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Do szopy, hej, pasterze
Do szopy, hej, pasterze,
do szopy, bo tam cud.
Syn Bo˝y w ˝∏obie le˝y,
by zbawiç ludzki ród.

Âpiewajcie anio∏owie, pasterze grajcie Mu.
K∏aniajcie si´ królowie, nie budêcie Go ze snu.

Ten Bóg przedwiecznej chwa∏y,
Bóg godzien wszelkiej czci,
patrz w szopie tej zbutwia∏ej,
jak s∏odko On tu Êpi.

Âpiewajcie anio∏owie...

On Ojcu równy w Bóstwie
opuszcza niebo swe.
A rodzi si´ w ubóstwie
i cierpi wszystko z∏e.

Âpiewajcie anio∏owie...

Padnijmy na kolana,
to Dzieci´ to nasz Bóg,
uczcijmy niebios Pana,
mi∏oÊci z∏ó˝my d∏ug.

Âpiewajcie anio∏owie...

RRooddzziinnnnyycchh  ÂÂwwiiààtt  BBoo˝̋eeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  
ww bbllaasskkuu  bbeettlleejjeemmsskkiieejj  ggwwiiaazzddyy  
˝̋yycczzàà  aauuttoorrzzyy  „„GG∏∏oossuu  RRaacciiàà˝̋aa””

RRooddzziinnnnyycchh  ÂÂwwiiààtt  BBoo˝̋eeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  
ww bbllaasskkuu  bbeettlleejjeemmsskkiieejj  ggwwiiaazzddyy  
˝̋yycczzàà  aauuttoorrzzyy  „„GG∏∏oossuu  RRaacciiàà˝̋aa””



u∏atwienia w zak∏adaniu
i prowadzeniu firm po-
przez skrócenie terminu
zwrotu VAT;
• przyje∏o program

wspierania kluczowych inwestycji. Po raz
pierwszy od 30 lat doprowadzono do wy-
równania szans. Teraz równie˝ inwestor
krajowy, polski kapita∏, jeÊli b´dzie inwe-
stowa∏ w wiodàce, bardzo perspektywiczne,
rozwojowe obszary przemys∏u, wytwórczo-
Êci czy us∏ug, mo˝e liczyç na wsparcie tej
inwestycji ze strony polskiego paƒstwa, tak
jak inwestorzy zagraniczni.

W programie PSL mamy zapisane kul-
tywowanie takich tradycyjnych, nieprzemi-
jajàcych wartoÊci jak: ojczyzna, rodzina,
ziemia, mowa ojców, ale te˝ wdra˝anie no-
wych, zwiàzanych z demokracjà i spo∏e-
czeƒstwem obywatelskim, takich jak: obro-
na podmiotowoÊci ka˝dego cz∏owieka, po-
szanowanie jego godnoÊci i ustanowienie
sprawiedliwego ∏adu spo∏ecznego. A te
wartoÊci to podstawa sprawiedliwej polityki
spo∏ecznej.

Nasza miejsko-gminna organizacja
Polskiego Stronnictwa Ludowego, liczàca
ponad 300 cz∏onków zrzeszonych w 23 ko-
∏ach, stanowi znaczàcà grup´ i si∏´ politycz-
nà. Widaç nas nie tylko dzisiaj na tej sali, ale
widaç nas przede wszystkim w codziennym
dzia∏aniu: na wsi i w mieÊcie, w gminie
i w powiecie, w banku i w szkolnictwie. Ak-
tywnie uczestniczymy w ˝yciu spo∏ecznym
i gospodarczym naszego terenu. O ˝ywot-
noÊci organizacji Êwiadczy fakt, ˝e nasze
szeregi zasilajà coraz to nowi cz∏onkowie.
Od ostatniego spotkania liczba cz∏onków
zwi´kszy∏a si´ o 9 osób.

Z okazji Êwiat Bo˝ego Narodzenia –
w imieniu zarzàdu oraz wszystkich cz∏on-
ków PSL w Racià˝u pragn´ z ca∏ego serca
˝yczyç dobrego zdrowia, które pozwala
przetrwaç najgorsze; pracy, która pozwala
˝yç spokojnie; ciep∏a, które ogrzewa; mi∏o-
Êci, która wa˝niejsza jest od wszystkich
dóbr; OpatrznoÊci Bo˝ej, która jest swo-
istym boskim urz´dem nadzoru, a ponadto
˝ycz´ wiele osobistego szcz´Êcia na ka˝dy
dzieƒ nowego – 2010 roku.

Tradycyjnie przed
Êwi´tami Bo˝ego Na-
rodzeniem w Racià˝u
spotkali si´ ludowcy
z miasta, gminy i po-
wiatu, aby podsumowaç mijajàcy rok. Po-
wiedzieç o ty, co uda∏o si´ w tym czasie zro-
biç, a czego nie i ˝yczyç sobie pomyÊlnoÊci
na nowy rok. WÊród uczestników spotkania
obecni byli m.in. pose∏ Aleksander Sopliƒ-
ski, starosta p∏oƒski Jan Màczewski, samo-
rzàdowcy z powiatu p∏oƒskiego, a wÊród
nich wójt gminy Racià˝ Ryszard Giszczak.

Nim zebrani podzielili si´ op∏atkiem,
mówili na temat sytuacji w kraju i w Stron-
nictwie. Punktem wyjÊcia do dyskusji by∏o
wystàpienie gospodarza spotkania, prezesa
Zarzàdu Miejsko-Gminnego Polskiego
Stronnictwa Ludowego w Racià˝u Kazi-
mierza Miklewskiego. Poni˝ej obszerne
fragmenty jego wypowiedzi.

Koƒczy si´ rok 2009 i zarazem mijajà
dwa lata od powstania koalicyjnego rzàdu
z udzia∏em Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go. MyÊl´, ˝e ogólnie, jako Stronnictwo od-
notowaliÊmy du˝y sukces: jesteÊmy w ko-
alicji rzàdowej, mamy udzia∏ w sprawowa-
niu w∏adzy wykonawczej, dzi´ki czemu
w skali kraju mo˝emy dziÊ lepiej s∏u˝yç lu-
dziom w rozwiàzywaniu problemów spo-
∏ecznych i gospodarczych. Ale spoczywa na
nas bardzo du˝a z tego tytu∏u odpowiedzial-
noÊç wobec naszych cz∏onków i ca∏ego spo-
∏eczeƒstwa.

W rzàdzie kierujemy trzema resortami -
pracy i polityki spo∏ecznej, rolnictwa oraz
gospodarki.

W obszarze spraw spo∏ecznych szcze-
gólnego podkreÊlenia wymaga:
• reforma emerytur pomostowych oraz ob-
ni˝enie op∏at do Otwartych Funduszy Eme-
rytalnych,
• poprawienie funkcjonowania urz´dów
pracy,
• wprowadzenie promocji zatrudnienia osób
po 50 roku ˝ycia,
• przed∏u˝enie urlopów macierzyƒskich,
• wprowadzenie rozwiàzaƒ prawnych za-
pewniajàcych pomoc osobom uprawnio-
nym do alimentów,
• zapewnienie pomocy paƒstwa w sp∏acie
niektórych kredytów osobom, które utraci∏y
prac´,
• wyd∏u˝enie czasu otrzymywania Êwiad-
czenia chorobowego przez kobiety w cià˝y,
W rolnictwie:
• znacznie wzros∏y dop∏aty bezpoÊrednie,
• przyspieszono i usprawniono przekazywa-
nie p∏atnoÊci dla rolników z ARiMR,
• uzyskano zgod´ na wyd∏u˝enie mo˝liwo-
Êci kredytowania zakupu ziemi na warun-
kach preferencyjnych,
• podj´to zdecydowane dzia∏ania na rzecz
zmniejszenia ró˝nic pomi´dzy cenami pro-
ducenta a cenami konsumenta,
• zwi´kszono w bud˝ecie Êrodki na dop∏aty
do sk∏adek ubezpieczenia upraw rolnych
i zwierzàt gospodarskich,
• przygotowano ustaw´ o gospodarowaniu
nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒ-
stwa, której celem jest m.in. doprowadzenie
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do sprzeda˝y polskim rolnikom ziemi pozo-
stajàcej w zasobie Agencji NieruchomoÊci
Rolnych na powi´kszenie gospodarstw ro-
dzinnych,
• pomimo kryzysowej sytuacji w gospodar-
ce unijnej i Êwiatowej, wyniki handlu zagra-
nicznego naszymi produktami rolnymi sà
w dalszym ciàgu niewystarczajàce.

Ministerstwo Gospodarki kierowane
przez Waldemara Pawlaka:
• wynegocjowa∏o korzystny dla polskiej
energetyki i przedsi´biorstw pakiet klima-
tyczny, zak∏adajàcy m.in. okres przejÊciowy
dla naszych elektrowni na zakup wszystkich
uprawnieƒ do emisji CO2;
• rzàd przyjà∏ forsowany przez ministra go-
spodarki Waldemara Pawlaka program pry-
watyzacji pracowniczej. Beneficjentami
programu b´dà przed wszystkim spó∏ki ak-
tywnoÊci obywatelskiej - za∏o˝one przez
pracowników, z udzia∏em m.in. jednostek
samorzàdu terytorialnego. Rozwiàzanie to
pozwoli zachowaç polski majàtek narodo-
wy w polskich r´kach;
• opracowa∏o strategi´ polityki energetycz-
nej Polski do 2030r. Opracowanie to
uwzgl´dnia: efektywnoÊç energetycznà,
bezpieczeƒstwo dostaw paliw i energii,
wprowadzenie energetyki jàdrowej uzupe∏-
niajàcej nasz bilans energetyczny, zwi´k-
szenie wykorzystania odnawialnych êróde∏
energii, rozwój konkurencyjnych rynków
paliw i energii, ograniczenie oddzia∏ywania
energetyki na Êrodowisko,
• wprowadzi∏o wiele u∏atwieƒ w prowadze-
niu dzia∏alnoÊci gospodarczej,
mo˝liwoÊç zawieszenia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej na okres od miesiàca do 2 lat,
rozszerzenie przepisów dotyczàcych wià˝à-
cej interpretacji prawa 
• ograniczenie kontroli w firmach oraz
wprowadzenie zasad´ „jednego okienka”
u∏atwiajàcà bezp∏atne za∏o˝enie firmy. Roz-
wiàzaniem docelowym b´dzie tzw. „zero
okienka”, a wi´c
pe∏na obs∏uga
obywateli drogà
elektronicznà bez
koniecznoÊci od-
wiedzania urz´-
dów;
• wdro˝y∏o wa˝nà
ustaw´ dla przed-
si´biorców - pra-
wo dewizowe, co
umo˝liwi prowa-
dzenie rachun-
ków w walucie
wymienialnej .
Pozwoli to pol-
skim przedsi´-
biorstwom rozwi-
jaç si´ i zwi´k-
szaç zatrudnienie;
• wprowadzi∏o

Op∏atkiem dzielà si´ pose∏ Aleksander Sopliƒski 
i prezes Kazimierz Miklewski                               Fot. archiwum

„Zielony” op∏atek
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Miasto chce si´ ∏àczyç
z gminà

W poniedzia∏ek, 23 lutego, Rada Miejska Racià˝a podj´∏a
uchwa∏´, w której wyra˝a wol´ po∏àczenia miasta Racià˝a
i gminy Racià˝ w jednà jednostk´ samorzàdu terytorialnego.

Debata o po∏àczeniu
23 kwietnia podczas sesji Rady Gminy Racià˝ z udzia∏em

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

Referendum w sprawie
po∏àczenia

Rada Gminy Racià˝ zadecydowa∏o o przeprowadzeniu refe-
rendum gminnego w sprawie po∏àczenia gminy Racià˝ i miasta
Racià˝a w jednà jednostk´ samorzàdu terytorialnego.

96 procent przeciw
∏àczeniu z miastem

W referendum gminnym, 7 czerwca, na pytanie „Czy wyra-
˝a Pan/Pani zgod´ na po∏àczenie Gminy Racià˝ i Gminy Miasto
Racià˝ w jednà jednostk´ samorzàdu terytorialnego” 3106 osób
odpowiedzia∏o nie, 117 – tak. G∏osowa∏o 47 procent uprawnio-

nych. Najwy˝szà frekwencj´ – stuprocentowà – zanotowano
w dwóch so∏ectwach – Kinikach i P´sach.

Niedziela, 7 czerwca, by∏a w gminie Racià˝ wydarzeniem
niezwyk∏ym. Tego dnia po raz pierwszy w historii gminy odby-
∏o si´ referendum, w którym mieszkaƒcy opowiedzieli si´ prze-
ciwko tworzeniu wspólnej z miastem jednostki samorzàdowej.
Z opinii zas∏yszanych przed lokalami, w których odbywa∏o si´
g∏osowanie, zanotowaliÊmy i t´: - Idziemy ratowaç gmin´ – po-
wiedzia∏ jeden z m´˝czyzn g∏osujàcych w Gralewie.

Nowa droga w Krajkowie
Z udzia∏em wojewody mazowieckiego Jacka Koz∏owskiego

odby∏o si´ oficjalne przekazanie do u˝ytku zmodernizowanej
drogi z Krajkowa do Galomina. WÊród przecinajàcych symbo-
licznà wst´g´ by∏ wójt gminy Racià˝ Ryszard Giszczak.

Cztery kilometry z blisko 10-kilometrowego traktu le˝y
w gminie Racià˝. Inwestycja, która kosztowa∏a ok. 2,1 mln z∏,
finansowana by∏a w po∏owie przez paƒstwo i w po∏owie przez
samorzàdy – powiat p∏oƒski oraz gminy Racià˝ i Baboszewo.
Gmina Racià˝ do∏o˝y∏a 220 tys. z∏.

Szko∏a ze sztandarem
i boiskami

Biskup pomocniczy diecezji p∏ockiej Roman Marcinkowski
przewodniczy∏ mszy Êwi´tej, która 28 paêdziernika w koÊciele
w Krajkowie zgromadzi∏a braç szkolnà, mieszkaƒców wsi i licz-
nie przyby∏ych goÊci. Podczas nabo˝eƒstwa Zespó∏ Szkó∏
w Krajkowie otrzyma∏ sztandar. Potem uczestnicy przeszli do
szko∏y, gdzie mia∏a miejsce okolicznoÊciowa akademia. Po niej
nastàpi∏o uroczyste otwarcie boisk sportowych.

Na zdj´ciu biskup Roman Marcinkowski przekazuje sztandar
wójtowi gminy Racià˝ Ryszardowi Giszczakowi.
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Zespo∏y z gminy Racià˝
zdominowa∏y Mazowieckie

Zapusty
A˝ pi´ç zespo∏ów z gminy Racià˝ zaprezentowa∏o si´ na te-

gorocznych Mazowieckich Zapustach, imprezie folklorystycz-
nej organizowanej od niemal 30 lat przez ciechanowskie mu-
zeum w ostatnià niedziel´ karnawa∏u. Tym razem odby∏y si´
one w D∏ugo∏´ce, gm. Opinogóra.

Klub seniora z siedzibà
W Koziebrodach 14 lipca oficjalnie otwarte zosta∏o centrum

aktywizacji osób starszych. Placówka powsta∏a w ramach Poak-
cesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. MieÊci si´
w zmodernizowanym prze gmin´ budynku, gdzie jest te˝ przy-
chodnia lekarska i placówka bankowa. Gospodarzem centrum
jest koziebrodzki klub seniora.

Rok seniorów
W Uniecku, 28 kwietnia, Êwi´towa∏ swoje pierwsze urodzi-

ny Nauczycielski Klub Seniora, skupiajàcy nauczycieli – eme-
rytów z Racià˝a i gminy Racià˝. Nim cz∏onkowie NKS podzie-
lili urodzinowy tort, uczestniczyli w szkolnym apelu ekologicz-
nym. Potem zwiedzili Zespó∏ Szkó∏ w Uniecku. Przewodnikami
po obiekcie byli obecna dyrektorka i W∏adys∏aw Kwiatkowski –
wieloletni dyrektor placówki, wiceprezes NKS. On te˝ opowie-
dzia∏ w skrócie o historii miejscowoÊci. W koÊciele nauczyciele
– emeryci wys∏uchali ksi´dza Waldemara Marciniaka, który
mówi∏ o historii parafii i Êwiàtyni.

Cz∏onkowie klubu z∏o˝yli kwiaty i zapalili znicze na pomni-
kach przed szko∏à i na cmentarzu.

Laury dla P∏oƒska, Êpiew
i radoÊç – dla wszystkich

Oko∏o trzystu wykonawców zaprezentowa∏o si´ na scenie
w szkolnej sali gimnastycznej w Gralewie podczas dziewiàte-
go ju˝ Konkursu Piosenki Religijnej, organizowanego tu tra-
dycyjnie w ostatnià sobot´ przed adwentem.

WÊród wykonawców nie zabrak∏o, tradycyjnie, przedsta-
wicieli gospodarzy. W tej roli wystàpi∏ zespó∏ Publicznego
Gimnazjum w Gralewie, jedyny reprezentant gminy Racià˝.
Dziewcz´ta poradzi∏y sobie bardzo dobrze. WyÊpiewa∏y wy-
ró˝nienie.

Jubileusz Banku
Spó∏dzielczego

Pos∏owie, samorzàdowcy, bankowcy, przedsi´biorcy i rolni-
cy goÊcili 30 maja na jubileuszu 80-lecia Banku Spó∏dzielczego
w Racià˝u. ˚yczenia raciàskim bankowcom z∏o˝yli m.in. parla-
mentarzyÊci Aleksander Sopliƒski i Miros∏aw Koêlakiewicz
oraz marsza∏ek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Najlepsi na Mazowszu
GimnazjaliÊci z Gralewa wygrali fina∏ wojewódzki Turnieju

Bezpieczeƒstwa w Ruchu Drogowym, który 12 maja odby∏ si´
w Radomiu. - Zwyci´˝yliÊmy i po raz czwarty jesteÊmy w fina-
le ogólnopolskim – cieszy∏ si´ opiekun dru˝yny gralewskich
gimnazjalistów Ireneusz Wierzbicki. Zespó∏ Gimnazjum Pu-
blicznego w Gralewie reprezentowali: Joanna Art (kl. I a), Ka-
mil Bàk (II b) i Pawe∏ Graczyk (II b).

Powitali lekarzy
po staropolsku

Sobota 10 stycznia by∏a w Koziebrodach dniem radosnym.
Po kilku latach staraƒ w∏adz gminy Racià˝ o przej´cie od staro-
stwa w P∏oƒsku budynku w Koziebrodach, po wielomiesi´cz-
nym generalnym remoncie obiektu, przeprowadzonym za pie-
niàdze gminy, uroczyÊcie otwarto w tej miejscowoÊci oÊrodek
zdrowia.

Gmina Racià˝ w Programie
Integracji Spo∏ecznej

15 kwietnia 2009 r. na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu odby∏a si´ konferencja podsumowujàca efekty reali-
zacji Programu Integracji Spo∏ecznej w 29 mazowieckich gmi-
nach z 6 sàsiadujàcych ze sobà powiatów: p∏oƒskiego, p∏ockie-
go, m∏awskiego, ˝uromiƒskiego, gostyniƒskiego i sierpeckiego.
Podczas konferencji przebiegajàcej pod has∏em „Ludzie, którzy
zmieniajà gmin´” samorzàdowcy i liderzy lokalnych Êrodowisk
prezentowali efekty wdra˝ania programu, odzwierciedlajàce
ró˝norodnoÊç doÊwiadczeƒ. Byli wÊród nich reprezentanci gmi-
ny Racià˝.

Jubileusz ksi´dza Jana
30-lecie pracy duszpasterskiej obchodzi∏ proboszcz parafii

w Gralewie, ksiàdz Jan Piotrowski. W niedziel´, 21 czerwca,
odby∏a si´ uroczysta msza Êwi´ta, podczas której proboszcz gra-
lewskiej parafii odebra∏ wiele ˝yczeƒ, kwiatów i upominków.



KolejnoÊç
1. Koziebrody      6 pkt
2. Unieck             4

3. Gralewo           2
4. Kod∏utowo       0

Wyniki turnieju ch∏opców

Kod∏utowo – Unieck                    0:2
Gralewo – Koziebrody                 0:2
Kod∏utowo – Gralewo                  2:0

Unieck – Koziebrody     0:2
Kod∏utowo–Koziebrody 1:2
Unieck – Gralewo          2:1

KolejnoÊç
1. Koziebrody     6 pkt
2. Unieck            4
3. Kod∏utowo      2
4. Gralewo          0

Fot. archiwum szko∏y
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Wyniki turnieju dziewczàt

Unieck – Kod∏utowo          2:0
Gralewo – Koziebrody       0:2
Unieck – Gralewo              2:1
Kod∏utowo – Koziebrody   0:2
Unieck – Koziebrody         1:2
Kod∏utowo – Gralewo        1:2

20 listopada 1989r. uchwalona zosta∏a przez Organiza-
cj´ Narodów Zjednoczonych Konwencja o Prawach Dziec-
ka. KilkanaÊcie miesi´cy póêniej ratyfikowano jà, to zna-
czy, ˝e zobowiàzano si´ do jej przestrzegania w Polsce.

Zespó∏ Szkó∏ w Koziebrodach przystàpi∏ do programu
„Szko∏a z prawami dziecka”, Przy∏àczy∏o si´ do niego 1900
szkó∏ z ca∏ej Polski.

Zespó∏ Szkó∏ w Koziebrodach by∏ or-
ganizatorem turnieju pi∏ki siatkowej
dziewczàt i ch∏opców o puchar wójta
gminy Racià˝. W obu kategoriach trium-
fowali gospodarze.

20 listopada w naszej szkole prowadzone by∏y zaj´cia,
odby∏ si´ apel poÊwi´cony prawom dziecka, a tak˝e happe-
ning „Balony do nieba”. Kolorowe niebo symbolizowa∏o
prawa i wartoÊci, które zawsze powinny byç przestrzegane.
Nasza szko∏a otrzyma∏a od UNICEF patronat nad akcjami
edukacyjnymi prowadzonymi w 20. rocznic´ Konwencji
Praw Dziecka.

Ka˝de dziecko ma swoje prawa, ale ma te˝ swoje obo-
wiàzki.

Koordynator programu A. Wilczyƒska
Fot. archiwum szko∏y

Happening „Balony do nieba”

Apel poÊwi´cony prawom dziecka

Koziebrody

Szko∏a z prawami dziecka

„NiegoÊcinni” gospodarze

Triumfatorzy turnieju

Puchary i nagrody 
wr´czali dyrektor szko∏y
w Koziebrodach 
Ma∏gorzata Ârodkowska
i kierownik Biura 
Obs∏ugi Szkó∏ Samorzà-
dowych W∏adys∏aw
Kwiatkowski
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Uprzejmie informujemy, ˝e od 1 stycznia 2010r. wy-
p∏aty Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych z Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Spo∏ecznego (KRUS), tzw.
„Âwiadczenia rolnicze” odbywaç si´ b´dà za poÊrednic-
twem Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u.

Zostajà zachowane dotychczasowe terminy wyp∏aty
Êwiadczeƒ ustalone indywidualnie przez KRUS dla po-
szczególnych Êwiadczeniobiorców, tj. 5, 10 i 20 dzieƒ
ka˝dego miesiàca.

W terminie wyp∏aty Êwiadczenia b´dà dor´czane
przez pracowników Banku do miejsca zamieszkania
Êwiadczeniobiorcy, bez ponoszenia przez niego jakich-
kolwiek dodatkowych kosztów.

Âwiadczeniobiorcy b´dà mieli równie˝ mo˝liwoÊç
osobistego odbioru Êwiadczenia w najbli˝szej placówce
naszego Banku na 3 dni przed terminem wyp∏aty.

Odbioru Êwiadczenia mo˝e dokonaç równie˝ osoba
upowa˝niona przez Êwiadczeniobiorc´ na podstawie pi-
semnego upowa˝nienia, którego wzór dost´pny jest we
wszystkich placówkach Banku.

Postaramy si´ nie zawieÊç Paƒstwa oczekiwaƒ i bar-
dzo liczymy, ˝e wspó∏praca z naszym Bankiem przynie-
sie Paƒstwu wiele korzyÊci.

Z a r z à d
Banku Spó∏dzielczego w Racià˝u

Urzàd Gminy Racià˝ informuje, ̋ e dnia 19 stycznia 2010 ro-
ku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urz´du Gminy odb´dzie
si´ szkolenie nt.: Funduszy na realizacj´ projektów w ramach
wdra˝ania Lokalnej Strategii Rozwoju pochodzàcych ze Êrod-
ków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Szkolenie skiero-
wane jest do: rolników, przedsi´biorców, twórców, przedstawi-
cieli organizacji i instytucji, lokalnych liderów i wszystkich
tych, którzy majà pomys∏y na rozwój regionu i popraw´ jego
atrakcyjnoÊci.

Zapraszamy do wspó∏pracy
z Lokalnà Grupà Dzia∏ania Przyjazne Mazowsze

Wielka szansa na pozyskanie Êrodków na realizacj´
w∏asnych pomys∏ów i rozwój regionu!

Ju˝ od lutego rozpoczynamy nabory wniosków dla benefi-
cjentów z obszaru Lokalnej Grupy Dzia∏ania „Przyjazne Ma-
zowsze” obejmujàcego gminy: Baboszewo, Dzierzà˝nia, Jo-
niec, Naruszewo, Nowe Miasto, P∏oƒsk, Sochocin, Za∏uski, Ra-
cià˝-miejska i Racià˝-wiejska.

Lokalna Grupa Dzia∏ania (LGD) „Przyjazne Mazowsze” za-
ch´ca mieszkaƒców gmin z obszaru Lokalnej Strategii Rozwo-
ju (LSR) do zapoznania si´ z wzorami wniosków, które za-
mieszczone sà na stronach internetowych HYPERLINK
„http://www.mazovia.pl” www.mazovia.pl oraz do tworzenia
koncepcji projektów. Pierwszy nabór na „ma∏e projekty” prze-
widujemy w lutym 2010 roku, kolejny na „Odnow´ i rozwój
wsi” w marcu 2010 r. na pozosta∏e dzia∏ania: Ró˝nicowanie
w kierunku dzia∏alnoÊci nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój
mikroprzedsi´biorstw w kwietniu 2010 roku. Harmonogram na-
boru wniosków na lata 2009-2014 zamieszczony jest w Lokal-
nej Strategii Rozwoju. Dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwo-
ju b´dzie mo˝na sk∏adaç projekty na warunkach takich samych
jak okreÊlone zosta∏y w trzech dzia∏aniach Osi 3 PROW 2007-
-2013 oraz na tzw. „Ma∏e projekty”. Aktualnie Lokalna Strate-
gia Rozwoju LGD „Przyjazne Mazowsze” dost´pna jest na
stronie internetowej HYPERLINK „http://www.msdr.pl”
www.msdr.pl.
Projekty dla beneficjentów – procedura wyboru

B´dziemy wspieraç tych wszystkich, którzy przyczynià si´
do zachowania dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, rozwo-

SZKOLENIE LGP

SZANOWNI PA¡STWO!
ÂWIADCZENIOBORCY KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPO¸ECZNEGO

ju kultury, sportu, turystyki, kreowania produktów lokalnych,
poprawy wizerunku obszaru, tworzenia miejsc pracy - rolników,
przedsi´biorców, twórców, przedstawicieli organizacji i insty-
tucji, lokalnych liderów i wszystkich tych, którzy majà pomys∏y
na rozwój regionu i popraw´ jego atrakcyjnoÊci.

Podstawowym warunkiem udzielenia pomocy wnioskodaw-
com jest zgodnoÊç projektu z Lokalnà Strategià Rozwoju. W
strategii Lokalna Grupa Dzia∏ania zawiera, jakie rodzaje projek-
tów preferuje dla jej realizacji, okreÊla lokalne kryteria wyboru
i sposób oceny projektów. LGD uzgadnia termin naboru
z Urz´dem Marsza∏kowskim, zbiera projekty od beneficjentów,
dokonuje, za poÊrednictwem wybranej Rady Decyzyjnej, oceny
ich zgodnoÊci ze strategià. Nast´pnie wybiera projekty do dofi-
nansowania, ustala listy rankingowe wed∏ug okreÊlonych przez
w strategii kryteriów oceny. Listy przekazuje do odpowiednich
instytucji wdro˝eniowych, gdzie projekty poddawane sà ju˝ tyl-
ko ocenie formalnej. W przypadku stwierdzonych braków, be-
neficjent wzywany jest do ich uzupe∏nienia a nast´pnie zawiera-
ne sà stosowne umowy. Fundusze na realizacj´ projektów w ra-
mach wdra˝ania Lokalnej Strategii Rozwoju i na funkcjonowa-
nie Lokalnej Grupy Dzia∏ania pochodzà ze Êrodków Unii Euro-
pejskiej w ramach osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.

Biuro LGD, spotkania, szkolenia i doradztwo
Od 10 listopada funkcjonuje biuro LGD, które mieÊci si´

w budynku hotelu MODR Warszawa Oddzia∏ PoÊwi´tne
w P∏oƒsku, ul. Sienkiewicza 11.

Biuro czynne jest w godzinach od 7.00 do 15.00

W czasie trwania naboru pracownicy biura b´dà wspieraç
potencjalnych beneficjentów w przygotowaniu wniosków, do-
radzaç, szkoliç itp. W gminach zostanà zorganizowane spotka-
nia informacyjno-szkoleniowe dla mieszkaƒców. O terminach
spotkaƒ b´dziemy informowaç na bie˝àco.

Ewentualne pytania prosimy kierowaç do Biura LGD Przy-
jazne Mazowsze pod numer telefonu (023) 661 31 61.

Szczegó∏owe informacje dotyczàce naborów wniosków,
spotkaƒ i szkoleƒ dla chcàcych skorzystaç z funduszy unijnych
b´dà udost´pnione na stronach internetowych naszego stowa-
rzyszenia, a tak˝e gmin i starostwa powiatowego w P∏oƒsku
oraz za poÊrednictwem mediów lokalnych.

Opracowa∏a: Danuta Kuciƒska
Biuro Lokalnej Grupy Dzia∏ania
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Po raz pierwszy w 90-letniej historii szko∏y w Kraj-
kowie pierwszoklasiÊci z∏o˝yli przysi´g´ na sztandar,
który od 28 paêdziernika 2009r. jest symbolem tej pla-
cówki edukacyjnej. Pasowanie kolejnej grupy na ucznia
odby∏o si´ 13 listopada br.

UroczystoÊç mia∏a form´
zabawy dzieci, rodziców
i nauczycieli, która jednak
nie przys∏oni∏a powagi i idei
samego Êlubowania. Dzieci
zaprezentowa∏y ró˝ne scen-
ki w ramach konkursów ar-
tystycznych. Dyrektor szko-
∏y Piotr Kasicki dokona∏ pa-
sowania na ucznia i wr´czy∏
dzieciom upominki. A od
wychowawczyni Anity
Wochnowicz uczniowie
otrzymali pamiàtkowe dy-
plomy. Na koniec odcisn´li
swój palec w kronice szkol-
nej.

Fot. Wojciech Biesiekierski

Pasowanie
pierwszoklasistów

Krajkowo

Dyrektor szko∏y Piotr Kasicki dokona∏
pasowania na ucznia...

Dzieci zaprezentowa∏y scenki artystyczne

Âlubowanie na sztandarPierwszoklasiÊci z∏o˝yli odcisk palca w kronice szkolnej

...    i wr´czy∏ pierwszoklasistom upominki

Nauk´ w I klasie Szko∏y Podstawowej w Krajkowie
rozpocz´∏o 11 dzieci. Na zdj´ciu z dyrektorem 
szko∏y Piotrem Kasickim i wychowawczynià Anità
Wochnowicz stojà od lewej: Iga Tobiecka, Szymon
Maron, Martyna Rychliƒska, Bartosz Rybka, 
Zuzanna Jackowska, Bartosz Gutkowski, Wiktoria
Podlecka, Wiktor Stasiak, Weronika Pokorska, 
Kamil Karwowski. Brakuje Adriana Baranowskiego


