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Przejazd do likwidacji
Oddzia∏ warszawski Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-

jowych i Autostrad chce likwidacji przejazdu kolejo-
wego na drodze do Witkowa. Mieszkaƒcy si´ na to nie
zgadzajà i Êlà protest.

Czytaj na str. 2

„Wodna” rozprawa
wznowiona

12 lutego w Sàdzie Rejonowym w P∏oƒsku wzno-
wione zosta∏o post´powanie dotyczàce ustanowienia
zarzàdcy mienia wspólnego – Stacji Uj´cia Wody
w Witkowie. Wniosek ju˝ wczeÊniej z∏o˝y∏a gmina
Racià˝, ale sàd zawiesi∏ jego rozpatrywanie do czasu
rozstrzygni´cia kwestii, czy SUW jest mieniem
wspólnym miasta Racià˝a i gminy Racià˝.

Czytaj na str. 2

Gdzie sà karty pacjentów?
Poprzedni lekarz oÊrodka zdrowia w Uniecku nie

przekaza∏ nast´pcy kart zdrowia pacjentów. Kilkana-
Êcie osób z Uniecka i okolic zwróci∏o si´ do wójta
na piÊmie z proÊbà o interwencj´ w tej sprawie.

Czytaj na str. 2

Miasto chce
si´ ∏àczyç z gminà

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

Czytaj na str. 4

Wyzby∏a si´ ju˝ tremy
El˝bieta Grodkiewicz, radna powiatowa z Gralewa

przyznaje, ˝e pierwsze miesiàce w Radzie Powiatu
P∏oƒskiego sp´dzi∏a na nauce. Nie odzywa∏a si´ zbyt
cz´sto, nie zabiera∏a g∏osu, raczej s∏ucha∏a i obserwo-
wa∏a zachowania kolegów i kole˝anek. Ale czas nauki
ju˝ minà∏. Teraz pani El˝bieta nale˝y do aktywniej-
szych radnych. Âmia∏o wyst´puje na forum komisji czy
te˝ ca∏ej rady ze sprawami, które zg∏aszajà wyborcy
z Racià˝a – gminy oraz miasta, i z gminy Baboszewo.
Wyzby∏a si´ te˝ tremy towarzyszàcej jej przy pierw-
szych publicznych wystàpieniach. No, mo˝e nie do
koƒca.

Czytaj na str. 3

Zespo∏y z gminy Racià˝
zdominowa∏y

Mazowieckie Zapusty

A˝ pi´ç zespo∏ów z gminy Racià˝ zaprezentowa∏o
si´ na tegorocznych Mazowieckich Zapustach, imprezie
folklorystycznej organizowanej od niemal 30 lat przez
ciechanowskie muzeum w ostatnià niedziel´ karnawa∏u.
Tym razem odby∏y si´ one w D∏ugo∏´ce,  gmina Opino-
góra.

Czytaj na str. 6-7

Na zdj´ciu cz∏onkowie zespo∏u z Szapska

Ireneusz Wierzbicki
wyró˝niony

Mazowiecka Rada Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowe-
go, której przewodniczy marsza∏ek województwa Adam
Struzik, uhonorowa∏a dziewi´ç osób statuetkà „Za za-
s∏ugi dla bezpieczeƒstwa ruchu drogowego”. W tej gru-
pie znalaz∏ si´ Ireneusz Wierzbicki – nauczyciel w Pu-
blicznym Gimnazjum w Gralewie. Z powiatu p∏oƒskie-
go tylko on zosta∏ wyró˝niony przez marsza∏ka. Uroczy-
ste wr´czenie okolicznoÊciowej statuetki odby∏o si´
w styczniu br. w Warszawie. O nagrodzenie Ireneusza
Wierzbickiego wnioskowa∏a dyrektorka Wojewódzkie-
go OÊrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie Anna
Gwoêdzik.

Czytaj na str. 5



akceptuje to rozwiàzanie, wówczas wzmocnienie
i poszerzenie obecnie polnej drogi ∏àczàcej Witko-
wo z drogà Racià˝ – Gralewo wykonane zostanie
za pieniàdze z bud˝etu gminy.

Inna nasza propozycja to taka, aby pozostawiç
ten przejazd takim jakim on teraz jest, a od strony Racià-
˝a ograniczyç na tym odcinku pr´dkoÊç pociàgów. Tak
si´ sk∏ada, ˝e w tym miejscu pociàgi ju˝ teraz je˝d˝à
z niewielkà pr´dkoÊcià.

Dodam, ˝e w grudniu 2008 roku, na wniosek miesz-
kaƒców, Rada Gminy Racià˝ podj´∏a uchwa∏´, aby przy-
gotowaç dokumentacj´ na po∏o˝enie nawierzchni bitu-
micznej na drodze do Witkowa, na której znajduje si´
sporny przejazd przez tory. Prace trwajà.

12 lutego w Sàdzie Rejonowym w P∏oƒsku wznowio-
ne zosta∏o post´powanie dotyczàce ustanowienia zarzàd-
cy mienia wspólnego – Stacji Uj´cia Wody w Witkowie.
Wniosek ju˝ wczeÊniej z∏o˝y∏a gmina Racià˝, ale sàd za-
wiesi∏ jego rozpatrywanie do czasu rozstrzygni´cia kwe-
stii, czy SUW jest mieniem wspólnym miasta Racià˝a
i gminy Racià˝. Orzeczenie Sàdu Apelacyjnego w War-
szawie jednoznacznie rozstrzygn´∏o t´ kwesti´. Jest w nim
napisane, ˝e akt notarialny, którym miasto Racià˝ przeka-
za∏o spó∏ce PGKiM majàtek, w tym tak˝e SUW w Witko-
wie, nie przenosi w∏asnoÊci. Tym samym spó∏ka PGKiM
nie mo˝e byç w∏aÊcicielem tego˝ majàtku. Sàd Apelacyj-
ny potwierdzi∏, ̋ e SUW w Witkowie jest wspó∏w∏asnoÊcià
miasta Racià˝a i gminy Racià˝. Na tej podstawie wystàpi-
liÊmy do Sàdu Rejonowego w P∏oƒsku o wznowienie po-
st´powania w sprawie ustanowienia zarzàdcy SUW.

Podczas rozprawy 12 lutego br. reprezentant miasta
w osobie radcy prawnego za˝àda∏ przedstawienia uchwa∏
Rady Gminy Racià˝ dotyczàcych op∏at za wod´ z uj´ç
obs∏ugiwanych przez Zak∏ad Us∏ug Wodnych w M∏awie.
Sàd orzek∏, ˝eby gmina te uchwa∏y dostarczy∏a. Ponadto
zobowiàza∏ burmistrza miasta do osobistego uczestnictwa
w rozprawie i odroczy∏ jà do 16 kwietnia.

Poprzedni lekarz oÊrodka zdrowia w Uniecku nie
przekaza∏ nast´pcy kart zdrowia pacjentów. Kilkana-
Êcie osób z Uniecka i okolic zwróci∏o si´ do mnie na pi-
Êmie z proÊbà o interwencj´ w tej sprawie. Napisali m.in.,
˝e „1 stycznia 2009 r. opiek´ medycznà przejà∏ inny le-
karz i nie ma dost´pu do kart zdrowia, które sà gdzieÊ
schowane. Obecnie sà za∏o˝one nowe karty, ale uwa˝a-
my, ˝e dost´p powinien byç do starych ze wzgl´du na to,
˝e sà pacjenci z ró˝nymi chorobami przewlek∏ymi. Nowy
lekarz mia∏by ∏atwiej leczyç po zapoznaniu si´ z dotych-
czas przebytymi chorobami”. W tej sytuacji skierowa∏em
pismo do mazowieckiego oddzia∏u Narodowego Fundu-
szu Zdrowia o wyjaÊnienie, jak to si´ sta∏o, ˝e dokumen-
tacja medyczna nie zosta∏a przez lekarza, który odszed∏
na emerytur´, przekazana nowemu doktorowi. Otrzyma-
∏em odpowiedê, ˝e urz´dem w∏aÊciwym do reakcji w tej
sprawie jest Mazowieckie Centrum Zdrowia Publiczne-
go. Podjà∏em wi´c interwencj´ w tym urz´dzie. Czekam
na reakcj´. Wprawdzie opieka medyczna nie jest zada-
niem w∏asnym gminy, ale pacjenci oÊrodka w Uniecku
zwrócili si´ do mnie z proÊbà o pomoc i zamierzam t´
spraw´ wyjaÊniç do koƒca. Jest ona bowiem bardzo wa˝-
na dla mieszkaƒców gminy Racià˝ z rejonu Uniecka.
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WÓJT MA G¸OS
Mówi Ryszard Giszczak,
wójt gminy Racià˝:

5 lutego na spotkaniu zorga-
nizowanym przez oddzia∏ war-
szawski Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
dowiedzia∏em si´, ˝e ma ulec
likwidacji przejazd kolejowy
na drodze do Witkowa. Ta in-
formacja by∏a dla mnie zasko-
czeniem. WczeÊniej bowiem

inwestor przedstawi∏ do zaopiniowania projekt prac zwià-
zanych z budowà obwodnicy Racià˝a i w tym dokumen-
cie o likwidacji przejazdu kolejowego na drodze dojazdo-
wej do Witkowa nie by∏o mowy. Bardzo mnie to dziwi,
gdy˝ drogi dojazdowe sà integralnà cz´Êcià dokumentacji
inwestorskiej.

Zdaniem Generalnej Dyrekcji, po wybudowaniu wia-
duktu nad torami w ciàgu obwodnicy, widocznoÊç na
wspomnianym przejeêdzie b´dzie niedostateczna. Dlate-
go uwa˝a, ˝e trzeba przejazd zlikwidowaç. Komunikacja
mi´dzy Witkowem a Racià˝em mia∏aby si´ odbywaç po
drodze, która teraz jest polnà i ∏àczy wieÊ z drogà prowa-
dzàcà do Gralewa. Dyrekcja obiecuje, i˝ poszerzy, wy-
równa i wzmocni t´ polnà drog´ na w∏asny koszt. Druga
propozycja jest taka, aby wzd∏u˝ torów wybudowaç dro-
g´ dochodzàcà do traktu ∏empiƒskiego, który w Racià˝u
dochodzi do ul. P∏ockiej.

Likwidacja przejazdu i skierowanie ruchu do i z Wit-
kowa po wspomnianych drogach wyd∏u˝y mieszkaƒcom
tej miejscowoÊci dojazd do miasta i z miasta o 4 kilome-
try. Zatem ka˝dorazowa wyprawa z Witkowa do Racià˝a
- na przyk∏ad do oÊrodka zdrowia, koÊcio∏a, szko∏y, na za-
kupy - by∏aby o osiem kilometrów d∏u˝sza ni˝ obecnie. Na
to nie ma zgody ani mieszkaƒców Witkowa, ani mojej ja-
ko wójta reprezentujàcego interesy spo∏ecznoÊci gminy
Racià˝. ˚eby by∏a jasnoÊç – nie jestem przeciwnikiem bu-
dowy obwodnicy Racià˝a, nie chc´ utrudniaç prowadze-
nia tej inwestycji. Nie mog´ jednak pozwoliç na to, aby
odbywa∏a si´ ona kosztem mieszkaƒców gminy.

W poniedzia∏ek 23 lutego w Urz´dzie Gminy w Ra-
cià˝u odby∏em spotkanie z mieszkaƒcami Witkowa i po-
informowa∏em ich o ca∏ej sprawie. Mieszkaƒcy zdecydo-
wanie odrzucajà pomys∏ likwidacji przejazdu kolejowe-
go. W ich imieniu skierowa∏em protest do Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zawiera on wspo-
mniane wczeÊniej argumenty, a tak˝e propozycje innego
rozwiàzania problemu. JeÊli Dyrekcj´ jest staç na wyko-
nanie w ramach budowy obwodnicy Racià˝a czterech
wiaduktów i jednego mostu, to mo˝e równie˝ pobudowaç
wiadukt nad torami w ciàgu drogi do Witkowa. On nie
musi byç du˝y, chodzi o zapewnienie ruchu samochodom
osobowym. Mo˝e te˝ przebiegaç pod torami, bo w tym
miejscu tory sà wywy˝szone. Ruch innych pojazdów, po-
za autami osobowymi, odbywa∏by si´ po drodze z Witko-
wa do traktu gralewskiego. JeÊli Generalna Dyrekcja za-
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El˝bieta Grodkiewicz, radna powiatowa z Gra-
lewa przyznaje, ˝e pierwsze miesiàce w Radzie Po-
wiatu P∏oƒskiego sp´dzi∏a na nauce. Nie odzywa∏a
si´ zbyt cz´sto, nie zabiera∏a g∏osu, raczej s∏ucha∏a
i obserwowa∏a zachowania kolegów i kole˝anek.
Ale czas nauki ju˝ minà∏. Teraz pani El˝bieta nale-
˝y do aktywniejszych radnych. Âmia∏o wyst´puje
na forum komisji czy te˝ ca∏ej rady ze sprawami,
które zg∏aszajà wyborcy z Racià˝a – gminy oraz
miasta, i z gminy Baboszewo. Wyzby∏a si´ te˝ tre-
my towarzyszàcej jej przy pierwszych publicznych
wystàpieniach. No, mo˝e nie do koƒca.

Radnà powiatu
p∏oƒskiego zosta∏a
z listy Polskiego
Stronnictwa Lu-
dowego. By∏ to jej
drugi start w wy-
borach. Pierwszy
– nieudany. Tym
razem, w przeci-
wieƒstwie do de-
b i u t a n c k i e g o
startu, zabiega∏a
o g∏osy wybor-
ców. Stara∏a si´,
aby mieszkaƒcy jà
poznali i wiedzie-
li, któ˝ to taki kry-
je si´ pod nazwi-
skiem El˝bieta
Grodkiewicz. Te

dzia∏ania poskutkowa∏y wyborczym sukcesem. W Ra-
dzie Powiatu P∏oƒskiego pracuje w dwóch komisjach:
zdrowia oraz oczywiÊcie oÊwiaty, której jest wiceprze-
wodniczàcà. OczywiÊcie dlatego, ˝e pani El˝bieta jest
emerytowanà nauczycielkà, przez 14 lat by∏a dyrekto-
rem Szko∏y Podstawowej w Gralewie.

Obserwatorzy dzia∏aƒ Rady Powiatu P∏oƒskiego za-
pewne pami´tajà wystàpienia El˝biety Grodkiewicz
w sprawie rodziny zast´pczej z gminy Racià˝. Temat ten
przez d∏ugi czas nie schodzi∏ z ∏amów prasy lokalnej,
m.in. dlatego, ˝e w pewnym momencie dosz∏o do otwar-
tego konfliktu mi´dzy cz´Êcià radnych powiatowych,
a by∏à ju˝ dyrektorkà Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Sprawa toczy∏a si´ miesiàcami. Nie by∏o bo-
daj sesji Rady Powiatu P∏oƒskiego, na której ów pro-
blem nie by∏by poruszany. Ostatecznie sprawa zakoƒ-
czy∏a si´ happy endem. Rodzina otrzyma∏a nale˝ne jej
Êwiadczenia. Dyrektorka PCPR zosta∏a odwo∏ana. A pa-
ni El˝bieta ma satysfakcj´, ˝e do∏o˝y∏a swojà cegie∏k´
do szcz´Êliwego fina∏u. Choç przebieg ca∏ej sprawy nie
by∏ ∏atwy, tak˝e osobiÊcie dla niej. „Narazi∏a” si´ bo-

wiem by∏ej dyrektorce PCPR swoim bezpoÊrednim
i pe∏nym troski o rodzin´ wystàpieniem na forum rady,
za co otrzyma∏a „reprymend´” od dyrektorki, która chy-
ba zapomnia∏a kto tu jest dla kogo. Ostatecznie jednak
radni powiatowi przypomnieli by∏ej ju˝ dyrektorce
PCPR, gdzie jest jej miejsce i zag∏osowali za odwo∏a-
niem jej ze stanowiska. El˝bieta Grodkiewicz równie˝
za tym g∏osowa∏a.

Kto bywa na sesji Rady Gminy Racià˝, ten wie, ˝e
El˝bieta Grodkiewicz jest na ka˝dej z nich. Chyba ˝e
zdarzy si´ taka sytuacja, i˝ tego samego dnia jest sesja
w powiecie albo obrady komisji, której jest cz∏onkiem.
Wie te˝, ˝e pani El˝bieta cz´sto sama reprezentuje po-
wiat na sesji gminnej. Pani El˝bieta bardzo ceni sobie
ten kontakt z wyborcami. Sprawy, które zg∏aszajà do
niej radni czy so∏tysi, przenosi na powiatowy szczebel.
Tak si´ sk∏ada, ˝e najcz´Êciej uwagi dotyczà spraw b´-
dàcych w kompetencji Powiatowego Zarzàdu Dróg:
dziur w jezdni, nie wyci´tych krzaków, z∏ego oznako-
wania lub jego braku czy te˝ koniecznoÊci wykonania
powa˝niejszych inwestycji.

- Mam bardzo dobry kontakt z dyrektorkà Zarzàdu
panià El˝bietà Rachockà, która sprawy przeze mnie
zg∏aszane traktuje bardzo powa˝nie i je sukcesywnie za-
∏atwia – zapewnia El˝bieta Grodkiewicz. - Gorzej jest
z oddzia∏em m∏awskim Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Monitowa∏am tam w sprawie przy-
wrócenia na drodze numer 60 drogowskazu na ¸empi-
nek, ten problem zg∏asza∏a pani so∏tys. A tak˝e w spra-
wie poprawienia nazwy miejscowoÊci Zdunówek, bo na
tablicy jest Zdunowo, o czym mówi∏ pan so∏tys. Nieste-
ty, nie otrzyma∏am z M∏awy ˝adnej odpowiedzi.

Pani El˝biecie bliskie sà, co oczywiste, sprawy
uczniów. Te kwestie by∏y przedmiotem jednej z jej in-
terpelacji. Chodzi∏o mianowicie o to, aby uczniów re-
prezentujàcych powiat na szerszej arenie nagradzaç.
A to dlatego, i˝ swoimi sukcesami promujà powiat
p∏oƒski i powiat powinien to zauwa˝yç. Interpelacja
zrodzi∏a si´ na kanwie sukcesów odnoszonych przez
uczniów gralewskiej szko∏y w konkursie „rowero-
wym”, ale dotyczy nie tylko tego zakresu zagadnieƒ.
Powiat zareagowa∏, choç na razie skromnie. Có˝, po-
czàtki zawsze sà trudne.

Sen z powiek sp´dza∏ jej oÊrodek zdrowia w Grale-
wie, konkretnie dost´pnoÊç do lekarza, na co ciàgle na-
rzekali mieszkaƒcy. Ma ÊwiadomoÊç, ˝e jej nieust´pli-
woÊç, a mo˝e wr´cz namolnoÊç w tej kwestii mog∏a sta-
roÊcie p∏oƒskiemu si´ sprzykrzyç. Ale kierowa∏y nià
szlachetne pobudki – zdrowie jest wszak najwa˝niejsze.
Teraz ma satysfakcj´, ˝e dost´pnoÊç do us∏ug medycz-
nych w gralewskim oÊrodku wyraênie si´ poprawi∏a. Po
jej interwencji pojawi∏o si´ tu wi´cej lekarzy. Odczuli to
pacjenci. Ma podwójnà satysfakcj´ – jej interwencja
okaza∏a si´ skuteczna, a mieszkaƒcy sà wdzi´czni.

T´ wdzi´cznoÊç wyra˝ajà niekiedy w sposób wzru-
szajàcy.

- Wracam do domu, zastaj´ na parapecie kartk´ z ˝y-
czeniami Êwiàtecznymi. W takiej sytuacji trudno jest po-
wstrzymaç ∏zy wzruszenia – mówi El˝bieta Grodkie-
wicz.

R-r

Wyzby∏a
si´ ju˝ tremy
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Miasto chce si´
∏àczyç z gminà

W poniedzia∏ek 23 lutego Rada Miejska Racià˝a pod-
j´∏a uchwa∏´ intencyjnà, w której wyra˝a wol´ po∏àczenia
miasta Racià˝a i gminy Racià˝ w jednà jednostk´ samo-
rzàdu terytorialnego.

W uzasadnieniu do uchwa∏y czytamy m.in.:
W bud˝ecie miasta Racià˝a uchwalonym na rok 2009

przewiduje si´ dochody w wysokoÊci 12 279 047,00 z∏,
natomiast w bud˝ecie gminy Racià˝ na ten sam rok prze-
widuje si´ dochody w wysokoÊci 19 291 428,00 z∏. Bu-
d˝et nowo utworzonej jednostki samorzàdu terytorialne-
go przekracza∏by kwot´ 30 milionów z∏. W konsekwencji
utworzenia jednej gminy powstanà wspólne organa gmi-
ny i jeden urzàd gminy. Utworzenie jednego urz´du gmi-
ny nie b´dzie trudne, poniewa˝ Urzàd Miejski i Urzàd
Gminy w Racià˝u mieszczà si´ w jednym budynku -
w Racià˝u przy Placu A. Mickiewicza 17, natomiast pod-
wy˝szy to standard us∏ug administracyjnych.

Utworzenie gminy miejsko-wiejskiej, jej wspólnych
organów i urz´du przyczyni si´ do znacznych oszcz´dno-
Êci Êrodków publicznych, które zostanà przeznaczone na

cele inwestycyjne oraz na oÊwiat´, ochron´ zdrowia, kul-
tur´ i sport, a tak˝e usprawni wykonywanie zadaƒ pu-
blicznych i zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.
Powstanà korzystniejsze warunki dla inicjatyw gospodar-
czych, realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych
miejsc pracy dla mieszkaƒców miasta i wsi. Powstanie
jednej jednostki samorzàdu terytorialnego, tj. miasta
i gminy Racià˝, obejmujàcej powierzchni´ 252,61 km
kw., zamieszkiwanej przez 13690 osób (stan na dzieƒ 31
grudnia 2008r) przyczyni si´ do rozwoju gospodarczego
miasta i gminy Racià˝. Po∏àczenie miasta Racià˝ i gminy
Racià˝ spowoduje wymierne efekty ekonomiczne oraz
wzmocni wi´zi spo∏eczne i kulturowe mieszkaƒców mia-
sta i gminy.

Zasadne jest po∏àczenie miasta Racià˝a i gminy Ra-
cià˝ w koƒcu obecnej kadencji samorzàdu terytorialnego,
tj. W 2010 r. oraz przeprowadzenie wyborów do wspól-
nych organów miasta i gminy Racià˝ na kadencj´ 2010-
-2014 samorzàdu terytorialnego. Umo˝liwi to realizacj´
zadaƒ podj´tych przez gminy w obecnej kadencji, nato-
miast utworzenie nowej jednostki samorzàdu terytorial-
nego nie spowoduje dodatkowych kosztów zwiàzanych
z jej tworzeniem.

(Do tematu powrócimy w kolejnym wydaniu 
„G∏osu Racià˝a”)

Do pos∏a Aleksandra Sopliƒskiego zwróci∏ si´ wójt
Ryszard Giszczak z proÊbà o interwencj´. Chodzi
o skontrolowanie prawid∏owoÊci obliczania podatku do-
chodowego od osób prawnych przez spó∏k´ PGKiM
w Racià˝u. Rada Gminy Racià˝ w przyj´tych uchwa∏ach
wskazywa∏a na naruszenie przez wspomnianà spó∏k´ za-
sad amortyzacji Êrodków trwa∏ych. Czyni∏a to dlatego, ˝e
nieprawid∏owe – jej zdaniem – naliczanie przez spó∏k´
amortyzacji skutkuje zawy˝onà cenà wody ustalanà dla
odbiorców z gminy Racià˝.

W tej sprawie wójt gminy Racià˝ interweniowa∏ ju˝
w Urz´dzie Skarbowym w P∏oƒsku i u dyrektora Izby
Skarbowej w Warszawie. Bezskutecznie. W zwiàzku
z tym na poczàtku lutego wystàpi∏ do Generalnego In-
spektora Kontroli Skarbowej jednoczeÊnie powiadamia-
jàc pos∏a Aleksandra Sopliƒskiego i proszàc go o pomoc.

Spó∏ka PGKiM w Racià˝u prowadzi m.in. dzia∏al-
noÊç w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod´ gminy
Racià˝ b´dàc przedsi´biorstwem wodno-kanalizacyjnym
w rozumieniu ustawy z 7 czerwca 2001 r. Zgodnie z tà
ustawà rada gminy zatwierdza lub odmawia zatwierdze-
nia taryf za us∏ugi przedsi´biorstwa wodno-kanalizacyj-
nego. Post´powanie taryfowe inicjuje wniosek przedsi´-
biorstwa przedstawiony wójtowi gminy. Wójt dokonuje
analizy wniosku pod wzgl´dem poprawnoÊci prawnej
i celowoÊci ponoszenia kosztów. Przeprowadzenie anali-
zy pod wzgl´dem legalnoÊci taryf sprowadza si´ do oce-
ny tego, czy opracowane taryfy odpowiadajà wymogom
wspomnianej ustawy. Jednym z tych wymogów jest obo-
wiàzek uwzgl´dnienia przy ustalaniu taryf kosztów
zwiàzanych ze Êwiadczeniem us∏ug.

Rada Gminy Racià˝ dwukrotnie podj´∏a uchwa∏´
o odmowie zatwierdzenia taryf przedstawionych przez

spó∏k´ PGKiM w Racià˝u, gdy˝ taryfy te nie zosta∏y
opracowane zgodnie z przepisami prawa. Zasadnicze za-
strze˝enia budzi∏o wykazanie ujemnej mar˝y zysku i nie-
prawid∏owe naliczanie amortyzacji. Podejmujàc uchwa-
∏y odmawiajàce zatwierdzenia spó∏ce taryf Rada Gminy
Racià˝ wspar∏a si´ na opinii bieg∏ego rewidenta, który
wykaza∏ zawy˝anie przez spó∏k´ odpisu amortyzacyjne-
go. Spó∏ka dokonuje odpisu amortyzacyjnego od majàt-
ku, którego nie jest w∏aÊcicielem. W tym od Stacji Uj´-
cia Wody w Witkowie, czyli majàtku b´dàcego wspó∏-
w∏asnoÊcià gminy Racià˝ i miasta Racià˝. Istnienie
wspó∏w∏asnoÊci oraz twierdzenie, ˝e SUW w Witkowie
nie jest majàtkiem spó∏ki PGKiM w Racià˝u znajduje
potwierdzenie w post´powaniu sàdowym oraz w prawo-
mocnym wyroku. W zwiàzku z tym SUW w ogólne nie
powinien znaleêç si´ w ksi´gach rachunkowych spó∏ki
PGKiM, stanowiàcych podstaw´ do naliczania amorty-
zacji.

Spó∏ka PGKiM w Racià˝u nie jest w∏aÊcicielem ˝ad-
nej nieruchomoÊci – ani budynków czy budowli zwiàza-
nych z gruntem i nie powinna naliczaç od nich amortyza-
cji, co jest elementem kosztów ogólnych. Wspó∏w∏asno-
Êci nie mo˝na przenieÊç aktem za∏o˝ycielskim spó∏ki,
a innych aktów notarialnych nie sporzàdzono. Zgodnie
z wyrokiem Sàdu Apelacyjnego w Warszawie, w dniu
sporzàdzenia aktu za∏o˝ycielskiego spó∏ka PGKiM
w Racià˝u nie mia∏a osobowoÊci prawnej, nie mia∏a te˝
zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych. Spó∏ka ta nie jest uwi-
doczniona w ˝adnej ksi´dze wieczystej jako w∏aÊciciel,
co decyduje o w∏asnoÊci.

(Na podstawie pisma wójta gminy Racià˝ Ryszarda Gisz-
czaka do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w War-
szawie)

Pose∏ obieca∏ pomóc
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Ireneusz
Wierzbicki
wyró˝niony
Mazowiecka Rada Bezpieczeƒstwa

Ruchu Drogowego, której przewodniczy
marsza∏ek województwa Adam Struzik,
uhonorowa∏a dziewi´ç osób statuetkà „Za
zas∏ugi dla bezpieczeƒstwa ruchu drogo-
wego”. W tej grupie znalaz∏ si´ Ireneusz
Wierzbicki – nauczyciel w Publicznym
Gimnazjum w Gralewie. Z powiatu p∏oƒ-
skiego tylko on zosta∏ wyró˝niony przez
marsza∏ka. Uroczyste wr´czenie okolicz-
noÊciowej statuetki odby∏o si´ w styczniu
br. w Warszawie. O nagrodzenie Irene-
usza Wierzbickiego wnioskowa∏a dyrek-
torka Wojewódzkiego OÊrodka Ruchu
Drogowego w Ciechanowie Anna Gwoêdzik.

Irka Wierzbickiego znamy bardzo dobrze jako propa-
gatora wÊród uczniów gralewskich szkó∏ zasad bezpiecz-
nego poruszania si´ po drodze, m.in. poprzez uczestnic-
two w corocznym konkursie bezpieczeƒstwa ruchu dro-
gowego. Niejednokrotnie na tych ∏amach informowali-
Êmy o sukcesach m∏odzie˝y z Gralewa w tym konkursie.
I to na ró˝nych szczeblach, od powiatowego poczynajàc,
a na krajowym koƒczàc. By∏y one w du˝ej mierze zas∏u-
gà w∏aÊnie tego nauczyciela. To on rozpropagowa∏ kon-
kursowà ide´ najpierw w szkole podstawowej, a potem
gimnazjum. Pracowa∏ z uczniami, i czyni to nadal, godzi-
nami, dniami, tygodniami, nawet miesiàcami, aby dobrze
przygotowaç ich do zawodów, w których od pierwszych
startów zajmowali czo∏owe lokaty. Dzi´ki niemu szko∏y
w Gralewie znane sà w powiecie, województwie i kraju
jako te, w których problematyka bezpieczeƒstwa ruchu
drogowego jest na czo∏owym miejscu. Zawsze w cieniu
swoich uczniów, którzy zdobywali laury na zawodach
wszystkich szczebli, teraz zosta∏ doceniony za swojà
˝mudnà, konsekwentnà prac´ z m∏odzie˝à.

Ale przecie˝ jego praca dotyczàca problematyki bez-
pieczeƒstwa ruchu drogowego nie ogranicza∏a si´ tylko
do przygotowania uczniów do startu w zawodach. Zabie-
ga∏ o to, aby w szkole powsta∏y bezpieczne warunki do
praktycznej nauki tych zasad. Opowiedzia∏ nam o tym.

-My jako nauczyciele mamy obowiàzek dbaç o bez-
pieczeƒstwo dzieci poruszajàcych si´ po drogach.
W zwiàzku z tym w 1997 roku wystàpi∏em do wójta gmi-
ny Racià˝ Ryszarda Giszczaka z wnioskiem o wybudo-
wanie miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podsta-
wowej w Gralewie. Wójt wyrazi∏ zgod´ pod warunkiem,
˝e nieodp∏atnie zrobi´ plan miasteczka. Wspólnie wybra-
liÊmy plac. Plan miasteczka mia∏em wykonaç tak, aby po-
zosta∏y na nim wszystkie drzewa, które tam ros∏y. Po wy-
konaniu planu, przedstawi∏em go wójtowi, który znalaz∏
wykonawc´. I jeszcze w tym samym roku, to znaczy
w roku 1997 przy szkole w Gralewie powsta∏o asfaltowe
miasteczko – pierwsze w powiece p∏oƒskim i jedno
z pierwszy w ówczesnym województwie ciechanowskim.
Korzystali z niego nie tylko uczniowie naszej szko∏y,

tak˝e uczniowie ze szkó∏ z oÊcien-
nych gmin przygotowujàcy si´ do
turnieju BRD, m.in. nasi odwiecz-
ni rywale z Nowego Miasta.

-Tematy dotyczàce wychowa-
nia komunikacyjnego realizujemy
na ró˝nych przedmiotach – g∏ów-
nie na lekcjach techniki i godzi-
nach wychowawczych. W roku
szkolnym 2005/2006, w gimna-
zjum, zamiast czwartej godziny
wychowania fizycznego wprowa-
dziliÊmy wychowanie komunika-
cyjne, które prowadzi∏em. Zaj´cia
te podzieli∏em na siedem dzia∏ów:
budowa i wyposa˝enie roweru
i motoroweru, podstawowe defi-
nicje i okreÊlenia, zasady porusza-
nia si´ po drodze i wykonywanie
manewrów, znaki drogowe,
pierwszeƒstwo przejazdu przez

skrzy˝owanie, wypadki drogowe i pierwsza pomoc, prak-
tyczna jazda rowerem i motorowerem.

- Ka˝dy dzia∏ koƒczy∏ si´ sprawdzianem wiadomoÊci
i umiej´tnoÊci uczniów. Na tej podstawie uczniowie
otrzymujà kart´ rowerowà lub motorowerowà, jeÊli jej nie
majà.

- W 2007 roku wystàpi∏em, za poÊrednictwem dyrek-
cji Publicznego Gimnazjum w Gralewie, do WORD
w Ciechanowie z proÊbà o zakup motoroweru dla gimna-
zjum. Motorower by∏ nam potrzebny do nauki jazdy, aby
m∏odzie˝ lepiej opanowa∏a technik´. Dzi´ki pani dyrektor
Annie Gwoêdzik otrzymaliÊmy taki motorower.

- W 2008 roku wystàpi∏em do pani dyrektor WORD
w Ciechanowie z proÊba o zakup toru przeszkód dla na-
szego gimnazjum. Wprawdzie mieliÊmy taki tor, wyko-
nany przeze mnie i rodziców, ale ten, o który wystàpili-
Êmy do WORD, by∏ nam potrzebny do doskonalenia tech-
niki jazdy rowerem, jak równie˝ na turniej BRD. W na-
szej szkole co roku odbywajà si´ eliminacje tego turnieju
na szczeblu gminy, cz´sto powiatu p∏oƒskiego oraz okr´-
gu ciechanowskiego. Tor ten otrzymaliÊmy. Na co dzieƒ
korzystajà z niego uczniowie gimnazjum i szko∏y podsta-
wowej. Mamy tor z prawdziwego zdarzenia, który s∏u˝y
uczniom do doskonalenia techniki jazdy oraz na zawody
odbywajàce si´ w naszej placówce.

- Corocznie w naszej szkole organizujemy spotkania
m∏odzie˝y z przedstawicielami policji. Bardzo dobrze
uk∏ada si´ nam wspó∏praca z wydzia∏em ruchu drogowe-
go Komendy Powiatowej Policji w P∏oƒsku.

- Wszystkie te poczynania przyczyniajà si´ do popra-
wy bezpieczeƒstwa ruchu drogowego w naszej gminie.
Uczniowie naszego gimnazjum i szko∏y podstawowej nie
uczestniczà w kolizjach i wypadkach drogowych (odpu-
kaç w niemalowane). Znajà i stosujà przepisy ruchu dro-
gowego. Czujà si´ bezpieczni na drogach, poniewa˝ do-
brze opanowali technik´ jazdy rowerem i motorowerem
oraz przepisy ruchu drogowego.

Gratulujemy Irkowi i liczymy na to, ˝e w gminie Ra-
cià˝ pojawià si´ jego naÊladowcy.

R-r
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A˝ pi´ç zespo∏ów z gminy Racià˝
zaprezentowa∏o si´ na tegorocznych
Mazowieckich Zapustach, imprezie
folklorystycznej organizowanej od
niemal 30 lat przez ciechanowskie
muzeum w ostatnià niedziel´ karna-
wa∏u. Tym razem odby∏y si´ one 22 lutego w D∏ugo-
∏´ce, gmina Opinogóra.

W barwnym, rozÊpiewanym i roztaƒczonym korowo-
dzie przebieraƒców imponujàco prezentowali si´ repre-
zentanci gminy Racià˝. Tyle zespo∏ów nie przyjecha∏o
z ˝adnej innej gminy. W korowodzie szli wi´c i dokazy-
wali, wszak to ostatki - seniorzy z Koziebród, stra˝acy
z Koziebród, dzieci i m∏odzie˝ z Bielan, przebieraƒcy
z Szapska oraz uczniowie z Gralewa.

W korowodzie szli te˝ honorowi goÊcie Mazowiec-
kich Zapustów z pos∏em Aleksandrem Sopliƒskim i mar-
sza∏kiem Mazowsza Adamem Struzikiem. Ten drugi bar-
dzo dobrze czu∏ si´ wÊród przebieraƒców. Da∏ si´ porwaç
do zabawy, dowcipkowa∏, szeroko si´ uÊmiecha∏.

Po pochodzie przez wieÊ zespo∏y, zgodnie ze zwycza-
jem, odwiedzi∏y d∏ugo∏´ckich gospodarzy. Potem do wie-
czora w okaza∏ej remizie OSP trwa∏y wyst´py oceniane
przez fachowe jury z etnografami w roli g∏ównej.

O oto reprezentanci gminy Racià˝
na Mazowieckich Zapustach 2009:

OSP Koziebrody: Eugeniusz Ptasik (stra˝ak komen-
dant), Zofia Kaczorowska (bocian), Ewa ˚ebrowska
(Ma∏gorzatka) Barbara Kowalska (cyganka), Zdzis∏aw
Biesiekierski (jeêdziec na koniu), Stanis∏awa Kuêniewska
(panna), Marzena Ârodkowska (dziadek), Marek Ârod-
kowski (kawaler), Anna Ârodkowska (anio∏), Anna Breƒ-
ska (dama), Zygmunt Kamiƒski (niedêwiedê), Tadeusz
Wroƒski (diabe∏) Barbara Czarnecka (koza).

Klub Seniora Koziebrody, debiutant przeglàdu: Te-
resa Dobies (cyganka), Zenobia Rudziƒska (babcia), Je-
rzy Rudziƒski (dziadek), Irena Marl´ga (cygan), Teresa
Piotrowska (cyganka), Helena Gajewska (dama), Jadwiga
Petrykowska (kawaler), Jadwiga Bielicka (panna).

Zespó∏ z Bielan. Tu nale˝à si´ wyjaÊnienia. Nazwa
nowa, ale twarze znajome. Otó˝ pani Barbara Falkiewicz
o przepraszam, Kamiƒska, która wszystkie trzy grupy ko-
ziebrodzkie przygotowywa∏a i im gra∏a na swym s∏ynnym
ju˝ akordeonie, postanowi∏a uhonorowaç m∏odzie˝ od po-
czàtku, czyli od 10 lat wyst´pujàcà na zapustach i pozwo-

Zespo∏y z gminy Racià˝

A kto to taki? Jak to kto, Barbara Kleniewska
w przebraniu króla

Zespó∏ z Szapska

Zespó∏ OSP Koziebrody

Zespó∏ Klubu Seniora z Koziebród
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zdominowa∏y Mazowieckie Zapusty

liç jej wystàpiç w tym roku pod nazwà w∏asnej miejsco-
woÊci. Zw∏aszcza ˝e dla Kasi, Marty i Mirki by∏ to ostat-
ni wyst´p na Mazowieckich Zapustach. - M∏odzie˝ w tej

chwili jest rozproszona po miejscowoÊciach, gdzie si´
uczy i studiuje, stàd trudnoÊci w robieniu prób – wyjaÊnia
pani Barbara. A oto sk∏ad Bielan: Miros∏awa ¸o˝ewicz
(diabe∏), Ewelina ¸o˝ewicz (dziadek), Miko∏aj Breƒski
(niedêwiedê), Dorota Ptasik (cygan), Kinga Ptasik (koza),
Mateusz Ptasik (Ma∏gorzata), Dominik Milewski (jeê-

dziec na koniu), Zofia Milewska (anio∏), Katarzyna Pi-
woƒska (cyganka), Marta Piwoƒska (cyganka), Igor Zió∏-
kiewicz (Êmierç).

Zespó∏ z Szapska (cz´Êciowo z Kaczorowów, Do-
bskiej Kolonii i Racià˝a): Barbara Kleniewska (król),
Krystyna Gàsiorowska (królowa), Anna Ksybek (cygan-

ka), Agnieszka Kuliƒska (cyganka), Anna Gradecka
(˝yd), Stanis∏aw Radzia∏owski (zapust), Martyna Zako-
bielska (cyganka), Rafa∏ Dobrzyƒski (ksiàdz), Pawe∏ Ku-
Êmierowski (zapust), Tobiasz Nowakowski (zapust),
Krzysztof Orzechowski (diabe∏), Anita Wierzchowska
(panna), Ewa Budka (zakonnica), Anna Wierzbicka (pan-
na), Mateusz Miko∏ajczyk (Êmierç), Marek Ochocki
(przygrywajàcy).

Zespó∏ „Gralinki” ze szko∏y w Gralewie: Joanna
Skierkowska (baba), Mariusz Machciƒski (turoƒ), Joanna
Wójtowicz (zapust), Natalia Konczewska (niedêwiedê),

Katarzyna Budka (diabe∏), Monika Lewandowska (dia-
be∏), Anna Biernacka (diabe∏), Milena Dymowska (koza),
Joanna Bartczakowska (bocian), Alicja Cybulska (˝yd),
Anita Graczyk (Êmierç), Martyna Zaborowska (dziew-
czyna), Piotr Graczyk (akordeonista), Pawe∏ Graczyk (gi-
tarzysta), Ma∏gorzata Raciniewska (opiekun zespo∏u).

R-r

Przebieraƒcy dokazywali, bawili si´, taƒczyli, wszak to by∏a
ostatnia niedziela karnawa∏u

Zespó∏ z Bielan

Korowód przez wieÊ

Zespó∏ „Gralinki” z Gralewa

Marsza∏ek Adam Struzik dobrze czu∏ si´ wÊród przebieraƒców
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19 lutego spotkanie w Gralewie wyznaczyli sobie
cz∏onkowie Nauczycielskiego Klubu Seniora zrzeszajà-
cego emerytowanych pedagogów ze szkó∏y w Racià˝u
i gminie Racià˝.

Nauczyciele zwiedzili koÊció∏ Êw. Ma∏gorzaty,
spotkali si´ z proboszczem parafii ksi´dzem Janem
Piotrowskim, który pokrótce przedstawi∏ histori´
i dzieƒ dzisiejszy Êwiàtyni. Póêniej uczestnicy wy-
cieczki udali si´ do szko∏y. Zwiedzili placówki,
spotkali si´ z w∏adzami gminy - wójtem Ryszar-
dem Giszczakiem i przewodniczàcym Rady Gmi-
ny Jaros∏awem Jaworskim. T∏ustoczwartkowy
podwieczorek seniorów poprzedzi∏o jeszcze wr´-
czenie legitymacji nowym cz∏onkom Klubu.

Nauczycielski Klub Seniora w Racià˝u po-
wsta∏ 28 kwietnia 2008 roku. W dniu tym w Miej-
skim Zespole Szkó∏ odby∏o si´ spotkanie nauczy-
cieli emerytów mieszkajàcych w Racià˝u i gminie
Racià˝. Zebranie to zorganizowa∏a grupa inicja-
tywna: Teresa Maciejewska, Janina Nowociƒska,
W∏adys∏aw Kwiatkowski, Stefan Modrzejewski.

Powo∏ano Nauczycielski Klub Seniora, któ-
rego celem jest integrowanie Êrodowiska nauczy-
cieli i innych pracowników placówek oÊwiatowo-
-wychowawczych, którzy sà emerytami lub renci-
stami, tworzenie mo˝liwoÊci realizacji wspólnych
zainteresowaƒ, nawiàzywanie i rozwijanie wspó∏-
pracy z w∏adzami miasta, gminy, szko∏ami, ró˝ny-
mi instytucjami i organizacjami.

Zebrania cz∏onków Nauczycielskiego Klubu
Seniora odbywajà si´ raz w miesiàcu. Sà one po-
przedzone spotkaniem Zarzàdu, który kieruje bie-
˝àcà dzia∏alnoÊcià klubu. W posiedzeniach Zarzà-
du uczestniczà z g∏osem doradczym cz∏onkowie Ko-
misji Rewizyjnej.

Klub liczy 45 cz∏onków.

Zarzàd Klubu:
Stefan Modrzejewski - prezes
Teresa Maciejewska - wiceprezes
Roman Chrzanowski - wiceprezes
W∏adys∏aw Kwiatkowski - wiceprezes
El˝bieta Grodkiewicz - sekretarz
W∏adys∏awa Cichocka - skarbnik
Janina Nowociƒska - cz∏onek zarzàdu
Teresa Kwasiborska - cz∏onek zarzàdu

Komisja Rewizyjna:
Stefan Kucharczyk - przewodniczàcy
Jan Chàdzyƒski - wiceprzewodniczàcy
¸ucja Wysocka - sekretarz
Jadwiga Listkowska - cz∏onek
El˝bieta Argasiƒska - cz∏onek

T∏ustoczwartkowy
podwieczorek  nauczycieli

Nauczyciele z uwagà wys∏uchali informacji ksi´dza
proboszcza o gralewskiej Êwiàtyni

Po zwiedzeniu koÊcio∏a ksiàdz Jan Piotrowski 
przyjà∏ goÊci w sali katechetycznej

Nowymi cz∏onkami klubu zosta∏y panie dyrektorki – Teresa Koszela
(by∏a dyrektorka SP w Kod∏utowie) i Anna Wierzbicka (by∏a dyrek-

torka PG w Gralewie). Na zdj´ciu w rozmowie z prezesem klubu Ste-
fanem Modrzejewskim
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W maju 2008 r. zebranie cz∏onków klubu odby∏o

si´ w Zespole Szkó∏ Spo∏ecznego Towarzystwa
OÊwiatowego w Racià˝u. Podczas spotkania cz∏onko-
wie otrzymali legitymacje. Z uwagà wys∏uchali wystà-
pienia swojej kole˝anki El˝biety Grodkiewicz, radnej
Rady Powiatu P∏oƒskiego, na temat realizacji celów
Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu. Pani radna odpo-
wiada∏a tak˝e na pytania dotyczàce g∏ównie spraw
oÊwiaty i zdrowia.

Nast´pnie czas umili∏ wyst´p Zespo∏u Taƒca Towa-
rzyskiego „Akcent” z Racià˝a. Urocze dzieci (by∏y
wÊród nich tak˝e wnuczki cz∏onków klubu) pi´knie za-
prezentowa∏y ró˝ne taƒce, czym sprawi∏y wielkà przy-
jemnoÊç obecnym na spotkaniu nauczycielom senio-
rom.

D∏ugo jeszcze trwa∏y wspomnienia z lat pracy zawo-
dowej, a niezapomniane dawne polskie przeboje przy-
pomina∏y lata m∏odoÊci.

W czerwcu 2008 r. odby∏ si´ w Kaczorowach piknik
integracyjny. Przy muzyce, pieczonych kie∏baskach, w
rodzinnej atmosferze sp´dzili czas cz∏onkowie klubu.
Du˝à atrakcjà by∏ przejazd bryczkà.

We wrzeÊniu 2008 r. w Zespole Szkó∏ w Racià˝u
odby∏o si´ kolejne spotkanie cz∏onków Nauczycielskie-
go Klubu Seniora. Histori´ szko∏y przedstawi∏ cz∏onek
klubu, by∏y dyrektor Norbert Szelàgowski, a nast´pnie
nauczyciele seniorzy zwiedzili budynek szko∏y. Zoba-
czyli nowoczesne pracownie informatyczne, j´zykowe,
gastronomiczne, hal´ sportowà i inne pomieszczenia
edukacyjne i socjalne.

3 paêdziernika 2008 r. cz∏onkowie Nauczycielskie-
go Klubu Seniora wzi´li udzia∏ w spotkaniu literacko-
-muzycznym pod has∏em „WolnoÊç – kocham i rozu-
miem” poÊwieconym 64. rocznicy upadku Powstania
Warszawskiego, na które zostali zaproszeni do Miej-
skiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Podczas
spotkania cz∏onek klubu Roman Chrzanowski podzieli∏
si´ wspomnieniami zwiàzanymi z wysiedlaniem miesz-
kaƒców Racià˝a przez hitlerowców w czasie II wojny
Êwiatowej.

14 paêdziernika z okazji Dnia Edukacji Narodowej
odby∏o si´ uroczyste spotkanie nauczycieli seniorów
w sali Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Racià˝u. By∏y ˝y-
czenia, kwiaty i wspania∏a zabawa.

W listopadzie cz∏onkowie Nauczycielskiego Klubu
Seniora spotkali si´ w swoim lokalu, który udost´pni∏y
nieodp∏atnie na potrzeby cz∏onków NKS w∏adze Gmin-
nej Spó∏dzielni SCh w Racià˝u, za co nauczyciele se-
niorzy sà bardzo wdzi´czni.

W grudniu w sali widowiskowej Miejskiego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji odby∏o si´ z okazji Êwiàt Bo-
˝ego Narodzenia uroczyste spotkanie wigilijne. Oprócz
cz∏onków klubu wzi´li w nim udzia∏ przedstawiciele
w∏adz miasta Racià˝a, gminy Racià˝, dyrektorzy szkó∏,
sponsorzy i przyjaciele klubu. Pi´kny wyst´p artystyczny
zwiàzany tematycznie ze Êwi´tami przedstawi∏y dzieci
z Przedszkola w Racià˝u.

W styczniu 2009 roku odby∏o si´ spotkanie w lokalu
klubu. Podsumowano 2008 rok i zaplanowano dzia∏ania
na rok 2009. Powo∏ano dwie sekcje: komputerowà i strze-
leckà.

Cz∏onkowie sekcji komputerowej spotykajà si´ i pra-
cujà pod kierunkiem instruktora w pracowni informatycz-
nej Zespo∏u Szkó∏ Spo∏ecznego Towarzystwa OÊwiato-
wego, którà dyrekcja szko∏y nieodp∏atnie udost´pni∏a na-
uczycielom seniorom.

Sekcja strzelecka nawiàza∏a kontakt z LOK–iem
w P∏oƒsku. Ustalono zasady wspó∏pracy. W najbli˝szym
czasie sekcja rozpocznie dzia∏alnoÊç. Planowane jest po-
wo∏anie kolejnych sekcji.

Klub posiada kronik´, którà prowadzi Teresa Kwasi-
borska. W planie jest za∏o˝enie strony internetowej.

Rr, SM

Nauczyciele zwiedzili placówki oÊwiatowe Gralewa 
w towarzystwie w∏adz gminy Racià˝ i dyrektorów szkó∏
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Mamy zaszczyt zaprosiç do udzia∏u
w I edycji konkursu historycznego
pt „Polska Piastów 960 – 1370”.

Konkurs jest skierowany do m∏odzie˝y szkó∏ Êrednich.

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Spo∏eczne Liceum Ogólnokszta∏càce Spo∏ecznego
Towarzystwa OÊwiatowego w Racià˝u

09-140 Racià˝ ul. P∏ocka 28
tel. (023) 6791-071, fax (023) 6792 – 910,

e-mail: storaciaz@poczta.onet.pl

CELE KONKURSU:
- wzbudzanie zainteresowania historià Polski wÊród

uczestników konkursu;
- zg∏´bianie poczucia i postawy patriotycznej;
- kszta∏towanie emocjonalnego stosunku do dziejów

Polski;
- zainspirowanie do pracy twórczej oraz rozwijanie w∏a-

snej kreatywnoÊci;
- pog∏´bienie wiedzy m∏odzie˝y szkolnej o dynastii za-

∏o˝ycieli, twórców i pierwszych w∏adców paƒstwa
polskiego-Piastach, kulturalnym, gospodarczym i po-
litycznym Polski od po∏owy X wieku do 1370 roku.

ZAKRES TEMATYCZNY:
„ Polska Piastów-960-1370r.”.
- za∏o˝yciele dynastii;
- ˝ycie gospodarcze;

- ˝ycie kulturalne;
- polityka w tym okresie.

PROPONOWANE LEKTURY:
ETAP SZKOLNY
1. G. Labuda, Poczàtki paƒstwa polskiego, Warszawa

2002.
2. J. Matejko, Poczet królów i ksià˝àt polskich, Warsza-

wa 1998.
3. W. Sienkiewicz, Ma∏y s∏ownik historii Polski, War-

szawa 1991.
+ OBOWIÑZUJÑCY PODR¢CZNIK DO
NAUCZANIA HISTORII W SZKOLE ÂREDNIEJ

ETAP FINA¸OWY
4. J. Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, (ró˝ne

lata wydania).
5. Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa 1993.
6. P. Jasienica, Polska Piastów, (ró˝ne lata wydania).
7. M. Bogucka, Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upa-

dek (ró˝ne lata wydania).
8. R. Grodecki, ST. Czachorowski, J. Dàbrowski, Dzieje

Polski Êredniowiecznej w dwu tomach, Kraków 1995.
9. J. Borowiec, Encyklopedyczny S∏ownik S∏awnych Po-

laków, Warszawa 1996.
10. A. Paner, J. Iluk, Na tabliczce, papirusie, pergaminie.

èród∏a historyczne: Staro˝ytnoÊç, Êredniowiecze, Ko-
szalin 1997.

11. S. Sierpowski, èród∏a i materia∏y do nauczania histo-
rii, Warszawa 1998.

KONKURS HISTORYCZNY

ZBIÓRKA MAKULATURY
- V EDYCJA KONKURSU

Zarzàd Województwa Mazowieckiego podjà∏ uchwa∏´
w sprawie zorganizowania V edycji konkursu „Zbiórka ma-
kulatury”, dla przedszkoli, szkó∏ podstawowych, gimnazjów
i szkó∏ ponadgimnazjalnych z terenu województwa mazo-
wieckiego.

G∏ównym jego celem jest propagowanie w∏aÊciwych postaw
proekologicznych u najm∏odszych, inicjowane przez ich bezpo-

Êrednie zaanga˝owanie we wspólne przedsi´wzi´cia, w tym m.
in. w zadania zwiàzane z selektywnym zbieraniem odpadów.

W latach 2005 – 2008 przeprowadzono cztery edycje kon-
kursu, które spotka∏y si´ z ogromnym zainteresowaniem placó-
wek oÊwiatowych. Wzi´∏o w nich udzia∏ 213528 przedszkola-
ków i uczniów, którzy zebrali ∏àcznie 4526057,48 kg makulatu-
ry. Liczby te obrazujà wielkie zaanga˝owanie uczestników kon-
kursu.

Czas trwania konkursu – od 31 stycznia do 31 marca 2009 r.
Raporty z przebiegu zbiórki oraz potwierdzenia iloÊci przekaza-
nej makulatury nale˝y przes∏aç do 30 kwietnia 2009 r. na adres:

Urzàd Marsza∏kowski Województwa Mazowieckiego
Departament Ârodowiska, ul. Skoczylasa 4, 03-469
Warszawa. Podsumowanie i zakoƒczenie konkursu
odb´dzie si´ do koƒca czerwca 2009 r.

W ekologicznych poczynaniach w gminie Racià˝
od lat przodujà uczniowie Zespo∏u Szkó∏ w Uniecku.
Uczestniczà w ró˝nego rodzaju przedsi´wzi´ciach na
rzecz Êrodowiska, m.in. w konkursach – plastycznym,
wiedzy o ekologii i w∏aÊnie zbiórki makulatury.
W ubieg∏ym roku szkolnym zebrali oko∏o 1200 kg od-
padów papierowych. Poczynania ekologiczne uczniów
uczniów unieckiej szko∏y podsumowywane sà
w kwietniu na specjalnym apelu, który odbywa si´
z okazji przypadajàcego w tym miesiàcu Dnia Ziemi.

Na zdj´ciu uczniowie szko∏y w Uniecku, którzy
w ubieg∏ym roku szkolnym zebrali najwi´cej makula-
tury.

R-r
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WÓJT GMINY RACIÑ˚
informuje:

Ka˝dy ROLNIK, który chce odzyskaç cz´Êç pieni´-
dzy wydanych na olej nap´dowy u˝ywany do produkcji
rolnej

powinien
w terminie od 2 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r.

z∏o˝yç odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami
VAT (lub ich kopiami) stanowiàcymi dowód zakupu
oleju nap´dowego w okresie od 1 wrzeÊnia 2008 r. do 28
lutego 2009 r.,

Na podstawie wyjaÊnieƒ zawartych na stronach
internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi informuj´, ˝e nie przys∏uguje zwrot podatku ak-
cyzowego za ON typu BIOESTER.

Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo∏ecznej z 10 marca 2004 r. w spra-
wie sposobu oznakowania dystrybutorów do sprzeda˝y
biopaliw ciek∏ych (Dz. U. Nr 51, poz. 499, z póên. zm.),
paliwo o nazwie BIOESTER, b´dàce 100 % estrem (es-
ter stanowiàcy samoistne paliwo silnikowe) nie jest
oznaczone kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 przy-
pisanym do olejów nap´dowych wymienionych w ww.
ustawie z dnia 10 marca 2006 r. Zgodnie z rozporzàdze-
niem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmie-
niajàcego rozporzàdzenie w sprawie zwolnieƒ od podat-
ku akcyzowego (Dz. U. Nr 243, poz. 1766), biokompo-
nenty stanowiàce samoistne paliwo - czyli BIOESTER,
ON-BIOESTER, BIOESTER RME - sà ju˝ zwolnione
z akcyzy.

W obrocie znajduje si´ równie˝ biopaliwo sk∏adajàce
si´ z 20% estrów i 80% oleju nap´dowego, które wed∏ug
przytoczonego wy˝ej rozporzàdzenia Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej powinno byç oznaczo-
ne na dystrybutorze jako B20. W przypadku oleju nap´-
dowego typu BioDiesel, w rozumieniu paliwa silniko-
wego z domieszkà biokomponentów i spe∏niajàcego
wymagania jakoÊciowe okreÊlone w rozporzàdzeniu Mi-
nistra Gospodarki z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. w sprawie
wymagaƒ jakoÊciowych dla biopaliw ciek∏ych (Dz. U.
Nr 166, poz. 1182), w Êwietle przepisów o podatku ak-
cyzowym, w ramach kodu CN 2710 19 41 do 2710 19
49 mieszczà si´ równie˝ oleje zawierajàce 20% estrów
(biopaliwa ciek∏e) tym samym jego zakup i wykorzysta-
nie do produkcji rolnej umo˝liwia ubieganie si´ o zwrot
cz´Êci podatku akcyzowego, na podstawie ww. ustawy
z dnia 10 marca 2006 r.

Limit wynosi 86 litrów na 1 ha u˝ytków
rolnych, a stawka zwrotu podatku 

akcyzowego 0,85 z∏ na 1 litr 
oleju nap´dowego.

Pieniàdze wyp∏acane b´dà w terminie: 
4 maja - 1 czerwca 2009 r.
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Dla paƒ z najlepszymi
˝yczeniami

Zbli˝a si´ 8 marca. Paniom, które z oka-
zji Dnia Kobiet przyjmujà ˝yczenia, redak-
cja „GR” sk∏ada ich moc do∏àczajàc foto-
graficzny bukiet oraz przys∏owia i powie-
dzenia o kobietach.
Ka˝da kobieta dwa razy szaleje: kiedy si´ kocha 

i kiedy siwieje.

Kobieta m∏oda, mà˝ stary – pewne w domu swary.

Kobieta winna byç jak herbata: s∏odka, 
mocna i goràca.

Ogieƒ pali z bliska, pi´kna kobieta z daleka i z bliska.

Bez kobiety m´˝czyzna jest tylko pó∏cz∏owiekiem.

Bóg po to stworzy∏ kobiety, ˝eby by∏y kochane.

Co wiedzà trzy kobiety – wiedzà wszyscy.

Dom bez kobiety jest jak skrzypce bez strun.

J´zyk jest najlepszà bronà kobiety, wi´c dba,                    
by nie rdzewia∏

Kobieta musi mieç zawsze ostatnie s∏owo.

Pi´kna kobieta jest rzekà, w której tonà m´drcy.

Pi´kna kobieta bez przyjaciela jest jak wiosna bez ró˝.

Przez kobiet´ i diabe∏ osiwieje.

èród∏o: „Przys∏owia polskie i obce” - Danuta
i W∏odzimierz Mas∏owscy, Âwiat Ksià˝ki, Warsza-
wa, 2003 r.

W ka˝dy poniedzia∏ek od 16
marca do 20 kwietnia (w∏àcznie)
w godzinach 16.15-17.30 w Punk-
cie Informacji Obywatelskiej
w Miejskim Centrum Kultury
w P∏oƒsku dy˝ur b´dà pe∏niç pra-
cownicy Urz´du Skarbowego
w P∏oƒsku, którzy bezp∏atnie po-
mogà wype∏niç deklaracje podat-
kowà. 

Zaproszenie
na mammografi´

P∏oƒski szpital zaprasza na bezp∏atne badania mammograficzne.
Badaniu mo˝e byç poddana ka˝da kobieta w wieku 50 – 69 lat, bez
skierowania, raz na dwa lata.

Zapisy sà przyjmowane od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach
8.00 – 14.30 w gabinecie nr 3 w Przychodni Rejonowej w P∏oƒsku lub
telefonicznie 0 23 661 34 00 w. 326. Badanie wykonane b´dzie
w uzgodnionym terminie, w pracowni mammograficznej SPZZOZ
w P∏oƒsku, ul. Sienkiewicza 7. W powy˝szej sprawie mo˝na si´ rów-
nie˝ kontaktowaç z koordynatorkami badaƒ mammograficznych -
Helenà Burzyƒskà (tel. 0 23 661 34 00 w. 400) i El˝bietà D∏abik
(tel. 0 23 661 34 00 w. 405).

Og∏oszenie
Sprzedam dzia∏k´ o pow. 12 arów z

budynkami: dom mieszkalny ok. 100 m kw.,
gara˝, budynek gospodarczy - po∏o˝onà w

miejscowoÊci Kraszewo - S∏aw´cin.
Tel. (023) 679 22 27 (po 17.00)

Bezp∏atnie
rozliczysz si´
z fiskusem


