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Âwi´ta,
Êwi´ta...
W numerze przy-

pominamy w zdj´cio-
wej formie Êwi´ta
wielkanocne. W Wiel-
kà Sobot´ odwiedzili-
Êmy koÊcio∏y w gminie
Racià˝.
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Cena wody – urzàd pomo˝e
Osoby, które p∏aci∏y i p∏acà za wod´ po

2,44 z∏ majà prawo ˝àdaç od PGKiM zwrotu
nadp∏aconej kwoty. Dotyczy to oko∏o dwóch
tysi´cy odbiorców. Osoby, które zdecydujà si´
wystàpiç z roszczeniem, mogà liczyç na
wsparcie Urz´du Gminy.

Szczegó∏y na str. 2

Perypetie z oczyszczalnià
Z winy wykonawcy nastàpi∏o przesuni´cie

terminu i budowa zakoƒczy∏a si´ w marcu
2008 r., a zak∏ad energetyczny nie wywiàza∏
si´ z dostarczenia energii do koƒca 2007 r., jak
by∏o w umowie.

Czytaj na str. 2

„Ratujemy i uczymy ratowaç”
Panie M. Kowalska i A Wilczyƒska po

ukoƒczonym kursie, organizowanym przez
Fundacj´ Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Po-
mocy, swojà wiedz´ i umiej´tnoÊci przekaza∏y
uczniom klas 0-III Zespo∏u Szkó∏ w Koziebro-
dach.

Czytaj na str. 10

Spó∏dzielcy po walnym
35 delegatów uczestniczy∏o w walnym zgromadzeniu Banku

Spó∏dzielczego w Racià˝u. Zebrani podsumowali miniony rok,
udzielili absolutorium zarzàdowi. W spotkaniu uczestniczy∏o wie-
lu goÊci – spó∏dzielców i samorzàdowców, wÊród nich wójt Ry-
szard Giszczak.

Czytaj na str. 8-9

Rok rozliczony, jednog∏oÊne
absolutorium

Ponad 4,2 mln z∏ wyda∏a w ubieg∏ym roku gmina Racià˝ na in-
westycje. G∏ównà by∏a budowa oczyszczalni Êcieków w Gralewie
(na zdj´ciu), druga tego typu inwestycja w gminie.

Radni pozytywnie ocenili wykonanie bud˝etu w 2007 roku
i jednog∏oÊnie udzielili wójtowi absolutorium.

Czytaj na str. 3
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Ryszard Giszczak, wójt gminy Racià˝ informu-
je o swoich poczynaniach dotyczàcych realizacji za-
daƒ powierzonych mu przez Rad´ Gminy.

W sprawie oczyszczalni Êcieków
Budowa oczyszczalni Êcieków w Gralewie mia∏a

zostaç zakoƒczona wraz z koƒcem 2007 roku. Z wi-
ny wykonawcy nastàpi∏o przesuni´cie terminu i bu-
dowa zakoƒczy∏a si´ w marcu 2008 r. Powsta∏ wi´c

problem ile pieni´dzy nale˝y si´ wykonawcy. Wynik∏ on z tego, ˝e do koƒca
2007 r. stawka VAT wynosi∏a 7 procent, a od 1 stycznia 2008 r. wzros∏a do 22
procent. Ró˝nica jest istotna, bo dotyczy kwoty ok. 100 tys. z∏. Poniewa˝ prze-
suni´cie terminu zakoƒczenia budowy oczyszczalni nastàpi∏o z winy wyko-
nawcy, odmówi∏em zap∏aty wed∏ug nowej stawki VAT. Wykonawca, choç
z oporami, ale uzna∏ moje argumenty. Chc´ zdementowaç pog∏oski, jakoby do
umowy na wykonanie oczyszczalni do∏àczony zosta∏ aneks dotyczàcy kosztów
budowy. Nie ma takiego aneksu. Jest natomiast jeszcze jeden problem. Doty-
czy on dostarczenia energii elektrycznej do oczyszczalni, bez której obiekt nie
mo˝e funkcjonowaç. W marcu 2006 r. gmina zawar∏a umow´ z zak∏adem ener-
getycznym na dostaw´ energii, co mia∏o zostaç wykonane do koƒca 2007 r. Mi-
mo wielokrotnych monitów do zak∏adu energetycznego, ten nie okreÊli∏ kon-
kretnej daty dostarczenia energii. W efekcie oczyszczalnia nie funkcjonuje. Te
perturbacje nie majà skutków finansowych dla naszej gminy. Je˝eli Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Ârodowiska, który dotowa∏ t´ inwestycj´, na∏o˝y na
gmin´ kar´ za nieterminowe osiàgni´cie tzw. efektu ekologicznego, wówczas
wystàpimy do sàdu przeciw zak∏adowi energetycznemu.

Cena wody – urzàd pomo˝e
Spó∏ka PGKiM w Racià˝u w sposób nieuprawniony ˝àda od odbiorców wo-

dy z uj´cia w Witkowie zawy˝onej op∏aty. Spó∏ka ta wystàpi∏a do sàdu prze-
ciw kilkunastu odbiorcom wody, mieszkaƒcom naszej gminy, z powództwem
o dop∏at´ do ceny 2,44 z∏ (poprzednia 1,70 z∏ netto) i przegra∏a wszystkie spra-
wy. Sàd drugiej instancji w uzasadnieniu wyroku korzystnego dla mieszkaƒców,
a niekorzystnego dla PGKiM stwierdzi∏, ˝e obowiàzuje w tej kwestii wyrok Na-
czelnego Sàdu Administracyjnego. Przypomn´, ˝e Naczelny Sàd Administracyj-
ny uchyli∏ rozstrzygni´cie wojewody mazowieckiego uchylajàce uchwa∏´ Rady
Gminy Racià˝ odrzucajàcà nowà stawk´ op∏aty za wod´ 2,44 z∏ netto), zapropo-
nowanà przez PGKiM. Zdaniem sàdu, skutki prawne decyzji Naczelnego Sàdu
Administracyjnego dotyczà tak˝e spó∏ki PGKiM w Racià˝u. Wynika z tego, ˝e
osoby, które p∏aci∏y i p∏acà za wod´ po 2,44 z∏ majà prawo ˝àdaç od PGKiM
zwrotu nadp∏aconej kwoty. Dotyczy to oko∏o dwóch tysi´cy odbiorców. Osoby,
które zdecydujà si´ wystàpiç z roszczeniem, mogà liczyç na wsparcie Urz´du
Gminy.

Wnioski o dop∏aty unijne
Tradycyjnie ju˝ Urzàd Gminy w Racià˝u s∏u˝y rolnikom pomocà w wype∏-

nieniu wniosków o dop∏aty unijne. A we wtorki pracownik p∏oƒskiego oddzia-
∏u Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od
rolników w Urz´dzie Gminy w Racià˝u.

Lekarz potrzebny od zaraz
Urzàd Gminy uzyska∏ warunkowe dopuszczenie do u˝ytkowania oÊrodka

zdrowia w Koziebrodach. Warunkowe dlatego, ˝e remont nie zosta∏ jeszcze za-
koƒczony. Zgodnie z planem nastàpi to w roku bie˝àcym – budynek otrzyma
nowy dach i elewacj´. Jest jednak problem ze znalezieniem lekarza rodzinne-
go, który podjà∏by si´ opieki medycznej. Brakuje ch´tnych.

Plan zalewu do wglàdu
W Urz´dzie Gminy w Racià˝u jest wy∏o˝ony do wglàdu plan zagospodaro-

wania okolic zbiornika wodnego „Kraszewo”. Zainteresowanych zapraszam.

WÓJT MA G¸OS Rada Gminy Racià˝ jed-
nog∏oÊnie przyj´∏a spra-
wozdanie z wykonania
ubieg∏orocznego bud˝etu
i równie˝ jednog∏oÊnie
udzieli∏a absolutorium
wójtowi gminy.

Dochody gminy Racià˝
w 2007 r. przekroczy∏y 18
mln z∏ i o nieca∏y 1 procent
przekroczy∏y zaplanowane
wp∏ywy. Natomiast wydat-
ki, które wynios∏y ok. 17,6
mln z∏, zosta∏y wykonane
w 93,57 proc. planu.

- Powodem mniejszych ni˝
planowaliÊmy wydatków jest na
przyk∏ad umorzenie naszej gmi-
nie przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Ârodowiska w Warsza-
wie 560 tys. z∏, która to kwota
w przyj´tym przez rad´ na 2007
rok bud˝ecie by∏a zaplanowana
w wydatkach – powiedzia∏ wójt
Ryszard Giszczak. - Ponadto nie
wydaliÊmy 55 tysi´cy z∏ z tytu∏u
wp∏ywów za pozwolenia na
sprzeda˝ napojów alkoholowych.
Kolejne 60 tysi´cy zaoszcz´dzili-
Êmy w wydatkach na administra-
cj´. O 35 tysi´cy mniej ni˝ plano-
waliÊmy kosztowa∏o nas zimowe
utrzymanie dróg. A to dlatego, ˝e
zima by∏a ∏agodna. Wszystkie te
kwoty zosta∏y w∏àczone do wol-
nych Êrodków w bud˝ecie gminy
na 2008 rok.

W ocenie Ryszarda Giszczaka
gospodarowanie finansami gmin-
nymi w 2007 roku charakteryzo-
wa∏o si´ niepewnoÊcià.

Dro˝sze us∏ugi
- Wzi´∏a si´ ona stàd, ˝e roz-

budzone zosta∏y apetyty na po-
moc unijnà przewidzianà w latach
2007-2013, gdy tymczasem ˝adna
gmina, tak˝e i nasza z obiecanych
pieni´dzy nie otrzyma∏a ani z∏o-
tówki – mówi wójt gminy Racià˝.
- JednoczeÊnie nastàpi∏ du˝y
wzrost cen us∏ug zwiàzanych na
przyk∏ad z remontem i budowà
dróg, chocia˝by ˝wirowania. Mi-
mo to wykonaliÊmy plan docho-
dów nieco go nawet przekracza-
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jàc. Z∏o˝y∏y si´ na to wy˝sze ni˝ w roku 2006 Êrodki
otrzymane z ministerstwa finansów z tytu∏u udzia∏u
w podatku dochodowym. To efekt wzrostu gospodar-
czego w skali kraju, z którym mieliÊmy do czynienia
w ubieg∏ym roku. W 2007 roku zmniejszy∏y si´ o ok. 50
tys. z∏ zaleg∏oÊci mieszkaƒców gminy z tytu∏u podatków
– rolnego, od nieruchomoÊci, od Êrodków transporto-
wych. Wp∏yw na to mia∏ wspomniany ju˝ wzrost gospo-
darczy, a tak˝e dzia∏ania s∏u˝b finansowych gminy, któ-
re podatnikom zalegajàcym z p∏atnoÊciami wystawi∏y
w ubieg∏ym roku 1475 upomnieƒ i 105 tytu∏ów egzeku-
cyjnych.

OÊwiata wcià˝ najkosztowniejsza
- Wcià˝ najwi´cej kosztuje gmin´ utrzymanie i pro-

wadzenie szkó∏ i przedszkoli. W 2007 roku na oÊwiat´
wydaliÊmy ponad 6,1 mln z∏, przy czym dotacja wynio-
s∏a nieca∏e 5,2 mln z∏. Zatem z w∏asnych dochodów gmi-
na do∏o˝y∏a do oÊwiaty prawie 1 mln z∏. Obecnie w na-
szych szko∏ach, ∏àcznie z oddzia∏ami „zerowymi”, uczy
si´ 1037 dzieci. To mniej ni˝ w poprzednim roku, w któ-
rym by∏o 1094 uczniów. Najdro˝szà w utrzymaniu jest
placówka w Kod∏utowie – w przeliczeniu na jednego
ucznia w ubieg∏ym roku wydaliÊmy na t´ szko∏´ 7913 z∏.
Najtaƒszà natomiast – Zespó∏ Szkó∏ w Krajkowie, gdzie
kszta∏cenie jednego ucznia kosztowa∏o gmin´ 4564 z∏.
Niestety, zanosi si´ na to, ˝e w roku 2008 gmina b´dzie
musia∏a wydaç na oÊwiat´ z w∏asnych dochodów jesz-
cze wi´kszà kwot´ ni˝ w roku poprzednim. A to dlate-
go, ˝e zgodnie z decyzjami rzàdu i ministerstwa eduka-
cji p∏ace pracowników oÊwiaty majà wzrosnàç o 10 pro-
cent. Tymczasem dotacja oÊwiatowa roÊnie tylko o 4
procent. Ró˝nic´ ma pokryç gmina.

- Niemal w stu procentach wykonane zosta∏y zadanie
zlecone gminie. Sà to przede wszystkim zadania z za-
kresu pomocy spo∏ecznej, b´dàce w kompetencji Gmin-
nego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej, którego ubieg∏orocz-
ny bud˝et wyniós∏ oko∏o 3 mln z∏. W tej kwocie mieÊci
si´ zwrot cz´Êci podatku akcyzowego od paliw dla 1121
rolników. W sumie by∏a to kwota ponad 400 tys. z∏.

Ponad 4,2 mln z∏ na inwestycje
- Na inwestycje przeznaczyliÊmy w ubieg∏ym roku

ponad 4,2 mln z∏, co stanowi oko∏o 24 procent wydat-
ków ogó∏em. W tej kwocie mieszczà sie te˝ p∏atnoÊci za
niektóre inwestycje wykonane w 2006 roku. Chc´ zwró-
ciç uwag´, ˝e mimo braku obiecanych Êrodków unij-
nych, na inwestycje w 2007 uda∏o na si´ uzyskaç blisko
1 mln z∏ dotacji.

- Plan zak∏ada∏ wy˝sze wydatki inwestycyjne – o ok.
300 tys. z∏. ZamierzaliÊmy wybudowaç boisko przy
szkole w Koziebrodach i zmodernizowaç centralne
ogrzewanie w szkole w Uniecku. Ale odstàpiliÊmy od
realizacji tych zadaƒ w 2007 roku. A to dlatego, ˝e do-
tacja, jakà mieliÊmy otrzymaç, by∏a za ma∏a w stosunku
do kosztów obu inwestycji. W roku bie˝àcym postaramy
si´ o wi´ksze wsparcie finansowe i wówczas boisko
i modernizacja ogrzewania stanà si´ faktem. W 2007 ro-
ku nie zosta∏a zakoƒczona budowa drogi Z∏otopole –
KraÊniewo, gdy˝ wykonawca nie dotrzyma∏ terminu.
Zakoƒczy∏ inwestycj´ w roku bie˝àcym.

- Zadania inwestycyjne wykonane w naszej gminie
w 2007 roku to: budowa oczyszczalni Êcieków w Sta-
rym Gralewie i sieci kanalizacyjnej Gralewo – Szapsk;
przebudowa drogi gminnej Unieck – Breginie; przebu-
dowa drogi gminnej Koziebrody – Malewo; przebudo-
wa drogi gminnej Z∏otopole – KraÊniewo (p∏atnoÊç
w 2008 r.); wykonanie wewn´trznych instalacji elek-
trycznych, wodno-kanalizacyjnych, ciep∏ej wody
i technologii w kot∏owni oraz prace ogólnobudowalne,
a tak˝e wymiana stolarki okiennej w budynku oÊrodka
zdrowia w Koziebrodach; termomodernizacja Êcian bu-
dynku Szko∏y Podstawowej w Kraszewie Gaczu∏tach,
modernizacja Stacji Uj´cia Wody w Starym Gralewie;
ocieplenie Êcian budynku administracyjnego Urz´du
Gminy w Racià˝u; karosacja samochodu OSP Unieck,
zakup motopompy dla OSP Szapsk. Do tego dodaç
trzeba zakup przez gmin´ kolejnych hektarów pod za-
lew na Racià˝nicy, obecnie gmina ma ponad 35 hekta-
rów. Wykonana zosta∏a dokumentacja na zbiornik oraz
plan zagospodarowania przestrzennego dla ok. 400
hektarów. Jest on wy∏o˝ony do wglàdu w Urz´dzie
Gminy w Racià˝u.

Minimalne zad∏u˝enie
- Zad∏u˝enie bud˝etu gminy Racià˝ jest niewielkie.

Wynosi tylko 6 procent, a dopuszczalne jest 60 procent.
Nadwy˝ka bud˝etowa w 2007 r., czyli tzw. wolne Êrod-
ki przekraczajà 700 tys. z∏. Rada zadecydowa∏a, aby na
razie nie dzieliç tych pieni´dzy na poszczególne zadania
roku bie˝àcego. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlate-
go, ˝e czekajà nas wi´ksze wydatki zwiàzane z prowa-
dzeniem szkó∏. A po drugie, ˝e z∏o˝yliÊmy wiele wnio-
sków na Êrodki pomocowe, które ∏àcznie opiewajà na 3
mln z∏. Rozdysponowanie ubieg∏orocznej nadwy˝ki bu-
d˝etowej b´dzie uzale˝nione od tego, ile z naszych
wniosków o Êrodki pomocowe zostanie uwzgl´dnio-
nych.

Rok rozliczony,
jednog∏oÊne absolutorium
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Program aktywizacji zawodowej, w tym tak˝e ludzi po pi´ç-
dziesiàtce, jest jednym z wa˝niejszych programów spo∏ecznych.
Rynek pracy nale˝y otwieraç dla wszystkich. Ka˝dy, niezale˝-
nie od wieku, powinien mieç mo˝liwoÊç podnoszenia kompe-
tencji zawodowych.

To wa˝ne zagadnienie, równie˝ dla mieszkaƒców naszego
miasta i okolic, sta∏o si´ przedmiotem zainteresowania Zespo∏u
Szkó∏ Spo∏ecznego Towarzystwa OÊwiatowego w Racià˝u.

Szko∏y niepubliczne i publiczne wchodzàce w sk∏ad zespo∏u
sà otwarte na spo∏eczne zapotrzebowanie edukacyjne. Kszta∏cà
m∏odzie˝ i ludzi doros∏ych w ró˝nych kierunkach i specjalno-
Êciach. Stwarzajà mo˝liwoÊç uzyskania wykszta∏cenia Êrednie-
go i policealnego ludziom w ró˝nym wieku, ju˝ pracujàcym
i poszukujàcym zatrudnienia. Przyczyniajà si´ do awansu spo-
∏ecznego i zawodowego swoich absolwentów. (Artyku∏ na te-
mat Zespo∏u Szkó∏ STO ukaza∏ si´ w „ G∏osie Racià˝a” nr 4
/166 2007 r.).

Do znaczàcych osiàgni´ç szko∏y przyczyni∏o si´ wiele osób,
w tym tak˝e w wieku 50+.  To dobrze, ˝e dostrzega si´ wresz-

cie fakt, i˝ ludzie z du˝ym sta˝em zawodowym sà bardzo dobry-
mi wykonawcami powierzonych im zadaƒ. Ich ugruntowana
wiedza, du˝e doÊwiadczenie, determinacja i cierpliwoÊç sà atu-
tami sprzyjajàcymi dalszemu wykorzystaniu tych ludzi w pracy
zawodowej, którà potrafià wykonywaç z du˝ym zaanga˝owa-
niem i sumiennoÊcià.

Dyrekcja i nauczyciele Zespo∏u Szkó∏ STO sà otwarci na po-
dejmowanie przedsi´wzi´ç dotyczàcych wszelkich form akty-
wizacji zawodowej ludzi w ró˝nym wieku. Wszystkich zainte-
resowanych zagadnieniem zapraszamy do wspó∏pracy.

Inicjatywy dyrektora przyjmowane sà ze zrozumieniem
przez w∏adze samorzàdowe gminy Racià˝ i wójta Ryszarda
Giszczaka, który wiele swojej energii, wiedzy i doÊwiadczenia
poÊwi´ca rozwiàzywaniu problemów spo∏ecznych.

Dzia∏ania szko∏y uzyska∏y poparcie Micha∏a Boniego, sekre-
tarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, szefa zespo-
∏u doradców premiera.

Stefan Modrzejewski

WYKORZYSTAå WIEDZ¢ I DOÂWIADCZENIE

MIESZKANIEC KRAÂNIEWA NAJLEPSZY Z ANGIELSKIEGO
Spo∏eczne Liceum Ogólnokszta∏càce Spo∏ecznego Towarzystwa OÊwiatowego w Racià˝u by∏o organizatorem

Mi´dzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Angloj´zycznych dla uczniów klas I szkó∏ ponadgimnazjalnych z te-
renu miasta i gminy Racià˝.

CCeelleemm  kkoonnkkuurrssuu  bbyy∏∏oo::
- rozbudzenie wÊród uczniów

szkó∏ ponadgimnazjalnych zaintere-
sowania naukà j´zyka angielskiego;

- zainteresowanie uczniów kulturà
i historià krajów angielskiego obszaru
j´zykowego;

- doskonalenie i wzbogacenie
form pracy z uczniem uzdolnionym
j´zykowo.

Zadania konkursowe obejmujàce
zakres wiedzy i umiej´tnoÊci zawar-
tych w podr´cznikach j´zyka angiel-
skiego dla szkó∏ ponadgimnazjalnych
opracowa∏a Ma∏gorzata Czajkowska -
nauczycielka j´zyka angielskiego
w Spo∏ecznym Liceum Ogólnokszta∏-
càcym w Racià˝u. M∏odzie˝ z Zespo-
∏u Szkó∏ w Racià˝u do konkursu przy-
gotowa∏a nauczycielka j´zyka angiel-
skiego w ZS w Racià˝u Anna Wi-
chowska, a w komisji konkursowej pracowa∏a tak˝e nauczycielka j´zyka angielskiego z ZS Racià˝ i SLO Racià˝
Angelika Lewandowska.

Konkurs sk∏ada∏ si´ z cz´Êci pisemnej obejmujàcej test z zakresu zagadnieƒ kulturowych krajów angielskiego ob-
szaru j´zykowego. Materia∏y potrzebne do przygotowania si´ do testu by∏y opublikowane na stronach internetowych
poszczególnych szkó∏. Do konkursu przystàpi∏o 10 uczniów z Zespo∏u Szkó∏ w Racià˝u i 7 uczniów z SLO Racià˝.

WWyynniikkuu  kkoonnkkuurrssuu::
1 miejsce - Marcin Wójtowicz, uczeƒ LO w Racià˝u, mieszkaniec KraÊniewa;
2 miejsce - Kamil Adamski, uczeƒ LO w Racià˝u, mieszkaniec Racià˝a;
3 miejsce - Milena Wilczyska, uczennica LO w Racià˝u, mieszkanka Sierakowa;
4 miejsce - Justyna Rutkowska, uczennica LO w Racià˝u, mieszkanka Racià˝a;
5 miejsce - Tomasz Kwasiborski, uczeƒ SLO w Racià˝u, mieszkaniec Sierakowa.
Zwyci´zcy otrzymali puchary dyrektora szko∏y, wszyscy uczestnicy zaÊwiadczenia udzia∏u w konkursie. Kon-

kurs cieszy∏ si´ du˝ym zainteresowaniem spo∏ecznoÊci szkolnej.
Andrzej Nizielski - dyrektor szko∏y
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Nasi grali w Strzegowie
W turnieju pi∏ki no˝nej halowej zawodników urodzonych w 1996 roku

i m∏odszych o puchar wójta w Strzegowie wystartowa∏y te˝ dwie reprezen-
tacje gminy Racià˝, w których grali zawodnicy z: SP Krajkowo – 6 zawod-

ników, w tym jedna dziewczynka - Martyna Mo-
rawska, najlepsza zawodniczka z gminy Racià˝,
ulubienica publicznoÊci; SP Koziebrody – 2 za-
wodników; SP Kraszewo Gaczu∏ty – 5 zawodni-
ków; SP Unieck – 7 zawodników.

W zawodach startowa∏y silne dru˝yny klubowe
z okr´gu ciechanowsko - ostro∏´ckiego.

Pierwsze miejsce zajà∏ zespó∏ „Makowianki”
Maków, drugie miejsce Strzegowo, trzecie MKS
Ciechanów. Nasze reprezentacje zaj´∏y VII i VIII
miejsce. Andrzej Nizielski

Martyna Morawska 
- ulubienica publicznoÊci

Mistrzyni 
z Kod∏utowa
Elwira Gutowska

mieszkanka Kod∏utowa,
uczennica Spo∏ecznego Li-
ceum Ogólnokszta∏càcego
STO w Racià˝u zosta∏a mi-
strzynià powiatu p∏oƒskie-
go w tenisie sto∏owym
szkó∏ ponadgimnazjalnych.

Kapitan najlepszy Reprezentacja gmi-
ny Racià˝ zawodników
urodzonych w 1997 ro-
ku wzi´∏a udzia∏ w
Turnieju o Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gmi-
ny Glinojeck. Zaj´∏a w
nim III miejsce. Naj-
lepszym zawodnikiem
reprezentacji gminy
Racià˝ zosta∏ kapitan
dru˝yny ¸ukasz Grale-
wicz z Uniecka, na
zdj´ciu odbiera puchar.

Reprezentacja Gminy Racià˝

LIGI OKR¢GOWEJ
˚AKÓW 1996

( SYSTEM TURNIEJOWY 
- 7-MIO OSOBOWY)

Wykaz zespo∏ów bioràcych udzia∏
w rozgrywkach
GKS „Orl´ta”Baboszewo
UKS „As” Glinojeck
LUKS Gralewo
MKS „Narew”Ostro∏´ka
MKS Ciechanów

TERMIN I 19/20.04.2008
1. As Glinojeck
2. LUKS Gralewo - gospodarz
3. Narew Ostro∏´ka
4. MKS Ciechanów

TERMN II 26/27.04.2008
1. LUKS Gralewo
2. MKS Ciechanów
3. Orl´ta Baboszewo
4. As Glinojeck - gospodarz

TERMIN III 03/04.05.2008
1. MKS Ciechanów
- gospodarz

2. Narew Ostro∏´ka
3. LUKS Gralewo
4. Orl´ta Baboszewo

TERMIN IV 10/11.05.2008
1. LUKS Gralewo - gospodarz
2. Narew Ostro∏´ka
3. Orl´ta Baboszewo
4. As Glinojeck

TERMIN V 17/18.05.2008
1. Narew Ostro∏´ka - gospodarz
2. MKS Ciechanów
3. Orl´ta Baboszewo
4. As Glinojeck

Dok∏adny termin miejsce rozgry-
wania turnieju ustala gospodarz
i powiadamia uczestniczàce kluby.
Koszty delegacji s´dziowskich po-
krywa gospodarz.
Czas gry 2 x 20 min. Obowiàzuje
RR MZPN.

TERMINARZ
ROZGRYWEK
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Zebranie Przedstawicieli Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u
11 marca otworzy∏ przewodniczàcy Rady Nadzorczej Jerzy Ja-
worski, który powita∏ wszystkich przyby∏ych przedstawicieli,
cz∏onków Rady Nadzorczej, Zarzàdu i zaproszonych goÊci.
WÊród tych ostatnich byli m.in. Alfred Domagalski – prezes Za-
rzàdu Krajowej Rady Spó∏dzielczej, Jaros∏aw Ba∏dowski – wi-
ceprezes Zarzàdu MR Banku S.A. w Warszawie, Izabela Boch-
nia – dyrektor Oddzia∏u MR Banku S.A. w Ciechanowie, Ry-
szard Giszczak – wójt gminy Racià˝, Janusz Sadowski – bur-
mistrz Racià˝a. Zebrani minutà ciszy uczcili pami´ç zmar∏ego
delegata – Piotra Czerwiƒskiego.

W posiedzeniu wzi´∏o udzia∏ 35 przedstawicieli na ogólnà
liczb´ 40 wybranych na Zebraniach Grup Cz∏onkowskich, co
stanowi 85%.

Na przewodniczàcego zebrania wybrano Stanis∏awa Ludwi-
kowskiego, a na sekretarza - Józefa Smulskiego. Wybrano rów-
nie˝ dwóch cz∏onków prezydium - Gabriela Kalinowskiego
i Szymona Stefaƒskiego.

Delegaci wybrali Komisj´ Wnioskowà w sk∏adzie: Krzysz-
tof Lutomirski, Maria Urszula Wsza∏kowska, Waldemar Ja-
rzynka.

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Zarzàdu BS w Racià˝u oraz
z wykonania uchwa∏ poprzedniego Zebrania Przedstawicieli
przedstawi∏ prezes Zarzàdu Kazimierz Miklewski (fragmenty -
obok).

Prezes banku poinformowa∏ te˝ o wynikach kontroli, jakie

mia∏y miejsce w placówce. Przedstawi∏ wystàpienie pokontrol-
ne Najwy˝szej Izby Kontroli, Delegatura w Warszawie, doty-
czàce wykorzystania Êrodków publicznych Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa na dop∏aty do oprocentowania
kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa w latach 2004-
-2007. ̊ aden z kontrolowanych wniosków nie zosta∏ zakwestio-
nowany odnoÊnie celowoÊci kredytowania oraz rozliczenia

Êrodków bud˝etowych przeznaczonych na dop∏aty. Kazimierz
Miklewski zapozna∏ te˝ zebranych z protoko∏em z lustracji pe∏-
nej przeprowadzonej przez Zwiàzek Rewizyjny Banków Spó∏-
dzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie. Lustracja
przeprowadzana jest raz na trzy lata i obejmuje ca∏okszta∏t dzia-
∏alnoÊci banku spó∏dzielczego. Lustracja potwierdzi∏a zgodnoÊç
prowadzonej dzia∏alnoÊci z aktualnie obowiàzujàcymi przepisa-
mi. Zwiàzek odstàpi∏ o wydania zaleceƒ polustracyjnych.

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Rady Nadzorczej za 2007 rok
przedstawi∏ jej przewodniczàcy Jerzy Jaworski. W swym wystà-
pieniu zawar∏ m.in. wnioski dotyczàce przyj´cia i zatwierdzenia
przez Zebranie Przedstawicieli Banku Spó∏dzielczego w Racià-
˝u sprawozdania Zarzàdu z dzia∏alnoÊci za 2007 i udzielenia Za-
rzàdowi BS absolutorium.

Zanim przystàpiono do g∏osowania nad uchwa∏ami, odby∏a
si´ dyskusja, w której zabierali g∏os tak˝e zaproszeni goÊcie.

Jaros∏aw Ba∏dowski – wiceprezes MR Banku S.A. w War-
szawie, gratulowa∏ raciàskim spó∏dzielcom bankowym osià-
gni´tych wyników oraz nakreÊli∏ bie˝àcà sytuacj´ zrzeszenia.
Mówi∏ m.in. o tym, ˝e banki borykajà si´ z problemem pozyski-
wania kapita∏ów. Nowe uwarunkowania zwiàzane z wype∏nie-
niem przepisów Nowej Umowy Kapita∏owej (NUK) powodujà,
˝e banki spó∏dzielcze zmuszone sà do ograniczania prowadzo-

G∏ówna ksi´gowa Lucyna Gorzkiewicz przedstawi∏a bilans Banku
Spó∏dzielczego za 2007 rok wraz z opinià bieg∏ego rewidenta

Jerzy Jaworski przedstawi∏ sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Rady Nad-
zorczej za 2007 rok

Walne w Banku Spó∏dzielczym

Krzysztof Lutomirski – delegat z gminy Racià˝, cz∏onek Rady Nad-
zorczej, prosi∏ o poinformowanie o terminie rozpocz´cia udzielania
kredytów preferencyjnych z dop∏atà ARiMR w roku bie˝àcym

W zebraniu wzi´∏o udzia∏ 35 przedstawicieli spoÊród 40 wybranych
na Zebraniach Grup Cz∏onkowskich



Sprawozdanie prezesa Zarzàdu BS
w Racià˝u Kazimierza Miklewskiego

(fragmenty)
Rok 2007 by∏ rokiem dynamicznego rozwoju banków spó∏dzielczych

w kraju. Osiàgni´te wyniki finansowe w stosunku do 2006 roku wzros∏y
o 16,7%.

Równie˝ dla naszego banku miniony rok wypad∏ pomyÊlnie. Wynika to
przede wszystkim z wysokiej sumy aktywów i 4-krotnych podwy˝ek przez
Rad´ Polityki Pieni´˝nej stóp procentowych, które przyczyni∏y si´ do wzro-
stu oprocentowania kredytów. Pozytywny wp∏yw na wyniki odsetkowe mia-
∏y równie˝ zmiany w kredytach preferencyjnych dla rolnictwa.

Przechodzàc do omówienia poszczególnych segmentów dzia∏alnoÊci Êci-
Êle bankowej rozpoczn´ od kredytów, albowiem dzia∏alnoÊç kredytowa nale-
˝y do najbardziej dochodowych, ma najwi´kszy wp∏yw na rozwój banku, rzu-
tuje na jego ogólny wizerunek i opini´ w oczach klientów.

¸àcznie w 2007 roku bank wyp∏aci∏ kredytów w kwocie 32.954 tys. z∏.
Sp∏aty kredytów osiàgn´∏y kwot´ 27.260 tys. z∏. Obligo kredytów wynios∏o
87.166 tys. z∏. Wzrost obliga wyniós∏ 5.694 tys. z∏, tj. o 6,9% wi´cej w sto-
sunku do roku poprzedniego.

Wskaênik kredytów sp∏acanych nieterminowo wyniós∏ zaledwie 0,01%.
Âwiadczy to o trafnoÊci w podejmowaniu decyzji kredytowych zabezpie-
czajàcych bank przed nieprawid∏owymi i nieuzasadnionymi stratami z tego
tytu∏u.

W roku 2007 udzielaliÊmy kredytów preferencyjnych inwestycyjnych
z dop∏atami ARiMR ze wszystkich linii kredytowych. Efektem rzeczowym
tych kredytów by∏o wybudowanie 18 obór i budynków gospodarczych, mo-
dernizacja 7 obór, zakup 38 ciàgników, 47 maszyn rolniczych, 2 gospodarstw
rolnych i 94,29 ha gruntów rolnych.

W roku 2007 bank nasz kontynuowa∏ udzielanie w∏asnych kredytów ob-
rotowych na zakup Êrodków do produkcji rolnej. Aktualne oprocentowanie
kredytu wynosi 9,2% w stosunku rocznym. Udzielamy 800 z∏ na 1 ha u˝yt-
ków rolnych – dla cz∏onków Banku Spó∏dzielczego i 600 z∏ na 1 ha u˝ytków
rolnych – dla pozosta∏ych osób. Nie wymagamy koniecznoÊci rozliczenia si´
z kredytu i przedstawiania faktur z poniesionych kosztów zakupu.

Dynamicznemu przyrostowi kredytów towarzyszy∏ mniejszy przyrost de-
pozytów. Stan wk∏adów oszcz´dnoÊciowych od ludnoÊci na koniec 2007 ro-
ku osiàgnà∏ wielkoÊç 58.345 tys. z∏, tj. o 707 tys. z∏ wi´cej w porównaniu do
analogicznego okresu roku poprzedniego. Wk∏ady p∏atne na ka˝de ˝àdanie
wynosi∏y 17.865 tys. z∏, natomiast terminowe 40.480 tys. z∏. ¸àczny stan de-
pozytów ze Êrodkami jednostek bud˝etowych na koniec 2007 roku osiàgnà∏
kwot´ 66.159 tys. z∏, co stanowi wzrost o 2.188 tys. z∏, tj. 3,4%.

W dalszym ciàgu przyrost depozytów jest niewspó∏miernie niski w sto-
sunku do zapotrzebowania na kredyty. Dlatego wprowadzamy nowe, coraz
atrakcyjniejsze formy oszcz´dzania. Zach´camy równie˝ klientów posiadajà-
cych w naszym banku rachunki do pobierania i korzystania z kart p∏atni-
czych. Karty wydajemy bezp∏atnie – na pisemny wniosek posiadacza rachun-
ku. Bezp∏atne jest równie˝ korzystanie z naszych bankomatów, znajdujàcych
si´ w centrali Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u i oddziale w Szreƒsku oraz
w sieci ponad 2500 bankomatów na terenie ca∏ego kraju, nale˝àcych do ban-
ków spó∏dzielczych, MR Banku S.A., BG˚ S.A., GBW. S.A. i PBS S.A. Kar-
ty s∏u˝à równie˝ jako doskona∏a forma p∏atnoÊci w placówkach handlowych.
Do koƒca 2007 wydaliÊmy 582 karty p∏atnicze.

Kapita∏ Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u klasyfikuje naszà placówk´ na
7 pozycji wÊród 79 banków zrzeszonych w Mazowieckim Banku Regional-
nym S.A. w Warszawie.

Posiadane fundusze w∏asne spe∏niajà wymogi Komisji Nadzoru Banko-
wego, które zobowiàzujà do posiadania 1 mln euro na koniec 2007 roku. Na-
tomiast nasze fundusze na koniec 2007 r. wynoszà oko∏o 5 milionów euro.

Wszystkie uchwa∏y Zebrania Przedstawicieli obradujàcego w dniu
20.04.2006r. zosta∏y w pe∏ni wykonane. Wykonane równie˝ zosta∏y wnioski
skierowane do realizacji w 2007 roku, w tym uruchomiony zosta∏ BANK
INTERNETOWY, dzi´ki czemu klienci majà mo˝liwoÊç dost´pu do swoich
rachunków przez 24 godziny na dob´, bez koniecznoÊci przychodzenia do
banku. Sami mogà m.in.: sprawdziç stan swojego rachunku, wykonaç prze-
lew, z∏o˝yç zlecenia sta∏e, za∏o˝yç lokat´ terminowà, Êledziç, histori´ opera-
cji, wydrukowaç potwierdzenie wykonania operacji

Wed∏ug stanu na 31.12.2007r. z BANKU INTERNETOWEGO korzysta
40 klientów naszej placówki Banku, w tym 14 osób fizycznych oraz 26 pod-
miotów gospodarczych i urz´dów gmin. 
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nej dzia∏alnoÊci. - Dzia∏ania banku zrzeszajàcego po-
legajà na zapewnieniu bankom spó∏dzielczym sku-
tecznej pomocy i jak najlepszych warunków do wy-
pe∏niania swoich misji – przygotowywane sà nowe
produkty, systemy rozliczania, karty kredytowe – mó-
wi∏ prezes Ba∏dowski. PodkreÊli∏ wysokà pozycj´
Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u w zrzeszeniu mazo-
wieckim oraz bardzo dobrà wspó∏prac´ z prezesem
Kazimierzem Miklewskim, który od samego poczàtku
zasiada w Radzie Zrzeszenia MR Banku S.A.

Alfred Domagalski – prezes Zarzàdu Krajowej
Rady Spó∏dzielczej przybli˝y∏ stan polskiej spó∏dziel-
czoÊci, która ∏àcznie skupia a˝ 15 bran˝. Poczàwszy
od 1990 roku sektor spó∏dzielczy w Polsce jest wpisy-
wany w ramy prawne w∏aÊciwe dla gospodarki ko-
mercyjnej. - To wbrew za∏o˝eniom ideowym tego ru-
chu, który powsta∏ przecie˝ jako przeciwwaga dla
egoistycznego z natury systemu kapitalistycznego –
mówi∏ goÊç. I doda∏: - Wspólnotowa, zbiorowa aktyw-
noÊç spo∏eczno-zawodowa ludzi, jakà stanowi spó∏-
dzielczoÊç, mieÊci si´ w szeroko rozumianym syste-
mie gospodarki rynkowej, chocia˝ wyró˝nia si´ swo-
jà specyfikà. Ta specyfika coraz cz´Êciej nie jest
uwzgl´dniona w tworzonym prawie. Brak dostatecz-
nego rozumienia istoty spó∏dzielczoÊci, cz´sto uprze-
dzenia ideowe, a tak˝e doraêne interesy polityczne po-
wodujà, ˝e system ten coraz bardziej odstaje od obo-
wiàzujàcych standardów europejskich i uznanych
przez Êwiat mi´dzynarodowych zasad spó∏dzielczych.
Niemniej jednak w systemie spó∏dzielczym w dal-
szym ciàgu drzemià niewykorzystane mo˝liwoÊci,
które po niewielkich zmianach prawnych, mog∏yby
dobrze s∏u˝yç wszystkim spó∏dzielniom i ich cz∏on-
kom.

Mówca gratulowa∏ Bankowi Spó∏dzielczemu
w Racià˝u wysokiej pozycji, zachowania ciàg∏oÊci
pokoleniowej w organach spó∏dzielni i bardzo dobrej
wspó∏pracy z samorzàdami.

Ryszard Giszczak – wójt Gminy Racià˝, wyrazi∏
uznanie za przychylnoÊç, z jakà ze strony Banku Spó∏-
dzielczego w Racià˝u spotykajà si´ wszyscy klienci -
nie tylko cz∏onkowie banku. Wskaza∏ na pr´˝noÊç Za-
rzàdu i pomoc, jakà Bank udziela ró˝nym organiza-
cjom spo∏ecznym. ˚yczy∏ w obecnych roku wszelkiej
pomyÊlnoÊci i równie wspania∏ych osiàgni´ç. Prosi∏,
aby w dalszym ciàgu, obs∏ugujàc finanse samorzàdów
gminnych, patrzeç przychylnym okiem.

Zebranie Przedstawicieli podj´∏o szereg uchwa∏,
wÊród nich w sprawie udzielenia absolutorium kolej-
no prezesowi Zarzàdu Kazimierzowi Bogdanowi Mi-
klewskiemu, zast´pcy prezesa Zarzàdu Lucynie Bal-
binie Gorzkiewicz, cz∏onkom Zarzàdu Piotrowi Janu-
szowi Pniewskiemu i Piotrowi Rajkowskiemu.

Zebranie Przedstawicieli wybra∏o delegata na
Zjazd Regionalny Zwiàzku Rewizyjnego Banków
Spó∏dzielczych w osobie prezesa Kazimierz Miklew-
skiego oraz delegatów na Zjazd Regionalny Spó∏-
dzielczoÊci, którymi zostali Kazimierz Miklewski
i Krzysztof Lutomirski cz∏onek Rady Nadzorczej BS
Racià˝.

W wolnych wnioskach prezes Zarzàdu Kazimierz
Miklewski, nawiàzujàc do wystàpienia Krzysztofa
Lutomirskiego dotyczàcego kredytów preferencyj-
nych, czy raczej ich braku w roku bie˝àcym, poinfor-
mowa∏ ˝e sprawa ta z jego inicjatywy by∏a poruszona
na Zjeêdzie Powiatowym PSL w P∏oƒsku, gdzie zgro-
madzeni rolniczy uzyskali informacj´ z ministerstwa
rolnictwa, ˝e kredyty zostanà uruchomione w ciàgu
najbli˝szych dwóch tygodni.

(Na podstawie protoko∏u - dw)



PRZY ZAKUPIE OKULARÓW*
/wyk. lek. okulista Luiza ¸ukacka-Flis
z okulistycznego oddzia∏u szpitala
w Ciechanowie/ 

Posiadamy w asortymencie: 
• najwi´kszy wybór opraw i szkie∏ 
• lekkie soczewki okularowe dla dzieci 
• soczewki okularowe dla kierowców 
• okulary ochronne do komputera
• soczewki kontaktowe 
• p∏yny do piel´gnacji soczewek 

kontaktowych 

NOWO OTWARTY SALON OPTYCZNO-OKULISTYCZNY ZAPRASZA

ul. KoÊciuszki 9
/przy sklepie POLO MARKET/

09-140 Racià˝, tel. 0-23 679 10 45

BEZP¸ATNE KOMPUTEROWE
BADANIE WZROKU

Na wykonane okulary udzielamy gwarancji oraz
wystawiamy certyfikat.

Wykonujemy bezp∏atnie* wydruki komput-
erowe na potrzeb´ innych lekarzy okulistów
*szczegó∏y promocji dost´pne w firmie, 
rabaty i promocje nie ∏àczà si´

Pod takim has∏em odby∏y si´ zaj´cia
szkoleniowe w Zespole Szkó∏ w Koziebro-
dach. Panie M. Kowalska i A Wilczyƒska
po ukoƒczonym kursie, organizowanym
przez Fundacj´ Wielkiej Orkiestry Âwià-
tecznej Pomocy, swojà wiedz´ i umiej´tno-
Êci przekaza∏y uczniom klas 0-III.

Na zaj´ciach uczniowie uczuli sie jak
prawid∏owo udzieliç pierwszej pomocy. W
zwiàzku z tym szkoleniem szko∏a otrzyma∏a
sprz´t specjalistyczny do nauki ratowania
˝ycia.

Ka˝de dziecko otrzyma∏o podr´cznik do
nauki pierwszej pomocy. Szkolenie koƒczy
si´ uzyskaniem certyfikatu przez uczniów.

Pragniemy w najbli˝szym czasie rozsze-
rzyç nauk´ udzielania pierwszej pomocy na
wszystkich uczniów naszej szko∏y, fili´
w Kraszewie, a tak˝e rade pedagogicznà.

Nauczycielki kszta∏cenia zintegrowanego

„Ratujemy
i uczymy ratowaç”

Og∏oszenia drobne
Sprzedam M-4, I pi´tro,

Êrodkowa klatka, pow. 61,6 m2.
Informacje: 0 884 150 458.


