powstrzymać łez. Ale nie tylko 
jej zaszkliły się oczy.

Wójt Ryszard Giszczak przywiózł ze sobą podarki dla dzie-
ci – Joasi i Józka – polary od firmy ubezpieczeniowej, która wy-
grała przetarg na renty posagowe dla nich. Na ten cel Społeczny 
Komitet przekazał z konta 80 tys. zł. Dzieci otrzymają pieniądze, 
wraz z dywidendą, gdy się usamodzielnią. Na razie ucieszyły się 
z ciepłych kurtek.

I jeszcze wyjaśnienie. Szymańscy wprowadzili się do nowe-
go domu w listopadzie, ale oficjalne, odświętne przekazanie bu-
dynku miało miejsce właśnie podczas spotkania 28 grudnia. Dla-
czego dopiero teraz – zapytaliśmy wójta Ryszarda Giszczaka. 
– Odpowiedź jest prosta. Nie uczyniliśmy tego w listopadzie, gdyż 
wówczas trwała kampania wyborcza. Chcieliśmy uniknąć ewen-
tualnych posądzeń o to, że wykorzystujemy ten fakt do zdobycia 
poklasku wśród wyborców – powiedział.

Red.

WYDARZENIA4

Nasz starosta płoński Jan Mą-
czewski kwestował na ulicach Płoń-
ska podczas 15. finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy wraz z eki-
pą szpitala oraz serialowym małżeń-
stwem Gabrielów ze „Złotopolskich”, 
czyli Ewą Ziętek i Pawłem Wawrzec-
kim, którzy po raz kolejny przyjecha-
li do Płońska aby wesprzeć akcję Jur-
ka Owsiaka.

Warto dodać, że Złotopolice, ro-
dowa siedziba serialowych Złotopol-
skich znajdują się w powiecie płoń-
skim, mieszka tam scenarzysta teleno-
weli Jan Purzycki.

Red. 

Starosta i „Złotopolscy” grali w Orkiestrze Owsiaka
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Rada 
Gminy 
Raciąż

ANDRZEJ CIARCZYŃSKI, lat 
66, rolnik z Bud Kraszewskich, 
został radnym z listy PSL, prze-
wodniczący komisji rewizyjnej 
Rady Gminy.

MARIUSZ CICHOCKI, lat 44, 
rolnik z Kiełbowa, został rad-
nym z listy PSL, przewodni-
czący komisji ds. rozwoju spo-
łecznego.

JACEK GADOMSKI, lat 
41, pracownik Zespołu Szkół 
w Uniecku, został radnym z listy 
LPR, w RG po raz pierwszy.

ZBIGNIEW GRALEWICZ, lat 
42, pracownik agencji ochrony 
z Uniecka, został radnym z listy 
PiS, wiceprzewodniczący Rady 
Gminy.

JAROSŁAW JAWORSKI, 
lat 44, rolnik z Gralewa, został 
radnym z listy PSL, przewodni-
czący Rady Gminy.

BARBARA KLENIEWSKA, 
rolniczka z Szapska, została rad-
ną z listy PSL, przewodnicząca 
komisji budżetu i finansów.

ZBIGNIEW KOMOROWSKI, 
lat 46, rolnik z Małej Wsi, został 
radnym z listy PSL, wiceprze-
wodniczący Rady Gminy.

KRZYSZTOF KONIECKIE-
WICZ, lat 46, rolnik z Kinik, zo-
stał radnym z listy PSL, w RG po 
raz pierwszy.

WOJCIECH KRAJEWSKI, lat  
38, rolnik ze Zdunówka, został 
radnym z listy PSL, w RG po 
raz pierwszy.

LUCJAN KUCHARSKI, lat 60, 
rolnik z Łempinka, został rad-
nym z listy PSL.

EUGENIUSZ LEWANDOW-
SKI, lat 59, technik mechanik z 
Kodłutowa, został radnym z listy 
własnego komitetu.

AGNIESZKA ŁADA, rolnicz-
ka z Kraszewa Falk, została rad-
ną z listy własnego komitetu, 
w RG po raz pierwszy, przewod-
nicząca komisji rolnictwa i roz-
woju gospodarczego.

JERZY MAĆKIEWICZ, lat 46, 
rolnik z Krajkowa Budek, został 
radnym z listy własnego komite-
tu wyborczego.

JANUSZ MARCINKOWSKI, 
lat 50, rolnik z Dobrskiej Kolo-
nii, został radnym z listy PSL, 
przewodniczący komisji ds. za-
grożeń społecznych.

EUGENIUSZ PTASIK, lat 63, 
rolnik z Koziebród, został rad-
nym z listy własnego komitetu.
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Ech, te drogi...
Nie ma sesji Rady Gminy Raciąż, na której rad-

ni bądź sołtysi nie poruszaliby tematu „drogowe-
go” . Bo choć w gminie w ostatnich latach jakość 
traktów poprawiła się wyraźnie, do tego stopnia, że 
mówi się, iż ma ona najlepsze drogi ze wszystkich 
samorządów w powiecie płońskim, to jednak gło-
sy mieszkańców dowodzą, że potrzeby w tej mate-
rii są wciąż duże.

Z ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Głos Raciąża. Biuletyn Gminy Raciąż
Wydawca: Rada Gminy Raciąż. 06-400 Raciąż,

Plac Mickiewicza 17.
Redaktor: Włodzimierz Dżbik
Skład, łamanie  druk: Arjada, 06-400 Ciechanów

ul. Pułtuska 70
023 672 47 73

W minionej kadencji budowa dróg była jednym z prioryte-
tów inwestycyjnych. W efekcie takiej strategii, zaproponowanej 
przez wójta i przyjętej przez radnych, aż 45 kilometrów  szlaków 
otrzymało nawierzchnię bitumiczną. Nie inaczej będzie w naj-
bliższym czteroleciu. – Chcemy doprowadzić do tego, aby szkie-
let dróg gminnych był asfaltowy – zapowiedział na drugiej se-
sji nowej kadencji, zaraz po złożeniu ślubowania, Ryszard Gisz-
czak.

Zapowiedź wójta zapowiedzią, ale lepiej o swoje sie dopomi-
nać. Z takiego założenia wychodzą i radni, i sołtysi. W porząd-
ku obrad każdej sesji jest punkt dotyczący interpelacji i zapy-
tań. I z reguły trwa on długo. A najwięcej jest wciąż pytań „dro-
gowych”.

Jedno z nich dotyczy drogi w Łempinku. Zadaje je Eugenia 
Szlak, sołtys tej wsi. Nie raz, nie dwa... Czyni to z wdziękiem 
i humorem, czym zyskuje sobie sympatię słuchaczy. Ale zara-
zem konsekwentnie i z uporem, niemal co sesja przypominając 
o „drogowym” problemie mieszkańców tej części gminy Raciąż. 
Jak tak dalej pójdzie, pani Eugenia zastąpi na sesjach pana Euge-
niusza, czyli radnego Ptasika z Koziebród, który w minionej ka-
dencji na każdej sesji zadawał fundamentalne pytanie w sprawie 
remontu ośrodka zdrowia w tej miejscowości. Aż wreszcie staro-
stwo przekazała budynek gminie, a ta wzięła się za moderniza-
cję ośrodka.

Czekanie na dobry trakt w Łempinku też może potrwać. A to 
dlatego, że władze gminy wpadły na pomysł, aby przy realizacji 
tej inwestycji skorzystać ze środków unijnych. Ale warto pocze-
kać. Jeśli udałoby się przeprowadzić to przedsięwzięcie, gmina 
i mieszkańcy zyskaliby podwójnie. Po pierwsze powstałaby po-
rządna droga, a po drugie wybudowana w głównej mierze za pie-
niądze pomocowe z UE. 

– Machina biurokratyczna ruszyła. Zleciliśmy opracowanie 
koncepcji budowy drogi łączącej „sześćdziesiątkę” z drogą po-
wiatową z Raciąża do Płońska – wyjaśnia wójt Ryszard Gisz-
czak. – Wiedzie ona też przez Łempinek, a dalej przez Łem-
pin, Kiełbowo, Strożecin, Sałkowo i dochodzi do drogi Raciąż 
– Płońsk. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że na-
wet jeśli uda się „sięgnąć” po środki unijne na tę inwestycję, to 
nie będzie to wcześniej niż w roku 2009. Wydaje mi się jednak, 
że warto spróbować, warto poczekać, bo gra jest warta świeczki 
– chodzi o duże pieniądze – przekonywał wójt i apelował do pani 
sołtys oraz innych mieszkańców tej części gminy o cierpliwość.

Przy okazji dyskusji o drodze w Łempinku powstał poważ-
ny problem. Otóż bodajże dwóch mieszkańców tej wsi nie godzi 
się na oddanie kawałków swojej ziemi na poszerzenie pasa dro-
gowego. Żądają zapłaty. Eugenia Szlak namawiała na sesji wój-
ta, aby gmina wykupiła od tych dwóch potrzebną ziemię i było-
by po kłopocie.

Ale gmina tego nie zrobi. Z prostej przyczyny, a której wyraź-
nie powiedział Ryszard Giszczak: – Przyjęliśmy zasadę, że na po-
szerzenie pasa drogowego rolnicy przekazują grunt bezpłatnie. I 
tak się dzieje. Nie możemy w Łempinku robić wyjątku, bo jak by-
śmy wyglądali wobec tych, którzy ziemię dali bez pieniędzy.

Jedyna rada jest na to taka aby pozostali mieszkańcy wsi 
wpłynęli na opornych, żeby ci zmienili zdanie albo też zrobili 
„zrzutkę” i wykupili od nich grunt potrzebny na drogę.

Red.
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Eugenia Szlak, sołtys Łempinka, (w środku,  w pierwszym rzę-
dzie) często przypomina na sesji o „drogowym” problemie miesz-
kańców tej części gminy Raciąż

Wójt Ryszard Giszczak pilnuje aby budowa dróg w gminie prze-
biegała szybko i solidnie
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4 lutego

Wybory 
do rad 

powiatowych 
Mazowieckiej 
Izby Rolniczej
4 lutego odbędą się wybo-

ry do rad powiatowych Mazo-
wieckiej Izby Rolniczej. Upraw-
nionymi do kandydowania oraz 
udziału w głosowaniu są człon-
kowie samorządu rolniczego. 
W skład tego samorządu wcho-
dzą osoby fizyczne i prawne bę-
dące podatnikami podatku rol-
nego, podatku dochodowego 
z działów specjalnych produkcji 
rolnej oraz członkowie RSP po-
siadający w nich wkłady grun-
towe.

Rolnik ubiegający się o man-
dat członka Rady Powiatowej 
MIR musi wypełnić i złożyć na-
stępujące dokumenty: zgłosze-
nie kandydata, oświadczenie 
o zgodzie na kandydowanie oraz 
listę członków zawierającą co 
najmniej 50 podpisów poparcia. 
Druki te można otrzymać z od-
działach biura MIR lub pobrać ze 
strony internetowej www.mir.pl. 
Dokumenty należy przesłać na 
adres biura oddziału MIR w Cie-
chanowie, 06-440 Ciechanów, 
ul. 17 Stycznia 7a w nieprzekra-
czalnym terminie do 15 stycz-
nia br. (decyduje data stempla 
pocztowego) lub złożyć najpóź-
niej 16 stycznia do godz. 18.00 
w Okręgowej Komisji Wyborczej 
w Urzędzie Gminy w Raciążu.

W gminie Raciąż wybiera-
nych będzie dwóch członków 
Rady Powiatowej MIR w Płoń-
sku. Lokal wyborczy dla całej 
gminy Raciąż będzie znajdować 
się w Urzędzie Gminy w Racią-
żu; głosowanie 4 lutego w godz. 
8-18

Spis członków izby rolniczej 
uprawnionych do głosowania zo-
stanie udostępniony w siedzibie 
Urzędu Gminy od 22 stycznia.

HARMONOGRAM OPRÓŻNIANIA POJEMNIKÓW
sm-120l i 240l z terenu Gminy Raciąż

w  I półroczu 2007 roku

Miejscowości I II III IV V VI

Stare Gralewo
Nowe Gralewo
Dobrska – Włościany
Dobrska – Kolonia
Wępiły
Złotopole
Kraśniewo
Szapsk

15 19 19 16 21 18

Kozolin
Kaczorowy
Strożęcin
Strożęcin – Sałkowo
Witkowo
Kiniki
Folwark - Raciąż

16 20 20 17 22 19

Młodochowo
Chyczewo
Kiełbowo
Bogucin
Łempinek
Łempino
Żukowo – Wawrzonki
Żukowo – Strusie

17 21 21 18 23 20

Cieciersk
Kraszewo – Falki
Młody Niedróż
Stary Niedróż
Druchowo
Malewo
Koziebrody

18 22 22 19 24 21

Kraszewo – Gaczułty
Kraszewo – Rory
Kraszewo – Czubaki
Bielany
Mała Wieś
Kraszewo – Podborne
Kraszewo – Sławęcin

19 23 23 20 25 22

Ćwiersk
Drozdowo
Pęsy
Draminek
Sierakowo
Zdunówek
Kruszenica
Kossobudy

20 24 24 21 26 23

Budy Kraszewskie
Pólka – Raciąż
Żychowo
Lipa
Kodłutowo

22 26 26 23 28 25

Szczepkowo
Grzybowo
Nowy Komunin
Stary Komunin
Kocięcin Brodowy
Kocięcin Tworki
Krajkowo
Krajkowo – Budki

23 27 27 24 29 26

Unieck
Jeżewo – Wesel
Charzyny
Charzyny Rogale
Sikory

24 28 28 25 30 27
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Wzruszające spotkanie w Kinikach


