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Dzia∏ajà
komisje suszowe

Wójt gminy Racià˝ powo∏a∏
dwie komisje do szacowania strat
w rolnictwie spowodowanych
suszà. Na wniosek rolników,
ocenià straty w plonach i docho-
dach w ich gospodarstwach.

Czytaj na str. 2

Wi´cej za
wod´ i Êcieki

Cz´Êç mieszkaƒców gminy
Racià˝, zaopatrywanych w wod´
przez Zak∏ad Us∏ug Wodnych
w M∏awie, czeka podwy˝ka
op∏at za wod´. Wzrosnà te˝
op∏aty za Êcieki.

Szczegó∏y na str. 2

Znak JakoÊci
dla BS w Racià˝u

To presti˝owe wyró˝nienie
dla Banku Spó∏dzielczego
w Racià˝u, nadane przez Krajo-
wà Rad´ Spó∏dzielczà, zosta∏o
wr´czone 21 czerwca br. na No-
wym Âwiecie w Warszawie
podczas Jarmarku Spó∏dziel-
czego.

Czytaj na str. 3

Absolwenci gimnazjum
w Krajkowie najlepsi

Uczniowie koƒczàcy gim-
nazjum w Krajkowie otrzy-
mali za test najwi´cej punk-
tów spoÊród gimnazjalistów
w gminie Racià˝. Za cz´Êç
matematyczno-przyrodniczà
– 38,5 pkt, a humanistycznà –
34,8 pkt. Obie Êrednie sà
wi´ksze od Êrednich krajo-
wych, które wynios∏y odpo-
wiednio 27,1 i 30,8.
Wyniki absolwentów gimna-
zjum i szóstoklasistów 
– na str. 2

Oczyszczalnia
w Gralewie otwarta

W czerwcu oby∏o si´ uroczyste otwarcie nowej oczyszczalni Êcieków w Gra-
lewie. Przyjecha∏o mnóstwo goÊci, wÊród nich pose∏ Aleksander Sopliƒski
i marsza∏ek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

To druga, po ko-
zierbodzkiej, oczysz-
czalnia Êcieków
w gminie Racià˝.
Kosztowa∏a 2,5 mln z∏.
Na jej budow´ gmina
uzyska∏a korzystny
kredyt w wysokoÊci
2,1 mln z∏ w Woje-
wódzkim Funduszu
Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

Czytaj na str. 4-5
Wst´g´ przecina wójt gminy Racià˝ Ryszard Giszczak

Fot. archiwum szko∏y

Na zdj´ciu uczniowie Szko∏y Podstawowej w Kod∏utowie, którzy otrzymali Êwiadectwa
z wyró˝nieniem. Od lewej w górnym rz´dzie: Natalia Osowska, klasa VI, Êrednia ocen
5,2; Agnieszka ˚ochowska, klasa VI, Êrednia 5,2; Patrycja Rola, klas VI, Êrednia 4,8;
Ilona Dzikowska, klasa VI, Êrednia 4,8; Agata Figat, klasa V, Êrednia 4,8.
W dolnym rz´dzie od lewej: Mateusz ˚ochowski, klasa IV, Êrednia 4,9; Natalia Fal-
kowska, klasa IV, Êrednia 4,8; Ewelina ˚akowska, klasa IV, Êrednia 4,8; Iza Szersze-
niewska, klasa V, Êrednia 4,8; Konrad Kacprzak, klasa IV, Êrednia 4,9.
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Mówi Ryszard Giszczak,

wójt gminy Racià˝:
W zwiàzku z suszà,

wzorem lat ubieg∏ym
zosta∏y podj´te dzia∏a-
nia b´dàce w kompe-
tencji gminy. Powo∏a-
∏em dwa zespo∏y do
szasowania strat w rol-
nictwie. Dwa, gdy˝
rozmiary strat spowo-
dowane brakiem opa-
dów sà du˝e. ˚eby ko-
misja dotar∏a do rolni-
ka i oszacowa∏a straty,
rolnik musi z∏o˝yç
wniosek. Bez z∏o˝enia
wniosku komisja nie

b´dzie ocenia∏a strat w konkretnym gospodarstwie,
gdy˝ nie podejmuje ona dzia∏aƒ z urz´du tylko na wnio-
sek zainteresowanego rolnika. Wzór wniosku jest do-
st´pny w Urz´dzie Gminy w pokoju numer 1 i w sekre-
tariacie. Wnioski b´dà rozpatrywane wed∏ug kolejnoÊci
zg∏oszeƒ. Komisje szacujàce straty sk∏adajà si´ z przed-
stawiciela Urz´du Gminy, przedstawiciela OÊrodka Do-
radztwa Rolniczego, przedstawiciela samorzàdu rolni-
ków oraz so∏tysa lub radnego – rolnika z danej wioski
bàdê okolicznej miejscowoÊci. Protoko∏y komisji zosta-
nà przes∏ane do zatwierdzenia do wojewody mazowiec-
kiego. W tym roku zmieniony zosta∏ zakres dzia∏ania

tzw. komisji suszowych. Komisja szacuje straty
nie tylko w plonach, ale i w dochodach. Pozytyw-
na decyzja wojewody uruchamia ewentualnà po-
moc. Mówi´ ewentualnà, bo na razie nie mamy

formalnej wiedzy na temat tej pomocy. Z doniesieƒ pra-
sowych wynika, ˝e pomoc ta b´dzie udzielana w formie
kredytów preferencyjnych lub dop∏aty do ubezpiecze-
nia plonów. Radz´ rolnikom, aby wszyscy, którzy majà
faktyczne straty z tytu∏u suszy, z∏o˝yli wnioski. Z do-
Êwiadczeƒ z lat ubieg∏ych wynika bowiem, ˝e mogà
byç jeszcze inne formy pomocy, a brak wniosku,
w konsekwencji oszacowania strat, uniemo˝liwi sko-
rzystanie z pomocy.

Z przykroÊcià musz´ powiadomiç cz´Êç mieszkaƒ-
ców naszej gminy, zaopatrywanych w wod´ przez Za-
k∏ad Us∏ug Wodnych w M∏awie, ˝e czeka ich podwy˝ka
op∏at za wod´. Przedsi´biorstwo z∏o˝y∏o ju˝ do mnie
drugi wniosek w tej sprawie. Pierwszy nie opar∏ si´ oce-
nie formalnej i ZUW zmniejszy∏ proponowane w pierw-
szym wniosku podwy˝ki. W obecnej propozycji nie wi-
dz´ podstaw do jej nie zatwierdzenia. Dodam, ˝e cena
wody nie by∏a przez Zak∏ad Us∏ug Wodnych w M∏awie
zmieniana od kilku lat. Teraz proponuje, aby jeden metr
szeÊcienny wody kosztowa∏ 1,80 z∏ netto, czyli o 10 gro-
szy wi´cej. Ulegnie te˝ zmianie op∏ata za Êcieki. Jeden
metr szeÊcienny Êcieków dop∏ywajàcych kanalizacjà ma
kosztowaç 3 z∏ (dotychczas 2,75 z∏), a Êcieków dowo˝o-
nych do oczyszczalni – 4 z∏ (dotychczas 3,75 z∏). Pod-
wy˝ka jest podyktowana wzrostem kosztów eksploatacji
uj´ç wodnych i oczyszczalni Êcieków, wynikajàcych
g∏ównie ze wzrostu cen energii. Nie mam innego wyj-
Êcia jak pozytywnie zaopiniowaç poprawiony wniosek
Zak∏adu Us∏ug Wodnych w M∏awie i przedstawiç go
Radzie Gminy do akceptacji.

WÓJT MA G¸OS

Absolwenci gimnazjum
w Krajkowie najlepsi

Uczniowie koƒczàcy gimnazjum w Krajkowie
otrzymali za test najwi´cej punktów spoÊród gimna-
zjalistów w gminie Racià˝. Za cz´Êç matematyczno-
-przyrodniczà – 38,5 pkt, a humanistycznà – 34,8 pkt.
Obie Êrednie sà wi´ksze od Êrednich krajowych, które
wynios∏y odpowiednio 27,1 i 30,8. Klasyfikujà one
absolwentów krajkowskiego gimnazjum w czo∏ówce
w powiecie p∏oƒskim.

Wyniki testów uczniów ostatnich klas pozosta∏ych
gimnazjów w gminie Racià˝ (pierwszy wynik za
cz´Êç matematyczno-przyrodniczà, drugi – za huma-
nistycznà): PG Gralewo – 25,3 i 28,8 pkt; PG Kozie-
brody – 23,6 i 29,2 pkt; PG Unieck – 21,1 i 24,5 pkt.

Równie˝ uczniowie koƒczàcy Szko∏´ Podstawowà
w Krajkowie uzyskali niemal najwy˝szy w gminie
wynik za test – 27,9. Jedynie szóstoklasiÊci Szko∏y
Podstawowej w Kraszewie Gaczu∏tach, filii Zespo∏u
Szkó∏ w Koziebrodach, byli lepsi o 0,1 pkt. Wyniki te-
stu szóstoklasistów pozosta∏ych szkó∏ w gminie Ra-
cià˝: SP Kod∏utowo – 27,6 pkt; SP Koziebrody – 22,6
pkt; SP Gralewo – 20,0 pkt; SP Unieck – 26,4 pkt.

R-r Fot. Krystyna Chyczewska

Zakoƒczenie roku szkolnego w Uniecku
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Spó∏dzielczy Znak JakoÊci
dla Banku Spó∏dzielczego

w Racià˝u
To presti˝owe wyró˝nienie dla Banku Spó∏dzielczego

w Racià˝u nadane przez Krajowà Rad´ Spó∏dzielczà zosta-
∏o wr´czone 21 czerwca br. na Nowym Âwiecie w Warsza-
wie w ramach Jarmarku Spó∏dzielczego – dwudniowej im-
prezy, podczas której mieszkaƒcy Warszawy i turyÊci mo-
gli zapoznaç si´ z bogatà ofertà spó∏dzielczà, dowiedzieç
si´ czym sà spó∏dzielnie i jak dzia∏ajà.

Jarmark Spó∏dzielczy zgromadzi∏ 48 wystawców ró˝-
nych bran˝ spó∏dzielczych,
a tak˝e spó∏dzielcze zespo∏y
artystyczne. Patronat nad im-
prezà objà∏ wiceprezes Rady
Ministrów Waldemar Pawlak
oraz w∏adze Warszawy: prezy-
dent miasta – Hanna Gronkie-
wicz-Waltz oraz burmistrz
dzielnicy ÂródmieÊcie, Woj-
ciech Bartelski.

Z bogatej oferty sektora
spó∏dzielczego zaprezentowa∏y
si´ licznie spó∏dzielnie cepe-
liowskie, spó∏dzielnie banko-
we oraz spó∏dzielnie produku-

Teresa Maciejewska, Janina Nowociƒska, W∏adys∏aw
Kwiatkowski, Stefan Modrzejewski zorganizowali spotka-
nie nauczycieli emerytów mieszkajàcych w Racià˝u i gminie
Racià˝, na którym powo∏ano Nauczycielski Klub Seniora.
B´dzie s∏u˝y∏ integracji nauczycieli emerytowanych, two-
rzeniu mo˝liwoÊci realizacji wspólnych zainteresowaƒ, or-
ganizowaniu przedsi´wzi´ç o charakterze kulturalnym,
oÊwiatowym, rozrywkowym itp.

W sk∏ad zarzàdu weszli: Stefan Modrzejewski – prezes,
W∏adys∏aw Kwiatkowski – wiceprezes, El˝bieta Grodkie-
wicz – sekretarz, Teresa Maciejewska – skarbnik, Janina No-
wociƒska – cz∏onek, Roman Chrzanowski – cz∏onek; komisja
rewizyjna w sk∏adzie: Stefan Kucharczyk – przewodniczàcy,
Jadwiga Listkowska i ¸ucja Wysocka – cz∏onkowie.

Podczas drugiego spotkania, które odby∏o si´ w Zespole
Szkó∏ Spo∏ecznego Towarzystwa OÊwiatowego w Racià˝u,
cz∏onkowie klubu otrzymali legitymacje. Z uwagà wys∏ucha-
li wystàpienia swojej kole˝anki El˝biety Grodkiewicz, radnej
Rady Powiatu P∏oƒskiego, która mówi∏a na temat realizacji
celów Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu. Radna odpowia-

da∏a tak˝e na pytania dotyczàce g∏ównie spraw oÊwiaty
i zdrowia. Nast´pnie czas umili∏ wyst´p Zespo∏u Taƒca To-
warzyskiego „Akcent”. Dzieci pi´knie zaprezentowa∏y ró˝ne
taƒce, czym sprawi∏y wielkà przyjemnoÊç obecnym na spo-
tkaniu nauczycielom. Cz∏onkowie klubu bardzo dzi´kujà
m∏odym tancerzom, ich opiekunowi i instruktorowi panu
Krzysztofowi Langiewiczowi za przygotowanie wspania∏ego
wyst´pu oraz ˝yczà sukcesów i wiele radoÊci na co dzieƒ.

Zarzàd NKS spotka∏ si´ z Ryszardem Giszczakiem, wój-
tem gminy Racià˝, który po wys∏uchaniu informacji o celach
powo∏ania klubu, ju˝ podj´tych dzia∏aniach i zamierzeniach
z uznaniem odniós∏ si´ do naszych inicjatyw. Serdecznie
dzi´kujemy za ˝yczliwoÊç, deklaracj´ wspó∏pracy i pomocy.

18 czerwca odby∏ si´ w Kaczorowach piknik integracyj-
ny. Przy muzyce, pieczonych na ognisku kie∏baskach, w ro-
dzinnej atmosferze sp´dzili czas cz∏onkowie klubu. Du˝à
atrakcjà by∏ przejazd bryczkà.

Zarzàd i cz∏onkowie Nauczycielskiego Klubu Seniora
bardzo dzi´kujà tak˝e Andrzejowi Nizielskiemu – dyrekto-
rowi Zespo∏u Szkó∏ STO, Ryszardowi Kalinowskiemu – dy-

rektorowi Miejskiego Zespo∏u
Szkó∏ i Jakubowi Staniszewskie-
mu – stra˝nikowi Ko∏a ¸owieckie-
go za goÊcinnoÊç, serdecznoÊç
i pomoc.

Do naszego klubu zapraszamy
wszystkich emerytowanych na-
uczycieli. Kontakt – tel. 023 679
16 27 lub z ka˝dym cz∏onkiem za-
rzàdu.

Stefan Modrzejewski
Piknik integracyjny
Nauczycielskiego Klubu Seniora

Powsta∏ Nauczycielski Klub Seniora

jàce ˝ywnoÊç – g∏ównie produkty mleczarskie, masarskie
i piekarnicze.

Najlepszych spó∏dzielczych mened˝erów mo˝na by∏o
zobaczyç na scenie podczas og∏oszenia wyników konkur-
su „Mened˝er-Spó∏dzielca” oraz „Prymus 2008”. Cztery
spó∏dzielnie odebra∏y Spó∏dzielcze Znaki JakoÊci dla swo-
ich produktów i us∏ug. W∏aÊnie wÊród nich znalaz∏ si´
Bank Spó∏dzielczy w Racià˝u, któremu promocyjne god∏o
przypad∏o za dynamiczny i bezpieczny rozwój akcji kredy-
towej.

Jarmarkowi ca∏y czas towarzyszy∏y wyst´py zespo∏ów
artystycznych; tych spó∏dzielczych, dzia∏ajàcych przy osie-
dlowych klubach kultury spó∏dzielni mieszkaniowych, jak
równie˝ wyst´py Êpiewaków operowych z Opery Kameral-

nej w ¸odzi, a tak˝e artystów kabaretowych –
jarmarkowà publicznoÊç bawili m.in. Stan Tu-
taj oraz Genowefa Pigwa.

Dostrze˝enie i zaprezentowanie walorów
bàdê co bàdê niewielkiego Banku Spó∏dziel-
czego w Racià˝u na du˝ej warszawskiej im-
prezie stanowi nobilitacj´ i powód do dumy
dla wspólnot gminnych, na których terenie
dzia∏a BS w Racià˝u.

bs
Prezes Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u
Kazimierz Miklewski odbiera z ràk Alfreda
Domagalskiego – prezesa Zarzàdu Krajowej
Rady Spó∏dzielczej certyfikat i god∏o promocyj-
ne Spó∏dzielczego Znaku JakoÊci
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Na uroczystoÊç zwiàzanà z oficjalnym

otwarcie oczyszczalni Êcieków w Gralewie,
która odby∏a si´ w czerwcu, przyby∏o sporo
goÊci. Byli wÊród nich pose∏ Aleksander So-
pliƒski, marsza∏ek województwa mazowieckiego Adam
Struzik, starosta p∏oƒski Jan Màczewski, przedstawiciele
Mazowieckiego Urz´du Wojewódzkiego, wykonawcy,

u˝ytkownika, wójtowie i burmistrzo-
wie z powiatu p∏oƒskiego, radni
i mieszkaƒcy gminy Racià˝. Honory
gospodarzy pe∏nili wójt Ryszard Gisz-
czak i przewodniczàcy Rady Gminy
Racià˝ Jaros∏aw Jaworski.

Zanim uczestnicy uroczystoÊci do-
tarli do oczyszczalni, gdzie nastàpi∏o
symboliczne przeci´cie wst´gi,
w szkolnej sali gimnastycznej obejrzeli
ekologiczny program przygotowany
przez uczniów Szko∏y Podstawowej
i Gimnazjum w Gralewie. M∏odzie˝
zachwala∏a po˝ytki p∏ynàce z ochrony
przyrody i dzi´kowa∏a w∏adzom gminy
za trosk´ o naturalne Êrodowisko. W
podzi´ce za te dzia∏ania wójt Ryszard
Giszczak otrzyma∏ od uczniów bukiet
kwiatów.

Potem gospodarze zaprezentowali
plan ochrony Êrodowiska, realizowany

w gminie Racià˝, którego kolejnym elementem jest w∏a-
Ênie oczyszczalnia Êcieków w Gralewie. Wójt Ryszard
Giszczak nawiàza∏ do poczàtków gminy Racià˝ informu-
jàc, ˝e m∏oda jednostka samorzàdowa, powsta∏a w 1992
roku, nie mia∏a infrastruktury komunalnej. Jej budow´
rozpocz´to od zaopatrzenia wsi w wod´. DziÊ w gminie
jest 286 km sieci wodociàgowych, cztery hydrofornie
i piàta – wspólna z miastem, a woda z uj´ç g∏´binowych
dociera do ponad 1800 posesji. Po zwodociàgowaniu gmi-
ny przyszed∏ czas na czyszczenie Êcieków. - Budow´
pierwszej oczyszczalni w gminie Racià˝ w miejscowoÊci
Koziebrody rozpocz´liÊmy siedem lat temu – przypomnia∏
Jaros∏aw Jaworski. Przewodniczàcy Rady Gminy powie-

dzia∏, ˝e plan inwe-
stycji zwiàzanych
z ochronà Êrodowi-
ska zak∏ada jeszcze
budow´ oczysz-
czalni Êcieków
w Uniecku, a tak˝e
przyzagrodowych
oczyszczalni Êcie-
ków oraz, co oczy-
wiste, sieci kanali-
zacyjnych. - Cze-
kamy na urucho-
mienie unijnego
Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiej-
skich. Mamy na-
dziej´ skorzystaç
z jego pomocy
przy realizacji
gminnego planu
budowy przyzagro-
dowych oczysz-
czalni Êcieków. W
pierwszym etapie
zak∏adamy budow´
200-250 takich
urzàdzeƒ – mówi∏
Jaros∏aw Jaworski.

Obecnie w gmi-
nie Racià˝ dzia∏ajà
dwie oczyszczalnie
Êcieków – w Ko-
ziebrodach i Grale-
wie. Do tej pierw-

szej dobudowano ju˝ 15,6 km sieci kanalizacyjnych
umo˝liwiajàcych odbiór Êcieków z posesji w Koziebro-
dach, Niedro˝u, Ma∏ej Wsi i Druchowie. Kolejnà wioskà,
do której dotrze kanalizacja, b´dzie wieÊ Kraszewo Falki.
Rozstrzygni´ty ju˝ zosta∏ przetarg na wykonanie sieci i je-
Êli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jesienià Êcieki z tej
wioski pop∏ynà kanalizacjà do oczyszczalni w Koziebro-
dach. Z kolei wraz z budowà oczyszczalni Êcieków w Gra-
lewie wybudowano blisko 7 km sieci kanalizacyjnych
w tej miejscowoÊci oraz w pobliskim Szapsku. Do oczysz-

Oczyszczalnia w

Wst´g´ przecina marsza∏ek wojewódz-
twa mazowieckiego Adam Struzik...

... a po nim pose∏ Aleksander Sopliƒski i starosta p∏oƒski 
Jan Màczewski

Ksiàdz Jan Piotrowski modli∏ si´
i poÊwi´ci∏ nowy obiekt

Wszystkie urzàdzenia gralewskiej oczyszczalni sà ukryte
w ziemi lub w budynku
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czalni pod∏àczane b´dà sukcesywnie ko-
lejne wioski. W sumie w gminie Racià˝
Êcieki kanalizacjà trafiajà do oczyszczal-
ni ze 186 posesji. Wa˝nà informacjà jest
ta, ˝e obie oczyszczalnie – w Koziebro-
dach i Gralewie – przyjmujà Êcieki do-
wo˝one beczkowozem.

Najnowszy obiekt w gminie – oczysz-
czalnia w Gralewie – rodzi∏a si´ z bóla-
mi. A to dlatego, ˝e nie wszyscy miesz-
kaƒcy godzili si´ na takà a nie innà loka-
lizacj´ inwestycji. Opór by∏ du˝y, tak du-
˝y, ˝e w konsekwencji wyd∏u˝y∏ o rok
zakoƒczenie inwestycji. Tyle bowiem
trzeba by∏o czasu na to, by przeprowa-
dziç przewidzianà w takich przypadkach
procedur´. Orzeczenia kompetentnych
s∏u˝b potwierdzi∏y racj´ w∏adz gminy

i budowa oczyszczalni w Gralewie mog∏a zo-
staç zakoƒczona, a obiekt – przekazany do
u˝ytku. Kosztowa∏ 2,5 mln z∏. Na t´ inwesty-
cj´ gmina zaciàgn´∏a korzystny kredyt, w du-
˝ej cz´Êci umarzalny, w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w wysokoÊci 2,1 mln
z∏. Poniewa˝ fundusz ten jest agendà Mazo-

wieckiego Urz´du Marsza∏kowskiego
w Warszawie, wiele podzi´kowaƒ podczas
uroczystoÊci oficjalnego otwarcia obiektu
skierowano pod adresem marsza∏ka woje-

wództwa mazo-
wieckiego Ada-
ma Struzika, bez
przychylnoÊci
którego owego
korzystnego kre-
dytu gmina Ra-
cià˝ by nie otrzy-
ma∏a, a tym sa-
mym nie zreali-
zowa∏aby kolej-
nej inwestycji
ekologicznej.

Marsza∏kowi
Adamowi Struzi-
kowi dzi´kowa∏
nie tylko wójt
Ryszard Gisz-
czak, ale te˝

miejscowy proboszcz ksiàdz Jan Piotrowski. I za przy-
chylnoÊç dla inwestycji w postaci oczyszczalni Êcieków,
ale nade wszystko za finansowe wsparcie przez Marsza∏-
kowski Urzàd Wojewódzki remontu przykoÊcielnej
dzwonnicy oraz obietnic´ pomocy finansowej przy reno-
wacji zabytkowych organów w miejscowej Êwiàtyni.

Ksiàdz Jan Piotrowski nie tylko dzi´kowa∏, ale jako ka-
p∏an modli∏ si´ i poÊwi´ci∏ nowy obiekt po tym, jak przed-
stawiciele goÊci i gospodarzy przeci´li symbolicznà wst´-
g´. Potem g∏os nale˝a∏ do wykonawców oczyszczalni, któ-
rzy uczestników uroczystoÊci zaznajomili z funkcjonowa-
nie obiektu.

Oczyszczalnia w Gralewie pomyÊlana zosta∏a tak, aby
zminimalizowaç ewentualne ucià˝liwoÊci dla mieszkaƒ-
ców, wynikajàce z jej funkcjonowania. Wszystkie jej
urzàdzenia sà ukryte w ziemi lub w budynku. Pod budyn-
kiem znajduje si´ zbiornik na Êcieki, a wewnàtrz – odstoj-
niki i urzàdzenia czyszczàce Êcieki, które po oczyszcze-
niu trafiajà do strumyka o nazwie Rokitnica, a nim do Ra-
cià˝nicy. Gralewska oczyszczalnia mo˝e oczyÊciç w cià-
gu doby 220 metrów szeÊciennych Êcieków, a docelowo,
po rozbudowie – nawet 300 metrów. Na razie nie ma

potrzeby wy-
korzystywania
jej maksymal-
nej mocy, bo
w ciàgu doby
czyÊci ok. 100
metrów sze-
Ê c i e n n y c h
Êcieków. Jest
w stanie przy-
jàç p∏ynne nie-
czystoÊci ko-
munalne z po-
nad tysiàca
posesji.

R-r

Gralewie otwarta

Honory gospodarzy pe∏nili wójt Ryszard Giszczak 
i przewodniczàcy Rady Gminy Racià˝ Jaros∏aw Jaworski

Uczniowie zaprezentowali program ekologiczny...

...i dzi´kowali wójtowi za trosk´ o Êrodowisko naturalne
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GoÊcie z Ukrainy
w Gralewie

17 czerwca br. w Szkole Podstawowej i Publicznym
Gimnazjum w Gralewie goÊci∏a grupa uczniów ze Szko∏y
Sportowej w Zdo∏bunowie(Ukraina) z opiekunami: Ana-
tolijem Krawczukiem – dyrektorem szko∏y, W∏adimirem
Do∏gorukiem – dzia∏aczem sportowym, dyrektorem
przedsi´biorstwa i Micha∏em Garbowskim – kierowni-
kiem sportu rejonowego.

Organizatorem przyjazdu goÊci z Ukra-
iny by∏ Andrzej Nizielski – organizator
sportu gminnego, cz∏onek Zarzàdu Mazo-
wieckiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej, prze-
wodniczàcy wydzia∏u m∏odzie˝owego.

GoÊcie spotkali si´ z wójtem miny Ra-
cià˝ Ryszardem Giszczakiem i przewodni-
czàcym Rady Gminy Jaros∏awem Jaworskim, którzy wie-
le uwagi przywiàzujà do kontaktów mi´dzynarodowych.
Nast´pnie zostali mi∏o przyj´ci przez proboszcza parafii
gralewskiej ks. Jana Piotrowskiego, dyrektorki szkó∏: An-
n´ Wierzbickà i Danut´ Wróblewskà oraz prezesa Ludo-
wo – Uczniowskiego Klubu Sportowego w Gralewie Je-
rzego Jaworskiego. Potem zwiedzili budynek szkolny
i rozegrali na stadionie mecze pi∏ki no˝nej z polskimi ró-

Szkolne wycieczki
W czerwcu uczniowie klasy VI oraz kilkoro uczniów

klas V i i IV ze Szko∏y Podstawowej w Uniecku zwiedzi-
∏o Trójmiasto. Dwa dni poÊwi´cono na zwiedzania Gdaƒ-
ska, Sopotu i Gdyni. Uczniom najbardziej spodoba∏ si´
rejs po kanale portowym w Gdyni oraz zwiedzanie legen-
darnego niszczyciela Marynarki Wojennej RP - ORP
„B∏yskawica”. Trzeciego dnia uczestnicy wycieczki
zwiedzili Hel. Obejrzeli Muzeum Obrony Wybrze˝a
i Muzeum Rybo∏ówstwa. Niezapomnianych wra˝eƒ do-
starczy∏ uczestnikom wycieczki pobyt w fokarium. Ostat-
niego dnia uczniowie zwiedzili zamek krzy˝acki w Mal-
borku i pola Grunwaldu.

Równie˝ w czerwcu uczniowie kl. V SP w Uniecku
z wychowawczynià odwiedzili gospodarstwo agrotury-
styczne „Sielanka”, po∏o˝one w gminie Racià˝. Pobyt ten
by∏ dla uczniów okazjà, aby dowiedzieç si´ wielu cieka-
wych rzeczy na temat hodowli koni oraz poznaç zasady
sprawowania nad nimi opieki. Ka˝dy mia∏ mo˝liwoÊç sa-

modzielnie czyÊciç konia, za∏o˝yç strój do jazdy konnej
i dosiàÊç wierzchowca. Wszystko pod fachowym nadzo-
rem w∏aÊcicieli gospodarstwa. Na zakoƒczenie by∏o ogni-
sko i pieczenie kie∏basek. Do zorganizowania wyjazdu
przyczynili si´ rodzice uczniów zapewniajàc transport.

K. Chyczewska

Uczestnicy wycieczki przed zamkiem w Malborku

wieÊnikami. Próbowali tak˝e swych si∏ w pokonaniu ro-
werowego toru przeszkód w szkolnym miasteczku ruchu
drogowego.

Po obiedzie dzieci i ich opiekunowie byli goÊçmi ksi´-
dza Jana Piotrowskiego, który pokaza∏ zabytkowy ko-
Êció∏, opowiada∏ o historii parafii, a nast´pnie zaprosi∏ na
s∏odki pocz´stunek. Dzieciom bardzo smakowa∏y polskie
lody.

Na zakoƒczenie pobytu w Gralewie goÊcie otrzymali
upominki. Serdeczne rozmowy, wzajemne ˝yczenia i po-

dzi´kowania z pewno-
Êcià przyczynià si´ do
nawiàzania bli˝szych
kontaktów pomi´dzy
ukraiƒskimi goÊçmi
i polskimi gospoda-
rzami.

Ukraiƒskim dzie-
ciom i ich opiekunom
bardzo podoba∏ si´

pobyt na goÊcinnej ziemi gralewskiej. Wsz´dzie spotyka-
li si´ z serdecznym przyj´ciem i wyje˝d˝ajàc zabrali ze
sobà wiele mi∏ych wra˝eƒ.

Komunikowanie si´ u∏atwiali: A. Krawczuk, który kil-
kanaÊcie lat temu by∏ trenerem pi∏ki no˝nej w polskich
klubach, m. in. „T´cza” P∏oƒsk, „˚bik” Nasielsk oraz au-
tor tekstu, t∏umacz przysi´g∏y.

Stefan Modrzejewski
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Zawiadomienie
Uprzejmie zawiadamiam, ˝e XIX sesja

Rady Gminy Racià˝ odb´dzie si´ 23 lipca
2008 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
Urz´du Gminy Racià˝.
Proponowany przàdek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawo-

mocnoÊci obrad.
2. Przedstawienie porzàdku obrad.
3. Przyj´cie protoko∏u z XVIII sesji Rady

Gminy.
4. Zg∏aszanie pytaƒ i wniosków.
5. Podj´cie uchwa∏:

- w sprawie zmian w bud˝ecie gminy
Racià˝ na 2008 r.;
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wod´ i zbiorowe
odprowadzanie Êcieków obowiàzujà-
cych na terenie gminy Racià˝ dla od-
biorców us∏ug Zak∏adu Us∏ug Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w M∏awie;
- w sprawie zbycia nieruchomoÊci po∏o-
˝onych w Grzybowie, Nowym Komu-
ninie, Koziebrodach.

6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamkni´cie posiedzenia.

Przewodniczàcy Rady Gminy
Jaros∏aw Jaworski

Pieniàdze dla OSP
Na ostatniej sesji w dniu 25 czerwca,

Rada Powiatu P∏oƒskiego podj´∏a uchwa∏y
w sprawie dofinansowania jednostek
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych dzia∏ajà-
cych w poszczególnych gminach powiatu.

Kryterium przyznania wysokoÊci dofi-
nansowania by∏a iloÊç wyjazdów do zda-
rzeƒ. Dofinansowanie mo˝e byç przezna-
czone na zakup sprz´tu i wyposa˝enia jed-
nostek.

¸àcznie Starostwo Powiatowe w P∏oƒ-
sku przeznaczy∏o kwot´ 43.000 z∏. Poni˝ej
wykaz przyznanych Êrodków dla jednostek
w poszczególnych gminach:
- gmina Baboszewo – 4.000 z∏
- gmina Czerwiƒsk n/Wis∏à – 6.500 z∏
- gmina Dzierzà˝nia – 2.000 z∏
- gmina Joniec – 2.000 z∏
- gmina Naruszewo – 2.000 z∏
- gmina P∏oƒsk – 2.000 z∏
- gmina – Nowe Miasto – 2.000 z∏
- gmina Racià˝ – 6.500 z∏
- miasto Racià˝ – 7.000 z∏
- gmina Sochocin – 4.000 z∏
- gmina Za∏uski – 5.000 z∏

Zwrot podatku
akcyzowego

Kolejny termin sk∏adania wniosków to
1 - 30 wrzeÊnia 2008 r. W tym terminie na-
le˝y z∏o˝yç odpowiedni wniosek_do_wójta
gminy w zale˝noÊci od miejsca po∏o˝enia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT sta-
nowiàcymi dowód zakupu oleju nap´dowe-
go w okresie od 03 marca do 29 sierpnia
2008 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego
w 2008 r. wynosi 73,10 z∏ * iloÊç ha u˝ytków
rolnych.

Pieniàdze wyp∏acane b´dà w terminie:
3 - 30 listopada 2008 r.

Zgodnie z Rozporzàdzeniem Rady Mini-
strów z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie
stawki zwrotu podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju nap´dowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju
w 2008 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1555) ustalo-
no stawk´ zwrotu podatku akcyzowego
w wysokoÊci 0,85 z∏ na 1 litr oleju.

We wrzeÊniu 2008 roku dla sk∏adajàcych
wnioski o zwrot podatku akcyzowego po raz
pierwszy w danym roku b´dzie ustalany li-
mit zwrotu, a sk∏adajàcy wnioski po raz dru-
gi b´dà mogli wykorzystaç pozosta∏à kwot´
z limitu przyznanego w marcu.

UWAGA!!! Zwrot podatku akcyzowego
przys∏uguje rolnikom b´dàcym posiadacza-
mi gruntów na dzieƒ 01 kwietnia 2008 roku

Gorszy odbiór tv
Starostwo Powiatowe w P∏oƒsku infor-

muje, ˝e zgodnie z pozyskanà informacjà od
TP EmiTel sp.z o.o., w nocy z 21 na 22 lip-
ca 2008 roku nastàpi zmiana nadajnika emi-
tujàcego w Warszawie i okolicach sygna∏ te-
lewizyjny stacji TVP (TVP1, TVP2, TVP
Info), POLSAT, TVN, TV4 i PULS. Spo-
woduje to przerw´ technicznà w emisji mi´-
dzy 3.00 a 5.00 rano.

Po kilkudziesi´ciu latach naziemny sy-
gna∏ telewizyjny b´dzie dociera∏ do miesz-
kaƒców Warszawy i Mazowsza ju˝ nie z Pa-
∏acu Kultury i Nauki, ale z nowych nadajni-
ków zainstalowanych na obiekcie nadaw-
czym w ¸azach, w okolicy Janek pod War-
szawà.

Przeniesienie miejsca emisji wynika ze
zmian w zabudowie centrum Warszawy,
gdzie powsta∏y bàdê planowana jest budowa
wysokoÊciowców, które przys∏onià budynek
PKiN, co znaczàco ograniczy emisj´ sygna-
∏u radiowo-telewizyjnego. Ju˝ dziÊ sygna∏
emitowany z tego obiektu ma zmniejszonà
moc.

Nowe nadajniki pozwolà na emisj´ sy-
gna∏u z wi´kszà mocà (zgodnie z koncesja-
mi nadawców), co poprawi zasi´g emisji
programów telewizyjnych. Zmiana kierun-
ku nadawania dla cz´Êci widzów mo˝e jed-
nak oznaczaç koniecznoÊç przekierowania
anten i ponowne zaprogramowanie odbior-
ników telewizyjnych. Programy telewizyjne
b´dà emitowane z masztu w ¸azach na na-
st´pujàcych kana∏ach: TVP1- kana∏ 11,
TVP2 - kana∏ 27, TVP Info - kana∏ 51, POL-
SAT - kana∏ 44, TVN - kana∏ 35, TV4 - ka-
na∏ 58 oraz TV PULS - kana∏ 41.

W przypadku problemów technicznych
z odbiorem sygna∏u z nowego masztu w ¸a-
zach nale˝y skontaktowaç si´ z biurem ob-
s∏ugi klientów danego nadawcy lub najbli˝-
szym serwisem RTV.

Zanim kupisz,
dobrze si´ zastanów

Na pewno nie ma wÊród nas osoby, która
nie zawiera∏aby w swoim ˝yciu jakiejkolwiek
umowy. Codziennie coÊ kupujemy nabywajàc
w ten sposób towary. Cz´sto te˝ zawieramy
umowy z us∏ugodawcami zlecajàc im wyko-
nanie okreÊlonej pracy. Nie ma problemu, kie-
dy zarówno z zakupów, jak i z wykonania
us∏ugi jesteÊmy zadowoleni. Co jednak robiç,
kiedy trafimy na przys∏owiowy bubel albo na
nierzetelnego us∏ugodawc´?

Jako Powiatowy Rzecznik Konsumentów
mam Paƒstwu s∏u˝yç pomocà w rozwiàzywa-
niu problemów konsumenckich na linii: kon-
sument (osoba fizyczna, która zawiera umo-
w´ z przedsi´biorcà w celu bezpoÊrednio nie-
zwiàzanym z dzia∏alnoÊcià gospodarczà) -
przedsi´biorca (sprzedawcà, us∏ugodawcà).

W tym miejscu chcia∏abym przedstawiç
informacje dotyczàce problematyki konsu-
menckiej, a tak˝e odpowiedzieç na najcz´-
Êciej zadawane mi przez Paƒstwa pytania.
Tym samym u∏atwiç Paƒstwu poruszanie si´
w tej skomplikowanej dziedzinie oraz pomóc
w dochodzeniu przez Paƒstwa swoich praw.

Kwestia, która najcz´Êciej jest poruszana
przez konsumentów w telefonach i mailach,
to problem zwrotu do sklepu niewadliwego
towaru, który po zakupie przesta∏ nam odpo-
wiadaç i chcielibyÊmy go oddaç, bàdê wymie-
niç na inny. Czy mo˝na zatem zwróciç do
sklepu towar, który przesta∏ nam odpowiadaç,
a nie jest wadliwy? Otó˝ nie mo˝na. Wed∏ug
obowiàzujàcego stanu prawnego brak jest ta-
kiej mo˝liwoÊci. Nie mo˝na zmusiç sklepu do
przyj´cia towaru bez wad i zwrotu klientowi
pieni´dzy, nie mo˝na te˝ ˝àdaç jego wymiany
na inny. Wyjàtek stanowià sytuacje, kiedy
umówimy si´ ze sprzedawcà na ewentualnà
wymian´ bàdê zwrot w okreÊlonym terminie
lub kiedy sam sklep stwarza nam prawo do
ewentualnego zwrotu bàdê wymiany towaru
w okreÊlonym terminie.

Konsumentom utrwali∏y si´ zapewne
w pami´ci przepisy uchwa∏y Nr 71 Rady Mi-
nistrów z 13.06.1983 r. w sprawie ogólnych
warunków umowy sprzeda˝y detalicznej to-
warów oraz ogólnych warunków gwarancyj-
nych dotyczàcych towarów trwa∏ego u˝ytku
sprzedawanych przez jednostki handlu uspo-
∏ecznionego (Monitor Polski Nr 21, poz. 118
z 1983 r.), które w tamtym okresie pozwala∏y
konsumentom zwracaç niewadliwy towar
w terminie 5 dni od jego zakupu. Uchwa∏a ta
zosta∏a uchylona - § 27 rozporzàdzenia RM
z 30.05.1995 r. w sprawie szczegó∏owych wa-
runków zawierania i wykonywania umów
sprzeda˝y z udzia∏em konsumentów (Dz. U.
Nr 64, poz. 328). Dla konsumentów oznacza
to, ˝e obecnie dokonujàc zakupów powinni-
Êmy dobrze si´ zastanowiç, gdy˝ zakupionego
towaru nie mo˝emy zwróciç ani wymieniç na
inny.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Anna Magnuszewska

Starostwo Powiatowe, ul. ZWM 10, 
09-100 P∏oƒsk, tel. (0-23) 663 24 16



Na siódmym miejscu, w stawce 11 dru˝yn, zakoƒ-
czy∏a miniony sezon Jutrzenka Unieck w pi∏karskiej kla-
sie B (ciechanowskiej). Zdoby∏a 23 punkty – zdecydo-
wanà wi´kszoÊç w rundzie wiosennej. Gdyby jesieƒ
2007 by∏a w wydaniu Jutrzenki tak dobra jak wiosna
2008, dru˝yna z Uniecka sta∏aby w tabeli znacznie wy-
˝ej. Ale i tak dostarczy∏a swoim wiernym kibicom spo-
ro emocji i radoÊci. W ostatnim meczy sezonu pokona∏a
na w∏asnym boisku wy˝ej notowany zespó∏ Gryf Ko-
wanty ˚´dowe 1:0. Zdj´cia pochodzà z tego w∏aÊnie
spotkania.

Podstawowy sk∏ad Jutrzenki tworzyli: Robert Ci-
chocki, Robert Gadomski, Rados∏aw Grzegorzewski,

Micha∏ ¸ugowski,
Piotr Miàczyƒski, Pa-
we∏ Osowski, ¸ukasz
Kapczyƒski, Andrzej
Piasecki (kapitan dru-
˝yny), Piotr Kwieciƒ-
ski, Przemys∏aw Sto-
larski, Mariusz ˚∏o-
becki. Rezerwowi za-
wodnicy to: Dawid
Bloch, Piotr Bloch,
Hubert Gralewicz, Ja-
nusz Banasiak, Robert
Gajewski, Jaros∏aw
Nawrocki. Ponadto
trenowali: Dariusz Krygielski, Marcin Krygielski, Mi-
cha∏ Kulesza, Artur Mocny.

Jutrzenka siódma
Zespó∏ prowadzi∏ S∏awomir Jóêwiak. Prezesem klu-

bu jest Jacek Gadomski, sekretarzem– Andrzej Boja-
nowski, cz∏onkiem zarzàdu – Zbigniew Gralewicz.

A g∏ównymi sponsorami – Urzàd Gmi-
ny w Racià˝u i Bank Spó∏dzielczy
w Racià˝u.

Nowy sezon rozgrywek w ciecha-
nowskiej klasie B rozpocznie si´
w ostatni weekend sierpnia. R-r
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