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Referendum 
w sprawie
po∏àczenia

Rada Gminy Racià˝ zdecydowa∏a o przepro-
wadzeniu referendum gminnego w sprawie
po∏àczenia gminy Racià˝ i miasta Racià˝a
w jednà jednostk´ samorzàdu terytorialnego.

Szczegó∏y na str. 2 i 3

JeÊli chodzi
o mój poglàd,
jestem przeciw

– Jako wójt chc´ tak, jak mieszkaƒcy b´dà
chcieli i wyra˝à to w referendum. Jako oby-
watel gminy Racià˝ – jestem przeciw. Na
po∏àczeniu na pewno straci gmina wiejska,
a miasto wcale nie musi zyskaç – mówi wójt
Ryszard Giszczak.

Wi´cej na str. 2

Gmina w agencji
Rada Gminy Racià˝ wyrazi∏a zgod´ na to,
aby gmina przystàpi∏a do nowotworzonego
podmiotu – spó∏ki prawa handlowego pod
nazwà Mazowiecka Agencja Energetyczna
Spó∏ka z o. o.W∏adze liczà na to, ˝e udzia∏
w tej spó∏ce przyczyni si´ do opracowania
programu gospodarki energetycznej w gmi-
nie Racià˝, a tak˝e do zbadania, czy na tere-
nie gminy znajdujà si´ êród∏a geotermalne.

Czytaj na str. 3

Gralewo
Budowa oÊrodka
coraz bli˝ej koƒca

Parterowy budynek nowego oÊrodka zdrowia
w Gralewie, budowanego za pieniàdze
z bud˝etu gminy, jest ju˝ pokryty dachem.
Prawdopodobnie we wrzeÊniu obiekt zosta-
nie oddany do u˝ytku. Na ponad 300 me-
trach kwadratowych znajdà si´ gabinety
lekarskie,   zabiegowy i stomatologiczny,
a tak˝e punkt apteczny.

Czytaj na str. 4

Polskie
kalwarie

W tym numerze wiele miejsca
poÊwi´camy Êwi´tom wielkanoc-
nym, które poprzedza Wielki Ty-
dzieƒ. Polecamy w´drówk´ Dro-
gà Krzy˝owà na Âwi´ty Krzy˝
w Górach Âwi´tokrzyskich oraz
zwiedzenie z nami po∏o˝onej na
po∏udniowo–wschodnich kraƒ-
cach Polski Kalwarii Pac∏awskiej.

Czytaj na str. 6–7

Jak to drzewiej
bywa∏o

Wielu z nas, zw∏aszcza m∏od-
szych, nie zna zwyczajów i oby-
czajów Êwiàtecznych, które pa-
nowa∏y na Mazowszu, a wi´c
i w naszym rejonie na prze∏omie
XIX i XX wieku oraz w minio-
nym stuleciu. Tymczasem sà
one ciekawe i warto do nich
wróciç. 

Przypominamy je na str. 8
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Mam dobre wiadomoÊci w sprawie
przejazdu kolejowego w Witkowie.
6 marca uczestniczy∏em w spotkaniu
w Toruniu z udzia∏em przedstawicieli
kolei i drogowców, na którym zastana-
wialiÊmy si´, jak rozwiàzaç ten problem.
W zwiàzku z protestem mieszkaƒców
Witkowa i w∏adz gminy Racià˝ przeciw-
ko likwidacji tego przejazdu, co propo-
nowa∏a Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad, przejazd kolejowy
w Witkowie nie zostanie zlikwidowa-
ny. Natomiast jego nawierzchnia ma byç
wyremontowana przez inwestora ob-
wodnicy Racià˝a. Nie zostanie zlikwido-
wany równie˝ przejazd kolejowy w Sa∏-
kowie. Otrzyma∏em potwierdzenie, ˝e
ustalenia toruƒskie zosta∏y zaakceptowa-
ne przez szefów PKP – Oddzia∏ Regio-
nalny w Gdaƒsku i GDDKiA w Warsza-
wie. Nasze starania o zachowanie prze-
jazdów nie posz∏y wi´c na marne. Przy-
pomn´, ˝e w grudniu ubieg∏ego roku Ra-
da Gminy Racià˝ zadecydowa∏a o po∏o-
˝eniu dywanika asfaltowego na drodze
do Witkowa. Obecnie sà wykonywane
podk∏ady geodezyjne w celu przygoto-
wania w tym roku dokumentacji na ten
trakt. Gdy zakoƒczona zostanie budowa
obwodnicy Racià˝a, wówczas przystàpi-
my do asfaltowania drogi do Witkowa.
WczeÊniej nie chcemy tego czyniç, gdy˝
po cz´Êci tej drogi porusza si´ ci´˝ki
sprz´t u˝ywany przy budowie obwodni-
cy i nie chcemy, aby zniszczy∏ nam no-
wy asfalt. Zamierzamy te˝ wybudowaç
asfaltowà drog´ do Kinik, przez Folwark
Racià˝ dochodzàcà do drogi wzd∏u˝ ob-
wodnicy.

Przewodniczàcy Rady Miejskiej Ra-
cià˝a przes∏a∏ do przewodniczàcego Ra-
dy Gminy Racià˝ uchwa∏´ o woli po∏à-
czenia miasta i gminy w jednà jednostk´
samorzàdowà z proÊbà o poddanie jej
konsultacji. Zanim jeszcze to pismo
wp∏yn´∏o, Rada Gminy Racià˝ postano-
wi∏a, ˝e w sprawie po∏àczenia miasta
i gminy zostanie przeprowadzone refe-
rendum gminne. Odb´dzie si´ ono 7
czerwca razem z wyborami do Parlamen-
tu Europejskiego. Referendum jest bar-
dziej wiarygodnà formà poznania opinii
mieszkaƒców ni˝ ankiety, które zastoso-
wane zosta∏y w mieÊcie.

JeÊli chodzi o mój poglàd na spraw´
∏àczenia... Jako wójt chc´ tak, jak
mieszkaƒcy b´dà chcieli i wyra˝à to

w referen-
dum. Jako
o b y w a t e l
gminy Ra-
cià˝ – jestem
przeciw. Na po∏àczeniu na pewno straci
gmina wiejska, a miasto wcale nie musi
zyskaç. Argumenty za po∏àczeniem, pre-
zentowane przez zwolenników tego aktu,
tylko cz´Êciowo sà prawdziwe. Mówi si´
na przyk∏ad, ˝e wspólny urzàd b´dzie
taƒszy – to prawda. Ale jego stworzenie
b´dzie kosztowne. JakaÊ grupa osób stra-
ci prac´, trzeba im wyp∏aciç odprawki.
Kolejna sprawa dotyczy podatków – jak
majà wyglàdaç po po∏àczeniu. W mieÊcie
stawki podatków kluczowych i op∏at lo-
kalnych sà wy˝sze ni˝ w gminie. Zatem
rodzi si´ pytanie, czy we wspólnej jedno-
stce samorzàdowej b´dà one obni˝one do
obecnego poziomu wiejskiego, czy pod-
wy˝szone do aktualnych stawek obowià-
zujàcych w mieÊcie. Oba rozwiàzania
oznaczajà to samo, ˝e wieÊ b´dzie finan-
sowaç miasto.

Kolejny argument przemawiajàcy
przeciw po∏àczeniu dotyczy specyfiki
obu jednostek samorzàdowych. Innà
ma miasto, innà nasza gmina. My mamy
na wsi problemy komunikacyjne, infra-
struktury komunalnej w postaci budowy
oczyszczalni Êcieków i kanalizacji sani-
tarnej oraz problemy zwiàzane ze s∏u˝bà
zdrowia. A miasto ma inne, z którymi
wià˝e si´ te˝ inna koncepcja inwestowa-
nia. Przyk∏adem jest chocia˝by zakup
przez miasto ziemi po 157,5 tys. z∏ za
hektar. Moim zdaniem jest to inwestycja
nietrafiona i kontrowersyjna. Nietrafio-
na, bo nie ma ˝adnej gwarancji, ˝e ktoÊ
od miasta t´ ziemi´ odkupi po takiej ce-
nie. A kontrowersyjna dlatego, ˝e mia-
sto kupi∏o jà od radnego. Dlaczego wi´c
wieÊ ma ponosiç koszty tej decyzji. Tym
bardziej dziwnej, ˝e miasto jest zad∏u˝o-
ne – w rankingu pisma samorzàdowego
„Wspólnota” znajduje si´ pod tym
wzgl´dem w czo∏ówce krajowej. Za-
miast sp∏acaç d∏ugi, miasto podejmuje
kosztowne, moim zdaniem nieracjonal-
ne decyzje. Inny pasztet, który odziedzi-
czà w∏adze po∏àczonej jednostki, jeÊli
do takiego po∏àczenia dojdzie, to oÊro-
dek zdrowia, który przej´∏o miasto. Do
roku 2012 oÊrodki zdrowia muszà spe∏-
niaç nowe wymogi. My w gminie jeste-
Êmy w stanie to uczyniç, bo w Kozie-
brodach budynek oÊrodka jest ju˝ zmo-
dernizowany, w Gralewie w tym roku

b´dzie gotowy nowy, w Uniecku, jeÊli
starostwo nam go przeka˝e, zostanie do-
stosowany do wymogów w przysz∏ym
roku. Co si´ natomiast tyczy oÊrodka sa-
morzàdowego w Racià˝u... Trzeba go
wyremontowaç. Pan burmistrz twierdzi,
˝e stanie si´ to w tym roku, co uwa˝am
za nierealne. Bo w tegorocznym bud˝e-
cie miasta na ten cel jest zapisane tylko
80 tys. z∏. Tymczasem trzeba tam prze-
prowadziç pot´˝ny remont. Pytam – kto
go sfinansuje? Po ewentualnym po∏à-
czeniu b´dzie to problem tak˝e wiejski.
Chc´ powiedzieç, ˝e pan burmistrz ra-
zem z radà podjà∏ kilka nieodpowie-
dzialnych decyzji i teraz – pràc do po∏à-
czenia miasta i gminy chce, aby ktoÊ
koszty tych decyzji sfinansowa∏. Tak jak
chcia∏, ˝eby gmina dok∏ada∏a do przed-
szkola w Racià˝u. I teraz ma pretensje,
moim zdaniem nieuzasadnione, ˝e my
tego nie czynimy. Ale sam do tego do-
prowadzi∏. Z powodów chyba osobi-
stych zlikwidowa∏ niepubliczne przed-
szkole i powo∏a∏ publiczne. Dofinanso-
wanie publicznego przedszkola mo˝e
si´ odbywaç tylko na zasadzie przej´cia
zadaƒ przez gmin´. A nie na takiej, jakà
przyjà∏ pan burmistrz przekr´cajàc arty-
ku∏ ustawy oÊwiatowej, wk∏adajàc go
w cudzys∏ów, co by sugerowa∏o, ˝e jest
fragmentem ustawy, i wysy∏ajàc do
mnie w piÊmie stwierdzajàcym, ˝e gmi-
na musi p∏aciç na przedszkole miejskie.
To jest nieuczciwe podejÊcie. Tak si´
nie buduje zaufania. Nale˝a∏o najpierw
uzgodniç spraw´ finansowania, a póê-
niej likwidowaç przedszkole niepublicz-
ne, które nasza gmina bez ˝adnej ∏aski
musi finansowaç i ma ku temu mo˝liwo-
Êci prawne.   A finansowanie przedszko-
la publicznego mo˝e byç jedynie tylko
za porozumieniem jednostek samorzà-
dowych. Do tego jednak potrzebna jest
wspó∏praca. Trudno mówiç o wspó∏pra-
cy, je˝eli ktoÊ oszukuje w pismach albo
anga˝uje si´ w likwidacj´ przedszkola
gminnego. Takie fakty mia∏y miejsce.
Panu burmistrzowi zabrak∏o cywilnej
odwagi wystàpiç wprost o likwidacj´
naszego przedszkola w Racià˝u, ale ak-
tywnie w tym uczestniczy∏, tylko z dru-
giego rz´du.

Kolejne przyk∏ady. Pan burmistrz by∏
∏askaw publicznie oÊwiadczyç, ˝e gmina
Racià˝ nie powinna remontowaç oÊrod-
ków zdrowia, bo dzia∏a na szkod´ miasta.
Doda∏ te˝, ˝e powinna finansowaç kosz-
ty remontu oÊrodka w Racià˝u oraz przy-
stanków autobusowych i parkingów
w mieÊcie, bo mieszkaƒcy gminy z nich
korzystajà. Idàc tym tokiem rozumowa-
nia mniemam, ˝e pan burmistrz jest go-
tów partycypowaç w kosztach remontu
Dworca Zachodniego w Warszawie, bo
z niego pewnie tak˝e korzystajà miesz-
kaƒcy Racià˝a.

WÓJT MA
G¸OS

Mówi Ryszard Giszczak, wójt gminy Racià˝:
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Rada Gminy Racià˝ wyrazi∏a zgod´
na to, aby gmina przystàpi∏a do nowo-
tworzonego podmiotu – spó∏ki prawa
handlowego pod nazwà Mazowiecka
Agencja Energetyczna Spó∏ka z o. o.

Mazowsze jako jedyny polski re-
gion otrzyma∏o w 2008 r. grant z Unii
Europejskiej wysokoÊci 250 tys. euro
na realizacj´ dzia∏aƒ z programu „In-
teligentna Energia dla Europy”. Samo-
rzàd województwa mazowieckiego roz-
poczà∏ prace nad utworzeniem Mazo-
wieckiej Agencji Energetycznej, która
b´dzie kolejnym krokiem na rzecz roz-
woju wykorzystania odnawialnych
êróde∏ energii.

Dofinansowanie projektu pochodzi
z programu „Inteligentna Energia dla
Europy” (Inteligent Energy Europe) re-
alizowanego w ramach Programu Ramo-
wego na rzecz KonkurencyjnoÊci i Inno-
wacji (2007–2013). Celem projektu jest
stworzenie regionalnej Mazowieckiej
Agencji Energetycznej (MAE), która ma
wspieraç wykorzystanie odnawialnych
êróde∏ energii oraz wdra˝anie rozwiàzaƒ
racjonalizujàcych u˝ytkowanie energii
na Mazowszu.

Ju˝ we wrzeÊniu 2007 r. z inicjatywy
marsza∏ka Adama Struzika samorzàd
województwa mazowieckiego z∏o˝y∏
wniosek o grant z Unii Europejskiej na
realizacj´ dzia∏aƒ z programu „Inteligent-
na Energia dla Europy”. Podobne wnio-
ski o grant z∏o˝y∏o 65 regionów europej-
skich, w tym 4 z Polski. Tylko 12 regio-
nów uzyska∏o dofinansowanie, z czego
z Polski – jedynie Mazowsze.

Rozpocz´cie funkcjonowania Mazo-
wieckiej Agencji Energetycznej plano-
wane jest w 2009 r. Agencja przez pierw-

sze trzy lata swojej dzia∏alnoÊci (2009-
–2011) otrzyma dofinansowanie z UE.
Jej g∏ównym udzia∏owcem b´dzie samo-
rzàd województwa mazowieckiego, któ-
ry planuje zaanga˝owaç kapita∏ w wyso-
koÊci 1,5 mln z∏. Przewidywany jest
znaczny udzia∏ gmin i miast oraz pod-
miotów ze sfery nauki i biznesu.

Majàc na wzgl´dzie fakt, ˝e wyko-
rzystywanie takich êróde∏ energii, jak
w´giel, gaz, ropa, nie jest przyjazne Êro-
dowisku naturalnemu, a ich zasoby sà co-
raz mniejsze, rzàdy krajów UE zmierzajà
do wi´kszego udzia∏u odnawialnych êró-
de∏ energii w jej produkcji. MAE ma
wspieraç przedsi´wzi´cia proekologicz-
ne, wykorzystujàce np. energi´ s∏onecz-
nà, energi´ geotermalnà, energi´ wiatru
i wód oraz energi´ z biomasy i biogazu.

Dzia∏ania Agencji majà doprowadziç
do opracowania kompleksowej regional-
nej polityki energetycznej, koordynacji
dzia∏aƒ energetycznych w regionie oraz
wzrostu zaanga˝owania lokalnych
uczestników (gmin, gospodarstw domo-
wych, gospodarstw rolnych, przedsi´-
biorców) w realiza-
cj´ regionalnej po-
lityki energetycz-
nej. Agencja b´dzie
odpowiedzialna za
realizacj´ i monito-
rowanie regional-
nej polityki energe-
tycznej.

W celu skutecz-
nego ekonomicznie
i zgodnego z ekolo-
già zaspokojenia
potrzeb energetycz-
nych Mazowsza,

region potrzebuje niezb´dnych dzia∏aƒ
poprawiajàcych efektywnoÊç energetycz-
nà i wspierajàcych wykorzystanie lokal-
nych zasobów energetycznych z wyko-
rzystaniem nowoczesnych technologii. W
Regionalnym Programie Operacyjnym
Mazowsza na lata 2007–2013 w ramach
dzia∏ania 4.3 „Ochrona powietrza, ener-
getyka” zarezerwowano prawie 50 mln
euro ze Êrodków unijnych na projekty
energetyczne. W zwiàzku z tym przewi-
duje si´ intensywny rozwój regionalnego
rynku energii, do czego niezb´dne b´dzie
merytoryczne wsparcie realizacji tych za-
daƒ ze strony MAE.

Dzia∏ania samorzàdu województwa
mazowieckiego na rzecz rozwoju wyko-
rzystania odnawialnych êróde∏ energii
majà doprowadziç do poprawy regional-
nego bezpieczeƒstwa energetycznego
oraz zwi´kszenia ÊwiadomoÊci energe-
tycznej wÊród lokalnych w∏adz, gospo-
darstw domowych i przedsi´biorców.

Gmina Racià˝ ma wykupiç w spó∏ce
jeden procent udzia∏ów za 10 tysi´cy z∏o-
tych. W∏adze liczà na to, ˝e udzia∏ w tej
spó∏ce przyczyni si´ do opracowania pro-
gramu gospodarki energetycznej w gmi-
nie Racià˝, a tak˝e do zbadania, czy na te-
renie gminy znajdujà si´ êród∏a geoter-
malne.

Gmina w agencji

Rodzinie zmar∏ego

Âp. Edmunda Liberadzkiego 
– so∏tysa wsi Z∏otopole

wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia
sk∏adajà Wójt, Rada Gminy

oraz pracownicy
Urz´du Gminy w Racià˝u

Pani Krystynie Art 
– so∏tysowi wsi Dobrska–Kolonia
wyrazy serdecznego wspó∏czucia

z powodu Êmierci
M¢˚A

sk∏adajà Wójt, Rada Gminy
oraz pracownicy

Urz´du Gminy w Racià˝u

Pani Gra˝ynie Bieƒkowskiej
wyrazy serdecznego wspó∏czucia

z powodu Êmierci

TEÂCIOWEJ

sk∏adajà Wójt, Rada Gminy
oraz pracownicy

Urz´du Gminy w Racià˝u

Wybory w Z∏otopolu
Rada Gminy Racià˝ zarzàdzi∏a na 21 kwietnia

wybory so∏tysa Z∏otopola. Odb´dà si´ one na ze-
braniu wiejskim.

7 czerwca
Wybory do Europarlamentu

i referendum gminne

„Czy wyra˝a Pan/Pani zgod´ na po∏àczenie Gminy Racià˝
i Gminy Miasto Racià˝ w jednà jednostk´ samorzàdu teryto-
rialnego?” – tak brzmi pytanie, na które 7 czerwca w referen-
dum b´dà odpowiadaç mieszkaƒcy gminy Racià˝. Uchwa∏´
o przeprowadzeniu referendum gminnego podj´∏a Rada Gmi-
ny Racià˝. Referendum b´dzie po∏àczone z wyborami do Par-
lamentu Europejskiego.

R–r
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Parterowy budynek nowego oÊrodka
zdrowia w Gralewie, budowanego za pie-
niàdze z bud˝etu gminy, jest ju˝ pokryty
dachem. Prawdopodobnie we wrzeÊniu
obiekt zostanie oddany do u˝ytku.

Na ponad 300 metrach kwadrato-
wych znajdà si´ gabinety lekarskie, za-
biegowy i stomatologiczny, rejestracja,
wiatro∏ap, umywalnia, szatnia, korytarz,
pokój Êniadaƒ, pomieszczenie higienicz-
ne i WC, a tak˝e punkt apteczny.

W∏adze gminy zdecydowa∏y si´ na
budow´ oÊrodka zdrowia po tym, jak
okaza∏o si´, ˝e powiat nie kwapi si´
z przekazaniem dotychczasowego oÊrod-
ka gminie. Gdy natomiast gotów by∏
zmieniç decyzj´, koszty modernizacji
obiektu do standardów unijnych przero-
s∏y budow´ nowego obiektu. Na dodatek

w starym oÊrodku istnieje jeszcze pro-
blem lokatorów. Gmina wybra∏a wi´c
wariant mniej kosztowny i bardziej racjo-
nalny. Tak wi´c niebawem po Koziebro-
dach, gdzie na poczàtku tego roku
w zmodernizowanym obiekcie zacz´∏a
funkcjonowaç na dobre przychod-
nia lekarska, tak˝e Gralewo b´-
dzie mia∏o nowoczesny oÊrodek
zdrowia. Pozostaje jeszcze remont
budynku w Uniecku. Ale na razie
jest on w∏asnoÊcià powiatu. W∏a-
dze gminy Racià˝ chcà przejàç
i ten obiekt, i deklarujà, ̋ e gdy tyl-
ko powiat przeka˝e jej budynek,
zmodernizujà go i wyremontujà
nie gorzej ni˝ ten w Koziebro-
dach. Szkopu∏ w tym, ˝e nie wia-
domo, czy starostwo przeka˝e go

gminie. Chodzà bowiem s∏uchy, ˝e ma
on zostaç sprzedany prywatnemu nabyw-
cy. Ale mo˝e to tylko gminne plotki.

– Stoimy na stanowisku, ˝e obiekty,
w których funkcjonujà przychodnie le-
karskie, powinny byç w∏asnoÊcià samo-
rzàdu czy to powiatowego, czy te˝ gmin-
nego – mówi wójt gminy Racià˝ Ryszard
Giszczak. – Bo tylko samorzàdy mogà
zagwarantowaç, ˝e w tych obiektach te-
raz i w przysz∏oÊci b´dà si´ mieÊciç
oÊrodki zdrowia. R–r

Koziebrody do odnowy
Rada Gminy Racià˝ zatwierdzi∏a plan

odnowy Koziebród na lata 2009–2016.
Uchwa∏a rady otwiera drog´ do starania
si´ o dofinansowanie ró˝norakich dzia-
∏aƒ w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich pod nazwà „Odnowa
i rozwój wsi”. O Êrodki mogà zabiegaç
organizacje samorzàdowe, spo∏eczne
czy religijne.

W tym roku gmina Racià˝ przygoto-
wuje wnioski na dofinansowanie budowy
boisk sportowych w Koziebrodach, prze-
budow´ drogi gminnej Koziebrody – Ma-
∏a WieÊ, utworzenie centrum aktywizacji
osób starszych, które ma si´ mieÊciç
w budynku, gdzie jest oÊrodek zdrowia;
remont remizy OSP.

Plan odnowy Koziebród zosta∏ przy-
gotowany wspólnie przez pracowników
Urz´du Gminy w Racià˝u i przedstawi-
cieli mieszkaƒców wsi.

R–r

Umowa z zarzàdem
powiatu

Rada Gminy Racià˝ podj´∏a dwie po-
rzàdkowe uchwa∏y, w których upowa˝nia
wójta gminy do zawarcia w zarzàdem po-
wiatu p∏oƒskiego umowy dotyczàcej za-
sad udzielenia pomocy finansowej przez
gmin´. Chodzi o dotacje na budow´ dróg.
W grudniu ubieg∏ego roku rada wyrazi∏a
zgod´ na to, aby gmina Racià˝ przezna-
czy∏a 5250 z∏ na pomoc finansowà dla
powiatu p∏oƒskiego, który te pieniàdze

Urzàd Gminy
w Racià˝u e-Urz´dem

Marsza∏ek województwa mazowiec-
kiego zaproponowa∏ samorzàdom przy-
stàpienie do dwóch projektów kluczo-
wych zatwierdzonych przez zarzàd woje-
wództwa mazowieckiego, planowanych
do realizacji w ramach Priorytetu I i II
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2007–2013. Akces do realizacji projek-
tów zg∏osi∏o 279 gmin i 39 powiatów
z terenu województwa mazowieckiego,
w tym gmina Racià˝. Rada Gminy Ra-
cià˝ na sesji 16 marca zaakceptowa∏a sta-
nowisko wójta gminy Racià˝ dotyczàce
uczestnictwa na zasadach partnerstwa
w tych projektach.

Projekt realizowany w ramach Prio-
rytetu I – „Przyspieszenie wzrostu kon-
kurencyjnoÊci województwa mazowiec-
kiego, przez budowanie spo∏eczeƒstwa
informacyjnego i gospodarki opartej na
wiedzy poprzez stworzenie zintegrowa-
nych baz wiedzy o Mazowszu”, zwiàza-
ny jest z budowà baz wiedzy o przestrze-
ni. Istniejàce obecnie bazy danych tema-
tycznych sà rozproszone i niespójne, co
przed∏u˝a proces korzystania z danych
i tym samym wyd∏u˝a proces decyzyjny.

przeznaczy na przebudow´ drogi Dru-
chowo – Koziebrody. A tak˝e zgodzi∏a
si´ przekazaç powiatowi w formie dotacji
220 tys. z∏. na przebudow´ drogi Galo-
min – Dramin – Krajkowo.

R–r

Gralewo

Budowa oÊrodka
coraz bli˝ej koƒca

Projekt obejmowa∏ b´dzie unowocze-
Ênienie stosowanych i wdra˝anie nowych
technologii w obszarze budowy, prowa-
dzenia i udost´pnienia zbiorów danych
obejmujàcych dane z zakresu przestrzen-
nego zobrazowania terenu oraz cech
identyfikujàcych walory gmin, powiatów
i województwa. Budowa zintegrowanej
bazy wiedzy oraz jej powszechna dost´p-
noÊç przyczyni si´ do lepszego wykorzy-
stania wewn´trznego potencja∏u regionu,
w tym ∏atwiejszej lokalizacji inwestycji,
uaktywnienia rezerw terenowych, u∏atwi
inwestorom dost´p do infrastruktury oraz
zapewni mo˝liwoÊç stworzenia spójnego
systemu ofert i promocji terenów przygo-
towanych pod dzia∏alnoÊç gospodarczà.
Powszechna dost´pnoÊç do powsta∏ych
w ramach projektu baz danych prze-
strzennych o charakterze baz wiedzy
przyczyni si´ do wzrostu ÊwiadomoÊci
spo∏eczeƒstwa, racjonalniejszego wyko-
rzystania przestrzeni oraz ochrony walo-
rów naturalnych Êrodowiska.

Projekt realizowany w ramach Prio-
rytetu II – „Rozwój elektronicznej admi-
nistracji w samorzàdach województwa
mazowieckiego wspomagajàcej niwelo-
wanie dwudzielnoÊci potencja∏u woje-
wództwa” przewiduje opracowanie sys-
temu informatycznego e–Urzàd, który
b´dzie umo˝liwia∏ elektroniczny obieg
dokumentów oraz elektronicznà obs∏ug´
obywateli, a tak˝e wspomaga∏ dzia∏al-
noÊç gmin i powiatów w zakresie zadaƒ
samorzàdów.

Realizatorem tych projektów b´dzie
biuro geodety województwa mazowiec-
kiego. Koszt I projektu wynosi 180 mln
z∏, a II projekt – 60 mln z∏.
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Sanktuarium M´ki Paƒskiej i Mat-
ki Boskiej w Kalwarii Pac∏awskiej na
Pogórzu Przemyskim pielgrzymi cz´-
sto okreÊlajà Jerozolimà Wschodu –
z uwagi na szczególny kult m´ki
Chrystusa, lub te˝ Jasnà Górà Podkar-
pacia. Obraz Matki Boskiej, który
znajduje si´ w jednym z dwóch g∏ów-
nych o∏tarzy Êwiàtyni, trafi∏ tu z Ka-

mieƒca Podolskiego, po zaj´ciu
twierdzy przez Turków w 1672
roku. Przed tym obrazem mo-
dlili si´ wielcy m´˝owie stanu
– królowie Jan Kazimierz i Jan
III Sobiecki, ksià˝´ Jarema Wi-
Êniowiecki, hetmani Stefan
˚ó∏kiewski i Stefan Czarniecki.
KoÊció∏ w Kalwarii Pac∏aw-
skiej jest pod wezwaniem Zna-
lezienia Krzy˝a Âwi´tego. W
centralnym miejscu o∏tarza
w nawie g∏ównej znajduje si´
figura Jezusa na krzy˝u. Kult
M´ki Paƒskiej jest tu bardzo
mocno rozwini´ty.

Ju˝ pierwszy fundator Kal-
warii Pac∏awskiej A. M. Fredro
wybudowa∏ tu 28 kaplic, które
s∏u˝y∏y do rozwa˝ania M´ki
Paƒskiej. Do naszych czasów
nie zachowa∏a si´ jednak ˝adna
z tamtych kaplic. Jego nast´pca
– Sz. J. Dwernicki, wzniós∏ no-
we. Póêniej by∏y one moderni-
zowane przez franciszkanów,
którzy tak˝e budowali kolejne
kaplice. Jest

ich na dró˝kach
kalwaryjskich
41. Kaplice te
zwane sà dró˝-
kowymi, gdy˝
przy nich w cza-
sie Wielkiego
Odpustu Kalwa-
ryjskiego odpra-
wiane sà nabo-
˝eƒstwa, tzw.
dró˝ki. 35 z nich
i krzy˝ nad rze-
kà Wiar s∏u˝à do
rozwa˝ania ta-
jemnic M´ki
Paƒskiej i tajem-
nic Matki Bo˝ej
Bolesnej. We-
d∏ug Pisma Êw.
Matka Boska
Bolesna towa-
rzyszy∏a Jezuso-

wi we wszystkich
stacjach Drogi

Krzy˝owej. Dlate-
go jej równie˝ po-
Êwi´cone sà dró˝ki
kalwaryjskie.

Za najbardziej
oryginalne i oka-
za∏e kaplice uznaje
si´ ratusz u Pi∏ata,
dom Kajfasza,

dom Matki Bo˝ej, grób Matki Bo˝ej,
kaplic´ ukrzy˝owania, kaplic´ Matki
Bo˝ej Bolesnej, kaplic´ Êw. Rafa∏a.

KoÊció∏ i klasztor franciszkanów
dominuje nad okolicà. Usytuowane
sà bowiem na wzgórzu o wysokoÊci
465 m n.p.m. W dolinie p∏ynie rzeka
Wiar, przecinajàca dwa wzniesienia
przedstawiajàce Golgot´ i Gór´ Oliw-
nà. Tam ulokowane zosta∏y kaplice.
Droga Krzy˝owa w Kalwarii Pac∏aw-
skiej na 1662 metry d∏ugoÊci. Od kil-
kunastu lat w Wielki Piàtek odgrywa-
ne jest na tej trasie przez okolicznà
ludnoÊç Misterium M´ki Paƒskiej.
Odbywajàce si´ w Wielkim Tygodniu
Misterium przyciàga do Kalwarii
Pac∏awskiej nie mniejsze rzesze piel-
grzymów ni˝ sierpniowy Wielki Od-
pust Kalwaryjski.

W 2001 r. utworzono tu rezerwat
przyrody. W jego granicach znajduje
si´ te˝ zespó∏ 13 kapliczek drewnia-
nych i murowanych, wzniesionych
w latach 1825–1875, wpisany do reje-
stru zabytków. Jest wÊród nich sym-
boliczna kapliczka Marii Magdaleny
znajdujàca si´ na sàsiednim wzgórzu
nazwanym Magdalenka.

R-r

Kalwaria Pac∏awska

KoÊció∏ i klasztor franciszkanów dominuje 
nad okolicà

W centralnym miejscu o∏tarza w nawie g∏ównej
znajduje si´ figura Jezusa na krzy˝u

Ratusz u Pi∏ata

Kaplica ukrzy˝owania
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W 2004 roku biskup sandomierski

Andrzej Dzi´ga erygowa∏ Drog´
Krzy˝owà wzd∏u˝ traktu królewskie-
go na ¸ysà Gór´. Z koÊcio∏a w Nowej
S∏upi poprowadzi∏ wiernych pradaw-
nym szlakiem, którym do najstarsze-
go w Polsce Sanktuarium Relikwii
Drzewa Krzy˝a Âwi´tego zmierzali
przed wiekami liczni monarchowie.
Szczególnà opiekà otacza∏ klasztor
i Êwiàtyni´ W∏adys∏aw Jagie∏∏o, cz´-
sto w´drujàcy po kamiennym szlaku
puszczy jod∏owej do Êwiàtyni na ¸y-
sej Górze. Modli∏ si´ na Âwi´tym
Krzy˝u w drodze do Krakowa, gdzie
mia∏ na∏o˝yç koron´ króla Polski. Od-
dawa∏ czeÊç relikwiom przed wa˝ny-
mi dla niego i jego królestwa wyda-
rzeniami. Nie móg∏ ominàç Âwi´tego
Krzy˝a zmierzajàc pod Grunwald na
bój z Zakonem Krzy˝ackim.

Kronikarze odnotowali kilkakrot-
ne pobyty w Êwi´tokrzyskim sanktu-
arium tak˝e innych monarchów: Kazi-
mierza Jagielloƒczyka, Zygmunta
Starego, Zygmunta Augusta, Jana Ol-
brachta czy Jana Kazimierza. Nic
wi´c dziwnego, ˝e droga z Nowej S∏u-
pi na Âwi´ty Krzy˝ otrzyma∏a miano
królewskiej.

Wed∏ug miejscowego podania, re-
likwie Krzy˝a Âwi´tego znalaz∏y si´
na ¸ysej Górze za sprawà królewicza
w´gierskiego – Emeryka. Podczas po-
lowania w Górach Âwi´tokrzyskich
mia∏ mu si´ objawiç anio∏ i poleciç,
aby krzy˝ z relikwiami, który nosi∏,

zostawi∏ na tej gó-
rze. To podanie
w malarskiej for-
mie mo˝emy oglà-
daç we wn´trzach
Êwi´tokrzyskiej
Êwiàtyni. WÊród
obrazów autor-
stwa Franciszka
S m u g l e w i c z a ,
profesora Uniwer-
sytetu Wileƒskie-
go, zdobiàcych
Êciany koÊcio∏a,
jest ten przedsta-
wiajàcy Êw. Eme-
ryka w rozmowie

z anio∏em.
Do naj-

cenniejszych zabytków Âwi´-
tego Krzy˝a zalicza si´ baro-
kowa kaplica OleÊnickich,
wybudowana przez wojewod´
lubelskiego Miko∏aja OleÊnic-
kiego w pierwszej po∏owie
XVII wieku. Gdy w styczniu
tego roku królewskà drogà
pielgrzymowaliÊmy na Êwi´tà
gór´, trwa∏y jeszcze koƒcowe
prace przy restauracji zabytku,
nazywanego te˝ Kaplicà Reli-
kwii Krzy˝a Âwi´tego. Na
czas odnowy pancerne taber-
nakulum, w którym umiesz-
czone sà relikwie, przeniesio-
no do prezbiterium koÊcio∏a.

Jako pierwszy stacje Drogi
Krzy˝owej wzd∏u˝ traktu kró-
lewskiego poleci∏ pobudowaç
opat zakonu benedyktynów
Micha∏ Maliszewski. Dzia∏o
si´ to na prze∏omie XVI
i XVII wieku. Po tamtych ka-
pliczkach pozosta∏y ju˝ tylko

nieliczne ruiny.
W 2008 roku pàtnicy po raz kolej-

ny podà˝ali Drogà Krzy˝owà na Êwi´-
tà gór´. Ale po raz pierwszy zatrzy-
mywali si´ przy nowych stacjach.
Drewniane postacie wysz∏y spod d∏u-
ta rzeêbiarza ludowego z Nowej S∏upi
Aleksandra Kucharskiego. Odbudowa
Kalwarii Âwi´tokrzyskiej zosta∏a do-
finansowana przez Uni´ Europejskà.
W Wielki Piàtek ta szczególna proce-
sja wyruszy ponownie do Sanktu-
arium Drzewa Krzy˝a Âwi´tego. Za-
trzymywaç si´ b´dzie przy stacjach –
rzeêbach, przedstawiajàcych drog´
Jezusa na Golgot´.

R-r

Wn´trze koÊcio∏a

Od Nowej S∏upi na ¸ysà Gór´ 
prowadzi kamienista droga

Jedna ze stacji Drogi Krzy˝owej

KoÊció∏ i klasztor na Âwi´tym Krzy˝u spowity mg∏à
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Od roku 325 Wielkanoc obchodzona
jest w pierwszà niedziel´ po wiosennej
pe∏ni ksi´˝yca, przypadajàcà mi´dzy 22
marca a 25 kwietnia.

Ostatnia niedziela przed Wielkanocà
nosi nazw´ Palmowej albo Kwietnej. Te-
go dnia w koÊcio∏ach Êwi´ci si´ palmy.
Podstawowym ich sk∏adnikiem by∏y nie-
gdyÊ ga∏àzki wierzbowe pokryte bazia-
mi, ozdabiane czasami zielonymi ga∏àz-
kami brzozy, agrestu, porzeczek, aspara-
gusa lub oleandra, a zawsze ga∏àzkami
roÊlin zielonych w zimie, takich jak bo-
rówki, barwinek, bukszpan, tuja. Bardzo
popularne by∏y te˝ palmy w kszta∏cie
kropid∏a wykonane z tych samych sk∏ad-
ników, z u˝yciem p´czka trzciny i ozdo-
bione kolorowym bukietem bibu∏kowych
kwiatów. Palm´ zatkni´tà za obraz prze-
chowywano w domu przez ca∏y rok.
Wierzono, ˝e chroni∏a dom przed z∏em,
a zw∏aszcza przed piorunami. Bazie z po-
Êwi´conej palmy by∏y lekarstwem na ból

gard∏a. Zesz∏oroczna palma spalona
w piecu chlebowym mia∏a zapewniç po-
myÊlne wypieki Êwiàtecznego pieczywa
i darzenie si´ chleba przez ca∏y rok, a po-
pió∏ wysypywany na grz´dy – urodzaj
w warzywniaku i ogrodzie.

Na Êwi´ta wielkanocne bielono cha-
∏upy, szorowano pod∏ogi i sprz´ty. Izba
otrzymywa∏a dekoracj´ z papierowych
kwiatów, którymi ozdabiano obrazy na
Êcianach i o∏tarzyki na komodach. W nie-
których domach wieszano u sufitu pajàki
ze s∏omy i kolorowego papieru.

W zamo˝niejszych domach na Êwi´ta
wielkanocne bito wieprzka. Cz´Êç mi´sa

nasolona w beczce, uw´dzona lub usu-
szona musia∏a starczyç na d∏ugo, bo do
koƒca ˝niw, cz´Êç natomiast trafia∏a na
stó∏ wielkanocny. Obowiàzkowym Êwià-
tecznym pokarmem by∏a kie∏basa, którà
wielu mieszkaƒców wsi jad∏o tylko raz
w roku, w∏aÊnie w cza-
sie Wielkanocy.

Du˝o czasu zajmo-
wa∏o przygotowanie
pieczywa. Obok zwy-
czajnego chleba z ˝yt-
niej màki na Wielkanoc
piek∏o si´ bia∏y chleb
pszenny. Z takiego cia-
sta gospodyni formowa-
∏a te˝ kukie∏ki dla dzieci
w kszta∏cie ptaszków
lub lalek i babk´ w gli-
nianej formie, zanoszo-
nà do poÊwi´cenia.

Najwa˝niejszym
elementem sto∏u wiel-
kanocnego jest jajko.
Symbolizuje ono zmar-
twychwsta∏ego Chry-
stusa, a w obrz´dowoÊci
przedchrzeÊcijaƒskiej
zwiàzane by∏o z kultem
zmar∏ych i symbolizo-
wa∏o ˝ycie, zdrowie
i p∏odnoÊç. W ka˝dym
domu przygotowywano
du˝o jaj ugotowanych
na twardo. Wszyscy do-
mownicy powinny byli
si´ nimi najeÊç do syta.
Wielkanocne jajka bar-
wiono, ale nie zawsze.
W niektórych rejonach
do poÊwi´cenia zanosi∏o si´ jajka obrane
ze skorupek. Najcz´Êciej jajka malowano
w odwarze z ∏upin cebuli. Jako barwnika
do jajek u˝ywano te˝ kory d´bowej oraz
listków m∏odego ˝yta.

W XIX wieku do obowiàzkowych
potraw wielkanocnych nale˝a∏ te˝ bia∏y
ser i mas∏o.

Wielki Piàtek to dzieƒ ˝a∏oby po
Êmierci Jezusa. Do dzisiaj utrzymuje si´
zwyczaj wystawiania wart przy Grobie
Paƒskim przez stra˝aków i harcerzy. Tyl-
ko w nielicznych miejscowoÊciach prze-
trwa∏y stra˝e grobowe zwane Turkami,
ubrane w kolorowe stroje. Z Wielkim
Piàtkiem wiàza∏o si´ wiele przesàdów
i wró˝b. Kobiety uwa˝a∏y, ˝e tego dnia
nale˝y praç, a wtedy krowy b´dà dawa∏y
du˝o mleka. Gospodarze z kolei uwa˝ali,
˝e praca w polu tego dnia zapewni dobre
plony.

W Wielkà Sobot´ dokonywano po-
Êwi´cenia pokarmów, wody i ognia. Do

poÊwi´cenia nale˝a∏o obowiàzkowo za-
nieÊç jajka, kie∏bas´ lub kawa∏ek mi´sa,
chleb, sól i chrzan. W dawnych czasach
Êwi´cono wszystkie pokarmy przygoto-
wane na Êwi´ta, a poÊwi´cenia dokony-
wa∏ ksiàdz obje˝d˝ajàc wszystkie cha∏u-
py w parafii.

W Wielkà Niedziel´ wszyscy ludzie
spieszyli niegdyÊ do koÊcio∏a na rezurek-
cj´. Po nabo˝eƒstwie gospodarze przyby-

li do koÊcio∏a wozami czy bryczkami
urzàdzali wyÊcigi. Wierzono, ˝e ten, któ-
ry pierwszy przyjedzie do domu, b´dzie
mia∏ najlepsze polny zbo˝a i udane ˝ni-
wa. Po mszy rezurekcyjnej wszyscy spie-
szyli do domu na Êwi´cone. Âniadanie
wielkanocne, tak we dworze, jak
i w wiejskiej chacie rozpoczynano od po-
dzielenia si´ jajkiem i sk∏adania ˝yczeƒ.

Drugi dzieƒ Êwiàt wielkanocnych –
Lany Poniedzia∏ek, czyli Êmigus-dyngus,
jest dniem powszechnej weso∏oÊci i pole-
wania wodà. Dyngus oznacza polewanie,
Êmigus – uderzanie ga∏àzkami.

Ze Êwi´tami wielkanocnymi zwiàzany
jest wykup – zwyczaj chodzenia przez ka-
walerów ze Êpiewem i ˝yczeniami od domu
do domu. W zamian otrzymywali jajka
wielkanocne lub inne produkty spo˝ywcze.

Fragmenty przewodnika „Wielkanoc
na Mazowszu” autorstwa Tomasza Czer-

wiƒskiego, wydanego w 1998 r. przez
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Jak to drzewiej bywa∏o

Ten obfity stó∏ wielkanocny i oryginalnà „choink´”
wielkanocnà z malowanymi jajkami, zajàczkami i inny-
mi ozdobami sfotografowaliÊmy w pa∏acu w ¸aƒcucie

Wn´trze udekorowanej izby z okaza∏ym
pajàkiem u sufitu – fragment ekspozycji
w skansenie w Nowogrodzie nad Narwià
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Rozmowa z Kazimierzem Mi-
klewskim, prezesem Banku Spó∏-
dzielczego w Racià˝u

*Niedawno na walnym zebraniu przed-
stawicieli Banku Spó∏dzielczego w Ra-
cià˝u podsumowaliÊcie miniony rok. Ja-
ki on by∏ dla waszej placówki?

- Âwiatowy kryzys finansowy, który
z ca∏à mocà ujawni∏ si´ na prze∏omie lata
i jesieni 2008 roku, powoli zaczà∏ si´ od-
bijaç tak˝e na polskim systemie banko-
wym. Jednak skutki tych
niekorzystnych zjawisk
w roku ubieg∏ym jeszcze
banki spó∏dzielcze omin´-
∏y. Zakoƒczy∏y one rok
2008 z sukcesem przede
wszystkim dlatego, i˝ pro-
wadzi∏y dzia∏alnoÊç pra-
wie wy∏àcznie w oparciu
o Êrodki w∏asnych depozytariu-
szy i udzia∏owców, nie korzy-
stajàc z finansowania na rynku
mi´dzybankowym, ani nie in-
westujàc nadwy˝ek w ryzykow-
ne instrumenty pochodne. I mi-
mo niesprzyjajàcego kursu euro
mogà pochwaliç si´ wysokimi
funduszami, które w znakomitej
wi´kszoÊci zabezpieczajà ca∏e
ryzyko prowadzonej dzia∏alno-
Êci.

Równie˝ dla naszego banku
miniony rok okaza∏ si´ bardzo
korzystny – osiàgni´te wyniki sà
najwy˝sze w historii. Jest to tak-
˝e efekt wysokiej jakoÊci
i sprawnoÊci dzia∏ania samego
Banku Spó∏dzielczego. Od lat
posiadamy stabilnà, wiodàcà po-
zycj´ na lokalnym rynku us∏ug
finansowych, która mimo ostrej konku-
rencji zosta∏a zachowana i jest stopniowo
poszerzana. Bank wdra˝a nowe produk-
ty, przygotowuje okresowe promocje,
prowadzi atrakcyjnà polityk´ cenowà,
Êwiadczy us∏ugi wysokiej jakoÊci, oparte
o najnowsze technologie informatyczne.
Wszystko to powoduje, i˝ nasza placów-
ka postrzegany jest jako nowoczesna,
otwarta na klienta i przyjazna dla przed-
si´biorców.

Przypomn´, ˝e w roku 2008 Bank
Spó∏dzielczy w Racià˝u otrzyma∏ certyfi-
kat i zosta∏ wyró˝niony przez Krajowà
Rad´ Spó∏dzielczà god∏em promocyjnym
„Spó∏dzielczy Znak JakoÊci” za dyna-
miczny i bezpieczny rozwój akcji kredy-
towej.
*Czy to oznacza, ˝e nie obawiacie si´
kryzysu?

- Nie obawiamy, ale musimy si´ li-
czyç z niekorzystnymi zmianami na ryn-
ku finansowym i w ca∏ej gospodarce.
Dlatego zamierzamy ograniczyç inwe-
stycje do bie˝àcej wymiany sprz´tu, za-

kupu licencji i programów informatycz-
nych niezb´dnych dla w∏aÊciwego funk-
cjonowania banku. ¸àczne nak∏ady in-
westycyjne na te cele nie powinny prze-
kroczyç kwoty 200 tys. z∏. Gdyby jednak
ogólne warunki funkcjonowania banku
uleg∏y poprawie i sytuacja ekonomiczna
pozwoli∏a na poczynienie dodatkowych
inwestycji, chcielibyÊmy za∏o˝yç instala-
cj´ centralnego ogrzewania w Punkcie
Obs∏ugi Klienta w Radzanowie – wyko-
rzystujàc przy∏àcze gazowe wykonane

w roku ubieg∏ym; dociepliç budynek
centrali banku w Racià˝u oraz spe∏niç
postulat zg∏oszony przez cz∏onków
z gminy Radzanów dotyczàcy instalacji
bankomatu w Radzanowie.
*Istotà dzia∏ania banków spó∏dzielczych
jest obs∏uga rolnictwa. Jak ta sfera wy-
glàda w BS Racià˝?

- W roku 2008 udzielaliÊmy kredyty
preferencyjne inwestycyjne z dop∏atami
ARiMR ze wszystkich linii kredyto-
wych. Efektem rzeczowym tych kredy-
tów by∏o wybudowanie 9 obór i budyn-
ków gospodarczych, zmodernizowanie 3
obór oraz zakupienie 15 ciàgników, 36
maszyn rolniczych i 98,5 ha gruntów rol-
nych.
*Poza obs∏ugà ludnoÊci i przedsi´-
biorstw, jednostek i zak∏adów bud˝eto-
wych prowadzicie te˝ obs∏ug´ finansowà
samorzàdów Racià˝a, Radzanowa, Sie-
miàtkowa i Szreƒska.

- Wspó∏praca banku z samorzàdami
daje obu stronom wymierne korzyÊci.
Przede wszystkim nasz bank to gwaran-

cja reinwestowania lokalnych pieni´dzy
w lokalnà gospodark´. Samorzàdy majà
pewnoÊç, ˝e ulokowane lokalne Êrodki
pracujà dla dobra regionu, a tym samym
dla dobra lokalnych spo∏ecznoÊci.
*Powiedzia∏ Pan, ˝e Bank Spó∏dzielczy
w Racià˝u Êwiadczy us∏ugi wysokiej ja-
koÊci, oparte o najnowsze technologie
informatyczne. Mo˝e jakieÊ przyk∏ady.

- W roku 2008 Bank Spó∏dzielczy
w Racià˝u wprowadzi∏ kilka nowych
produktów w zakresie usprawnienia

w kredytowaniu rolni-
ków, ma∏ych przedsi´-
biorstw i rzemios∏a. Pro-
mowaliÊmy równie˝ uru-
chomiony rok wczeÊniej
„BANK INTERNE-
TOWY”, dzi´ki czemu
liczba klientów korzysta-
jàcych z tej formy obs∏ugi

bankowej podwoi∏a si´. Na
koniec 2008 roku
z „BANKU INTERNE-
TOWEGO” korzysta∏o 66
klientów, w tym 30 osób fi-
zycznych oraz 36 podmio-
tów gospodarczych i urz´dy
gmin. Dla tych ostatnich
wprowadziliÊmy tak˝e nowy
produkt depozytowy – lokat´
terminowà pod nazwà
„LOKATA CUI BUD˚E-
TÓW”. Rozwijajàc banko-
woÊç elektronicznà urucho-
miliÊmy us∏ug´ SMS. To no-
wy produkt s∏u˝àcy do uzy-
skiwania przez klientów
banku informacji na temat
stanu Êrodków oraz o obro-
cie na rachunku bez koniecz-
noÊci kontaktowania si´

z pracownikami banku. Us∏uga SMS po-
lega na przesy∏aniu na telefon komórko-
wy klienta wiadomoÊci tekstowej, infor-
mujàcej o saldzie i stanie Êrodków na ra-
chunku oraz trzech ostatnio wykonanych
na rachunku operacjach. Z us∏ugi SMS
mogà korzystaç posiadacze rachunków
bie˝àcych i rachunków oszcz´dnoÊcio-
wo-rozliczeniowych.
*Jak Pan przekona∏by potencjalnego
klienta, ˝e warto korzystaç z ofert wasze-
go banku?

- Najlepiej przekonujà wyniki. Po-
dam kilka cyfr obrazujàcych efekty dzia-
∏aƒ naszego banku w roku 2008. Docho-
dy banku w 2008 roku osiàgn´∏y kwot´
10.246 tys. z∏, oznacza to wzrost o kwot´
2.106 tys. z∏. Zysk netto wyniós∏ 2.582
tys. z∏ i w porównaniu do roku 2007
wzrós∏ o 351 tys. z∏, tj. 17,8 procent. Fun-
dusze w∏asne banku na koniec roku 2008
wynios∏y 17.779 tys. z∏. Fundusze te
wzros∏y o 1.874 tys. z∏ w stosunku do po-
przedniego roku, czyli o 11,78 procent.

Dzi´kujemy za rozmow´.
Redakcja „GR”

Prezes Kazimierz Miklewski podczas prezentowania 
sprawozdania zarzàdu BS Racià˝ na walnym zebraniu 

przedstawicieli, które odby∏o si´ 19 marca 2009 r.

Nowoczesny,
otwarty na klienta

i przyjazny
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Zespó∏ Szkó∏ w Krajkowie po raz
szósty goÊci∏ uczestników szkolnego
turnieju w tenisa sto∏owego o puchar
wójta gminy Racià˝. 10 marca boje
przy sto∏ach toczyli uczniowie z Gra-
lewa, Kod∏utowa, Koziebród, Uniec-
ka i oczywiÊcie Krajkowa. Medale,
dyplomy i puchary wr´czali najlep-
szym patron imprezy wójt Ryszard
Giszczak, a tak˝e przyjaciel szko∏y
Jan Miklewski, szef Rady Rodziców
i radny Wojciech Krajewski oraz na-
uczyciele. Fanfary dla zwyci´zców
gra∏a orkiestra szkolna pod wodzà
Artura WiÊniewskiego. Obok wyniki
indywidualne i dru˝ynowe. A na
zdj´ciach na podium pierwsze trójki
w poszczególnych                              
kategoriach.

Szko∏y podstawowe

Dziewcz´ta:
Klasa IV:
1. Paulina Kalman (Kod∏utowo), 
2. Martyna Kowalska (Krajkowo), 
3. Paulina Fafiƒska (Koziebrody);

Klasa V: 
1. Emilia Kuskowska (Unieck), 
2. Natalia Falkowska (Kod∏utowo), 
3. Ewelina Kupniewska (Krajkowo);

Klasa VI: 
1. Weronika Krajewska (Krajkowo), 
2. Martyna Zaborowska (Gralewo), 
3. Olga Charzyƒska (Unieck).

Najlepszym gratulowa∏ wójt Ryszard Giszczak

WÊród szkó∏ podstawowych dru˝ynowo trium-
fowa∏a reprezentacja Krajkowa

Grali
o puchar wójta
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Ch∏opcy:
Klasa IV: 
1. Kamil Pawelski (Gralewo), 
2. Marcin Markowicz (Krajkowo), 
3. Albert Figat (Kod∏utowo);

Klasa V: 
1. Arkadiusz Mucha (Gralewo), 
2. Jakub Zió∏kowski (Koziebrody), 
3. Karol Krajewski (Krajkowo);

Klasa VI: 
1. Danie Miàczyƒski (Kod∏utowo), 
2. Krzysztof Jakubowski (Krajkowo), 
3. Daniel Kowalski (Gralewo).

KolejnoÊç dru˝yn: 
1. Krajkowo, 2. Gralewo, 
3. Kod∏utowo, 4. Unieck, 5. Koziebrody.

Gimnazja

Dziewcz´ta:
Klasa I: 
1. Martyna Morawska (Krajkowo), 
2. Ewa Kiszelewska (Unieck), 
3. Aneta Strza∏kowska (Gralewo);

Klasa II: 
1. Iwona ¸ojewska (Unieck), 
2. Karolina Rumianowska (Koziebrody),
3. Klaudia Nowakowska (Gralewo);

Klasa III: 
1. Agata Brudzyƒska (Unieck), 
2. Paulina Kwiatkowska (Krajkowo), 
3. Aneta Nowakowska (Gralewo).

Ch∏opcy:
Klasa I: 
1. Bartosz Grodkiewicz (Gralewo), 
2. Adrian Kuskowski (Unieck), 
3. Kamil SzczeÊniak (Krajkowo);

Klasa II: 
1. Jaros∏aw Makowski (Koziebrody), 
2. Pawe∏ Graczyk (Gralewo), 
3. Dawid LeÊniewski (Krajkowo);

Klasa III: 
1. Jakub Grodkiewicz (Gralewo), 
2. Jakub Berent (Krajkowo), 
3. Pawe∏ Kiszelewski (Unieck).

KolejnoÊç dru˝yn: 
1. Unieck, 2. Gralewo, 
3. Krajkowo, 4. Koziebrody.

R-r

WÊród gimnazjów dru˝ynowo zwyci´˝y∏a ekipa
z Uniecka

Na zakoƒczenie turnieju Jan Miklewski, zanany
przedsi´biorca i przyjaciel szko∏y rozegra∏ mini-
seta z radnym Wojciechem Krajewskim
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Reprezentacja na 10
Pi∏karska reprezentacja gminy Racià˝ (rocznik 1998) bra∏a udzia∏ 1 mar-

ca w turnieju pi∏ki no˝nej w P∏oƒsku. Nasz zespó∏ zajà∏ 10 miejsce.

Z∏oci
jubilaci

Pi´çdziesi´ciolecie po˝ycia ma∏˝eƒ-
skiego obchodzili paƒstwo Genowefa
i Stanis∏aw Pyszczakowie z Nowego
Komunina. Z tej okazji sekretarz gminy
Racià˝ Gabriela Kowalska, w imieniu
wójta gminy wr´czy∏a jubilatom medale
nadane przez prezydenta RP. Nie zbra-
k∏o te˝ ˝yczeƒ d∏ugich lat w ˝ycia
w zdrowiu i szcz´Êciu.

Pi∏ka
w hali

Reprezentanci Zespo∏u Szkó∏ w Ra-
cià˝u wygrali turniej pi∏ki no˝nej, który
25 marca zosta∏ zorganizowany w hali
w Racià˝u przez Zespó∏ Szkó∏ STO. Ju-
niorzy m∏odsi rywalizowali o puchar
wójta gminy Racià˝. Zawody prowadzi∏
by∏y s´dzia mi´dzynarodowy Kazimierz
Miko∏ajewski.

Drugie miejsce zajà∏ zespó∏ PG Ra-
cià˝ II, trzecie – PG Racià˝ I.  Kolejne
miejsca: 4. PG Koziebrody, 5. PG
Unieck, 6. PG Krajkowo, 7. Spo∏eczne
LO Racià˝,  8. PG Gralewo.

Najlepszymi zawodnikami turnieju
zostali Mariusz Ezman (PG Koziebrody)
i Dawid Sujkowski (PG Racià˝).

AN

Z powiatu

Misterium
M´ki Paƒskiej    
8 kwietnia godz. 19.30 na placu przy koÊciele Êw.

Micha∏a Archanio∏a w P∏oƒsku rozpocznie si´ widowi-
sko plenerowe – Misterium M´ki Paƒskiej, przygotowa-
ne przez wolontariuszy z P∏oƒskiego Centrum Wolonta-
riatu z udzia∏em m∏odzie˝y p∏oƒskich szkó∏ gimnazjal-
nych i Êrednich oraz harcerzy. W przedstawieniu weê-
mie udzia∏ ok. 100 osób. Organizatorem przedsi´wzi´-
cia jest Miejskie Centrum Kultury oraz parafia Êw. Mi-
cha∏a Archanio∏a w P∏oƒsku. Misterium b´dzie wysta-
wione w P∏oƒsku po raz drugi.

Sms z gminy
˚eby otrzymywaç komunikaty

gminne drogà sms trzeba z∏o˝yç
oÊwiadczenie o wyra˝eniu zgody
w Urz´dzie Gminy w Racià˝u.


