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Szanowni Paƒstwo!
7 czerwca 2009 roku obywatele

naszego kraju b´dà mieli mo˝liwoÊç
wyboru swoich przedstawicieli do
Parlamentu Europejskiego. To wielki
przywilej i szansa, aby mieç realny
wp∏yw na otaczajàcà nas rzeczywi-
stoÊç.

Parlament Europejski jest jednà
z najwa˝niejszych instytucji Unii Eu-
ropejskiej wspó∏tworzàcych prawo,
które dotyczy ka˝dego z nas. Uchwa-
la wspólny unijny bud˝et, z którego
otrzymujemy pieniàdze na nowe in-
westycje, edukacj´, kultur´, wsparcie
dla obszarów wiejskich oraz pomoc
w wyrównywaniu ró˝nic rozwojo-
wych. Podejmowane tam decyzje ma-
jà wp∏yw na naszà sytuacj´ jako kon-
sumentów, na stan Êrodowiska natu-
ralnego, w którym ˝yjemy, czy ja-
koÊç ˝ywnoÊci, po którà si´gamy.

Dlatego tak wa˝ne jest, by
w Brukseli nasz kraj by∏ odpowiednio
reprezentowany. Trzeba pami´taç, ˝e
wybrani przez nas 7 czerwca br. po-
s∏owie b´dà mieli szans´ i obowiàzek
wspó∏tworzyç prawo europejskie,
uwzgl´dniajàc potrzeby i oczekiwa-
nia mieszkaƒców naszego regionu.

Zatem goràco zach´cam Paƒstwa
do udzia∏u w czerwcowych wyborach
do Parlamentu Europejskiego. To na-
sze prawo, z którego dla dobra Ma-
zowsza musimy skorzystaç.

Z pozdrowieniami,
Adam Struzik
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GMINY RACIÑ˚
W niedziel´, 7 czerwca, odb´dzie si´ referendum gminne.

Uchwa∏´ o jego przeprowadzeniu podj´∏a Rada Gminy Racià˝ po
tym, jak w∏adze miasta Racià˝a wystàpi∏y z inicjatywà po∏àczenia
Naszej Gminy z miastem w jednà jednostk´ samorzàdowà. „Czy
wyra˝a Pan/Pani zgod´ na po∏àczenie Gminy Racià˝ i Gminy Mia-
sto Racià˝ w jednà jednostk´ samorzàdu terytorialnego?” – brzmi
referendalne pytanie. Referendum jest wiarygodniejszà formà po-
znania opinii mieszkaƒców ni˝ ankiety, które zastosowane zosta∏y
w mieÊcie.

Zach´cam i namawiam Mieszkaƒców Naszej Gminy do udzia-
∏u w referendum. Jeszcze nigdy w historii Gminy Racià˝ nie ko-
rzystaliÊmy z tego sposobu konsultacji. Dajmy dowód, ˝e nieobca
nam jest tak˝e ta forma demokracji. Dajmy dowód, ˝e przysz∏oÊç
Gminy Racià˝ – Naszej Ma∏ej Ojczyzny – le˝y nam g∏´boko na
sercu.

Ryszard Giszczak

Wójt Gminy Racià˝
Ca∏y apel wójta – wewnàtrz numeru



INFORMACJE „G∏os Racià˝a” nr 5/20092

Gdzie g∏osowaç
7 czerwca g∏osowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak równie˝ w referendum gminnym, odbywaç

si´ b´dzie w gminie Racià˝ w tym samych lokalach, co zwykle. Wyjàtkiem jest lokal zamkni´ty w Zak∏adzie Opie-
kuƒczo-Leczniczym w Kraszewie Czubakach, utworzony dla pensjonariuszy tego zak∏adu z myÊlà o umo˝liwieniu
im uczestniczenia w g∏osowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W referendum gminnym b´dzie mo˝na g∏osowaç od od godz. 6 do 20, a w wyborach do Europarlamentu – od
godz. 8 do 22.

Wójt nie b´dzie kandydowa∏
- JeÊli w referendum gminnym mieszkaƒcy gminy Racià˝ wypowiedzà si´ za po∏àczeniem miasta Racià˝a i gmi-

ny Racià˝ w jednà jednostk´ administracji samorzàdowej, nie b´d´ kandydowa∏ na burmistrza tej jednostki –
oÊwiadczy∏ wójt Ryszard Giszczak doda∏: – Taki wynik referendum oznacza∏by bowiem, ˝e to w co wierzy∏em, i˝
mamy naszà ma∏à ojczyzn´, która nazywa si´ gmina Racià˝, jest nieprawdà.

Czeka sto tysi´cy
Rada Gminy Racià˝ podj´∏a decyzj´, ˝e so∏ectwo, w którym w referendum gminnym b´dzie najwi´ksza frekwen-

cja, mo˝e liczyç na inwestycje za co najmniej sto tysi´cy z∏otych. Pieniàdze b´dà przeznaczone na rozwój infrastruk-
tury, a na co konkretnie – to zostanie ustalone z mieszkaƒcami so∏ectwa.

Woda znów w prokuraturze
Prokuratura Rejonowa w P∏oƒsku wszcz´∏a 6 maja 2009 r. Êledztwo w sprawie pobierania zawy˝onych op∏at za

wod´ od gminy Racià˝ i mieszkaƒców gminy Racià˝ przez PGKiM w Racià˝u. Sta∏o si´ to po postanowieniu Sàdu
Rejonowego w P∏oƒsku z 24 kwietnia 2009 r., do którego wójt gminy Racià˝ z∏o˝y∏ za˝alenie na wczeÊniejsze po-
stanowienie prokuratury, odmawiajàcej wszcz´cia post´powania w tej sprawie.

– Sàd w cz´Êci uzna∏ nasze racje i postanowi∏ przekazaç spraw´ prokuraturze do dalszego prowadzenia – powie-
dzia∏ nam wójt Ryszard Giszczak. – Chodzi o przekroczenie uprawnieƒ w okresie mi´dzy 22 paêdziernika 2007 r.
a 12 lutego 2009 r. przez prezesa PGKiM w Racià˝u. Polega ono na pobieraniu od mieszkaƒców gminy Racià˝ przez
spó∏k´ PGKiM zawy˝onych op∏at za wod´. Sàd uzna∏, ˝e prezesowi PGKiM znane ju˝ by∏y wtedy wyroki Naczel-
nego Sàdu Administracyjnego z 10 lipca 2007 r. oraz Sàdu Okr´gowego w P∏ocku z 27 grudnia 2007 r. i Sàdu Re-
jonowego w P∏oƒsku z 26 lutego 2008 r., które wskazywa∏y na niezgodne z przepisami post´powanie PGKiM w Ra-
cià˝u, polegajàce na pobieraniu wy˝szych op∏at za wod´ mimo negatywnej uchwa∏y Rady Gminy Racià˝. Mimo to
PGKiM wcià˝ stosowa∏o ten sam tryb post´powania, czyli pobiera∏o od mieszkaƒców gminy Racià˝ zawy˝one op∏a-
ty za wod´.

Kolejne miliony dla gminy
W poprzednim numerze „G∏osu” informowaliÊmy o uzyskaniu przez gmin´ Racià˝ z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dotacji w wysokoÊci 3,2 mln z∏ na przebudow´ lokalnego systemu
transportowego ¸empinek - ¸empino – Kie∏bowo – Stro˝´cin. To nie koniec unijnej kasy dla gminy Racià˝. W∏a-
Ênie zatwierdzone zosta∏y wnioski o dofinansowanie zadaƒ z zakresu ochrony Êrodowiska. WÊród nich znalaz∏ si´
wniosek gminy Racià˝ na budow´ biologicznej oczyszczalni Êcieków w Uniecku. Gmina otrzyma∏a na t´ inwesty-
cj´ dotacj´ w kwocie 4,4 mln z∏. Ponadto gmina Racià˝ sk∏ada∏a wniosek o dotacj´ na budow´ oÊrodka zdrowia
w Gralewie.

– Na budow´ oÊrodka w Gralewie nie otrzymaliÊmy dotacji, ale tylko na razie – wyjaÊnia wójt Ryszard Giszczak.
– Pozytywnie rozpatrzone zosta∏y jedynie wnioski dotyczàce szpitali. Na tego typu inwestycje, jak nasza w Grale-
wie, pieni´dzy nie otrzyma∏ nikt, nie tylko gmina Racià˝. Mamy jednak nadziej´, ˝e b´dziemy mogli skorzystaç
z tzw. puli rezerwowej. Nasz wniosek o dofinansowanie budowy oÊrodka zdrowia w Gralewie zosta∏ bardzo dobrze
oceniony i jeÊli tylko oka˝e si´, ˝e jest rezerwa Êrodków unijnych, mam niemal pewnoÊç, i˝ gmina Racià˝ otrzyma
dotacj´ z tej rezerwy.

Wójt podzieli∏ si´ z nami jeszcze jednà dobrà wiadomoÊcià. We wtorek, 19 maja, podpisa∏ w Urz´dzie Woje-
wódzkim w Warszawie umow´ na dofinansowanie budowy drogi o nawierzchni bitumicznej w Druchowie. Zosta∏a
ona zakwalifikowana do tzw. schetynówek. Z puli Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji gmina Racià˝
otrzyma∏a na t´ inwestycj´ 400 tys. z∏.

R-r
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Niemal od poczàtku istnienia
samodzielnej gminy Racià˝
przyglàdam si´ poczynaniom jej
w∏adz samorzàdowych i miesz-
kaƒców gospodarujàcych na
swoim. Pami´tam pierwsze lata
po rozdziale miasta i gminy
i dylematy towarzyszàce samo-
dzielnym decyzjom, zawierajàce
si´ w pytaniu, jak racjonalnie
wydaç bud˝etowe pieniàdze.
Dylematy nietuzinkowe, bo po-
trzeb m∏oda gmina mia∏a bar-
dzo du˝o.

Zapóênienia cywilizacyjne ra-
ciàskiej wsi, o których szybko si´
zapomina, mog∏y przeraziç. Wodo-
ciàgów by∏o jak na lekarstwo – do-
ciera∏y one tylko do 7 z 64 wsi.
Dróg asfaltowych równie˝. ¸àcz-
noÊç telefoniczna na korbk´,
a i przewa˝nie do godz. 15. Szko∏y
bez sal gimnastycznych. O gospo-
darce Êmieciami i oczyszczaniu
Êcieków czy budowaniu oÊrodków
zdrowia, co dziÊ jest priorytetem,
wtedy nikt chyba jeszcze w gminie
nawet nie myÊla∏. Radni spierali
si´, gdzie najpierw budowaç to czy
tamto, w której miejscowoÊci
w pierwszej kolejnoÊci poprawiaç
jakoÊç ˝ycia mieszkaƒców. Skru-
pulatnie dzielili, i czynià tak nadal,
gminne z∏otówki, uk∏adajàc je na
poszczególne wi´ksze i mniejsze
gromadki. Na utrzymanie szkó∏,
opiek´ spo∏ecznà, ochotnicze stra˝e
po˝arne, inwestycje... Filozofia
przyj´ta wówczas by∏a prosta i ja-
sna. I okaza∏a si´ skuteczna – ka˝-
demu po trochu i sukcesywnie co-
raz wi´cej, w miar´ mo˝liwoÊci fi-
nansowych gminy.

Ile˝ autentycznej radoÊci by∏o
w s∏owach Jerzego Jaworskiego,
znanego dzia∏acza i spo∏ecznika
z Gralewa, które przed z górà 15 la-
ty wypowiada∏ podczas uroczysto-
Êci oddania do u˝ytku w tej miej-
scowoÊci sali gimnastycznej –
pierwszego tego typu obiektu
z prawdziwego zdarzenia w gminie
Racià˝. Taka sama radoÊç by∏a
udzia∏em kolejnych Êrodowisk
w gminie, gdy w nast´pnych latach
koƒczono modernizacj´ czy budo-
w´ nowych obiektów oÊwiatowych
w Uniecku, Koziebrodach, znów

w Gralewie, Kraszewie Gaczu∏tach
czy Krajkowie. RównoczeÊnie na
wieÊ dociera∏ wodociàg. Co roku
wójt Ryszard Giszczak wykreÊla∏
z listy te miejscowoÊci, do których
p∏yn´∏a ju˝ zdrowa woda z uj´ç
g∏´binowych. DziÊ na tej liÊcie nie
ma ju˝ ˝adnego so∏ectwa. A drogi?
Nawet mieszkaƒcy miasta Racià˝a,
ci, którzy preferujà rekreacj´ rowe-
rowà, sà zaskoczeni iloÊcià traktów
asfaltowych na wsi raciàskiej. W
mi´dzyczasie w∏adze zadba∏y, aby
mieszkaƒcy gminy mogli korzystaç
z innego dobrodziejstwa cywiliza-
cyjnego – automatycznej ∏àcznoÊci
telefonicznej. To przecie˝ nie gdzie
indziej, jak w∏aÊnie w gminie Ra-
cià˝, konkretnie w Gralewie zain-
stalowany zosta∏ milionowy telefon
na wsi polskiej. DziÊ, w dobie sza-
lejàcej telefonii komórkowej, tamto
osiàgni´cie wydaje si´ niewielkie.
Ale wtedy by∏o olbrzymim kro-
kiem cywilizacyjnym.

O tych niekwestionowanych
sukcesach, z których przywo∏a∏em
tu tylko niektóre, pisze si´ ∏atwo.
Znacznie trudniej by∏o je osiàgnàç.
To by∏ proces trwajàcy latami, wy-
pracowywany z mozo∏em podczas
dyskusji na zebraniach wiejskich
czy forum rady gminy. Wa˝enie ar-
gumentów za i przeciw, oglàdanie
ka˝dej z∏otówki z obu stron, doko-
nywanie takich wyborów i podej-
mowanie takich decyzji, aby
mieszkaƒcom gminy Racià˝ ˝y∏o
si´ lepiej. I ˝yje si´ im lepiej. W
trakcie kie∏kowa∏a, rozwija∏a si´
i dojrzewa∏a niczym zbo˝e na polu
kryjàca si´ pod jednà nazwà spo-
∏ecznoÊç. Mieszkaƒców wsi, so-
∏ectw, gminy integrowa∏y wspólne
przedsi´wzi´cia. Wytwarza∏a si´
mi´dzy nimi niewidoczna wpraw-
dzie, niemierzalna i nienamacalna,
ale nie mniej wa˝na jak kolejne in-
westycje, wi´ê mi´dzyludzka, ni-
czym spoiwo wià˝àca poszczegól-
ne elementy tworzàcej si´ ich ma∏ej

ojczyzny.
Do zrobienia jest jeszcze wiele.

Wystarczy uczestniczyç w sesji Ra-
dy Gminy Racià˝, us∏yszeç wypo-
wiedzi so∏tysów czy radnych, aby
si´ o tym przekonaç. W planach
jest budowa kolejnej oczyszczalni
Êcieków i kanalizacji, wcià˝ mo-
dernizowane sà drogi, coraz bli˝ej
jest do rozpocz´cia strategicznej
inwestycji – budowy zbiornika
wodnego „Kraszewo”...

Jako rodowity racià˝anin chyl´
czo∏a przed spo∏ecznoÊcià gminy
Racià˝, która wspólnym wysi∏kiem
w ciàgu kilkunastu lat dokona∏a ol-
brzymiego cywilizacyjnego skoku,
przeobra˝ajàc zaniedbane wioski
w nowoczesne, przyjazne miejsca
na ziemi. Tak, jestem z miasta. W
Racià˝u si´ urodzi∏em, zosta∏em
ochrzczony. Tu si´ wychowa∏em,
tu koƒczy∏em szko∏y. Wcià˝ mam
Êcis∏y kontakt z Racià˝em. I jest mi
smutno i wstyd, ˝e moje miasto do-
czeka∏o si´ takich w∏adz, jakie ma
obecnie, które swojà nieudolnoÊç
chcà ukryç si´gajàc po cudze pie-
niàdze. Tak bowiem postrzegam
inicjatyw´ w∏adz miasta po∏àczenia
Racià˝a i gminy w jeden samorzàd.
Przez 2,5 roku kadencji w∏adze te
nie uczyni∏y nic, aby poprawiç
standard ˝ycia w mieÊcie. T∏uma-
czà to na ró˝ne sposoby, zazwyczaj
doÊç pokr´tnie. A mo˝e powód jest
prosty i banalny – brak umiej´tno-
Êci i kompetencji do rzàdzenia.

Pi´ç lat temu miasto otrzyma∏o
nowe tereny – kosztem gminy. Te-
raz chce si´ ∏àczyç. Powiedzmy
otwarcie, jeÊli do tego dojdzie –
straci wieÊ. Tamta decyzja by∏a po-
lityczna. Ta, gdy zapadnie, b´dzie
taka sama. A przecie˝ twórcy sa-
morzàdu terytorialnego zak∏adali,
˝e w gminach decydowaç b´dà
mieszkaƒcy i ich potrzeby, a nie
polityka. Czy˝by po niespe∏na 20
latach trzeba by∏o zweryfikowaç
ten poglàd.

W∏odzimierz D˝bik

Jest mi smutno
i wstyd
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El˝bieta Grodkiewicz, mieszkan-
ka Gralewa Nowego:

Chc´ zaznaczyç, ˝e wypowia-
dam si´ jako mieszkanka gminy
Racià˝, a nie radna powiatowa.
Uwa˝am, ˝e radni, którzy kilkana-
Êcie lat temu podj´li decyzj´ o roz-
dziale miasta i gminy Racià˝ na
dwie odr´bne jednostki samorzàdo-
we byli Êwiadomi tego co robià i co
b´dzie dobre dla obu samorzàdów.
Mieszkam na wsi. Prac´ samorzàdu
gminy Racià˝ oceniam bardzo do-
brze. Po rozdziale miasta i gminy
zauwa˝am wiele korzystnych
zmian we wsiach w gminie Racià˝
niezale˝nie od po∏o˝enia danej
miejscowoÊci, czy to bli˝ej Racià-
˝a, czy dalej. Szczególnie bliska
jest mi oÊwiata. W tej dziedzinie
nastàpi∏y du˝e zmiany. Mamy pi´k-
ne, zadbane i wyposa˝one szko∏y
z salami gimnastycznymi, boiska-
mi, pracowniami internetowymi.
Dzieci majà ∏atwy dost´p do szkó∏.
Gmina dba te˝ i o innych mieszkaƒ-
ców wsi, nie tylko o dzieci i m∏o-
dzie˝. O rozwój innych dziedzin
˝ycia, nie tylko oÊwiaty. Na przy-
k∏ad drogownictwo. Widaç, ˝e sa-
morzàd gminy du˝o Êrodków prze-
znacza na budow´ dróg bitumicz-
nych, na ˝wirowanie, oÊwietlenie.
Dba te˝ o ochron´ Êrodowiska. Ko-
rzystnych zmian mo˝na wymieniç
o wiele wi´cej. W∏adze gminy sta-
rajà si´ o Êrodki pozabud˝etowe i je
pozyskujà w du˝ych iloÊciach. To
sà pieniàdze rz´du kilkunastu mi-
lionów z∏otych. S∏owem, nam
mieszkaƒcom wsi po rozdziale
z miastem ˝yje si´ lepiej. Argu-
menty wysuwane przez inicjatorów
po∏àczenia, którzy uwa˝ajà, ˝e po-
winno ono nastàpiç, bo mieszkaƒcy
wsi korzystajà z oÊrodka w mieÊcie,
policji, stra˝y, szkó∏ itd., sà niezro-
zumia∏e. Przecie˝ mieszkaƒcy mo-
gà leczyç si´, uczyç gdzie chcà. Ta-

kie mówienie tylko jàtrzy i nie s∏u-
˝y wspó∏pracy. Mam w Racià˝u
wielu przyjació∏ i nikt w ten sposób
do mnie nie mówi, nikt mi nie wy-
tyka, ˝e jestem ze wsi. ¸àczenie na
si∏´ jest sztucznym ∏àczeniem. I nie
jest to ∏àczenie, a dzielenie. Inicja-
torzy po∏àczenia mówià, ˝e jeden
samorzàd pozwoli zaoszcz´dziç
pieniàdze na administracji. Uwa-
˝am, ˝e teraz urz´dnicy, tak w mie-
Êcie jak i w gminie, majà pe∏ne r´ce
roboty. Oddzielne samorzàdy po-
wodujà, ˝e obywatel ma ∏atwiejszy
kontakt z w∏adzà i odwrotnie. W∏a-
dza ma te˝ wi´cej czasu na za∏a-
twianie spraw mieszkaƒców. A
tych spraw jest naprawd´ du˝o. Za-
tem argument o oszcz´dnoÊciach
w administracji mnie nie przekonu-
je. My mieszkaƒcy wsi obawiamy
si´, ˝e po po∏àczeniu, w ramach
szukania oszcz´dnoÊci mog∏yby ro-
dziç si´ pomys∏y dotyczàce np. li-
kwidacji mniejszych szkó∏ na wsi
czy ochotniczych stra˝y po˝arnych.
Tego nie chcemy.

Jestem za tym, ˝eby uszanowaç
wol´ radnych sprzed kilkunastu lat
i niech pozostanie tak jak jest –
miasto i gmina oddzielnie. Nato-
miast nale˝y szukaç mo˝liwoÊci
wspó∏pracy obu samorzàdów na
partnerskich warunkach.

Stanis∏aw Màczewski, mieszka-
niec wsi P´sy:

Gdy dosz∏o do roz∏àczenia mia-
sta i gminy Racià˝, uwa˝a∏em,
i mówi∏em to g∏oÊno, ˝e z gospo-
darczego i administracyjnego
punktu widzenia by∏ to b∏àd. Ale
dla gminy Racià˝ roz∏àczenie by∏o
korzystne. Przez lata istnienia
wspólnej jednostki administracyj-
nej, wieÊ by∏a bowiem traktowana
po macoszemu. Nie jestem w ˝ad-
nych strukturach samorzàdowych
poza sadowniczymi. Mog´ wi´c

pozwoliç sobie na nast´pujàcy po-
glàd. Gdybym by∏ burmistrzem
Racià˝a, dà˝y∏bym, tak jak czyni
to obecny burmistrz, do po∏àczenia
miasta i gminy. Gdybym by∏ wój-
tem, post´powa∏bym tak samo jak
obecny wójt i nie chcia∏ po∏àcze-
nia. Miasto ma podobno olbrzymie
zad∏u˝enie. Gmina natomiast ma
pieniàdze. Dzi´ki temu mo˝e
w staraniach o Êrodki unijne wy∏o-
˝yç swój wk∏ad finansowy, który
jest w uk∏adach unijnych niezb´d-
ny. Gdyby miasto by∏o firmà,
prawdopodobnie by zbankrutowa-
∏o. Ale jako samorzàd zbankruto-
waç nie mo˝e. ¸àczenie obu tych
jednostek porówna∏bym do ma∏-
˝eƒstwa – jeÊli jest ono z mi∏oÊci,
to dobrze; jeÊli z rozsàdku – trzeba
spisaç intercyz´. Wi´kszà racj´ by-
tu majà du˝e samorzàdy. Przy po-
∏àczeniu potrzebna jest jednak rze-
czowa debata. Obie strony muszà
jasno przedstawiç cele, okreÊlony
potencja∏ ekonomiczny, mo˝liwo-
Êci i potrzeby. Wtedy ma to sens.
Teraz sà tylko ˝yczenia o po∏àcze-
niu nie oparte na ˝adnych argu-
mentach. Jako mieszkaniec gminy
nie b´d´ opowiada∏ si´ za po∏àcze-
niem, jeÊli przedtem nie odb´dzie
si´ rzetelna debata ekonomicz-
no–organizacyjna. Na pytanie refe-
rendalne, czy jestem za po∏àcze-
niem miasta i gminy w jednà jed-
nostk´ administracyjnà, odpowiem
nie. Uwa˝am jednak, ˝e oba samo-
rzàdy powinny byç razem, ale jesz-
cze nie teraz. Mo˝e za kilka, kilka-
naÊcie lat i po przeprowadzeniu
merytorycznej debaty.

Andrzej Ciarczyƒski, so∏tys wsi
Budy Kraszewskie, radny gminy
Racià˝:

Moje zdanie na temat ∏àczenia
miasta i gminy by∏o i jest nie-
zmienne. Jestem przeciw. Zasiada-

RAZEM CZY OSOBNO
Wypowiedzi mieszkaƒców gminy Racià˝

na temat po∏àczenia z miastem
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∏em w radzie, gdy miasto i gmina
by∏y wspólnà jednostkà admini-
stracyjnà. Pami´tam k∏opoty, jakie
wówczas mieliÊmy z uzyskaniem
pieni´dzy na potrzeby wsi. Zawsze
ich brakowa∏o. Kasa sz∏a tylko do
miasta, a wieÊ by∏a pomijana. Wte-
dy g∏osowa∏em za roz∏àczeniem
obu jednostek i o utworzeniem
dwóch odr´bnych samorzàdów. To
by∏ dobry pomys∏. Samodzielna
gmina Racià˝ dobrze gospodarzy.
Radni sà zgodni, nie ma mi´dzy
nami k∏ótni ani zgrzytów. Po kolei
rozwiàzujemy problemy. Miasto
i gmina majà inne potrzeby, stàd
bierze si´ ró˝nica interesów i po∏à-
czenie jest z∏ym pomys∏em. Nie-
przerwanie od 35 lat jestem so∏ty-
sem. Pami´tam, jakie by∏y proble-
my z dojazdem do naszej wsi. Te-
raz jest pi´kna asfaltowa droga wy-
budowana za unijne pieniàdze. Nie
tylko do Bud Kraszewskich. Do in-
nych wiosek równie˝.

El˝bieta Klan, mieszkanka Sie-
rakowa:

JesteÊmy przeciw po∏àczeniu
miasta i gminy. Mówi´ to nie tylko
we w∏asnym imieniu, ale te˝ m´˝a,
który jest so∏tysem, a tak˝e w imie-
niu pozosta∏ych mieszkaƒców na-
szej wsi. U nas nikt inaczej na ten
temat nie myÊli. Rozmawiamy ze
sobà równie˝ i po∏àczeniu, wi´c
wiem, ˝e jest to zdanie wszystkich
mieszkaƒców Sierakowa. By∏am
na sesji Rady Gminy Racià˝, na
której pan burmistrz mówi∏ o d∏u-
gach miasta. GdybyÊmy si´ po∏à-
czyli, musielibyÊmy sp∏acaç te d∏u-
gi. To by∏aby dla nas wielka
krzywda. Bo niby dlaczego wieÊ
ma sp∏acaç d∏ugi miasta. MyÊmy
w gminie przez lata gospodarowa-
nia na swoim ci´˝kà pracà dorabia-
li si´, a oni zad∏u˝ali. Niech ka˝dy
sam sobie gospodarzy – gmina so-
bie i miasto sobie. W naszej gminie
jest bardzo dobry gospodarz, jeste-
Êmy zadowoleni z dzia∏alnoÊci pa-
na wójta i nie chcemy si´ ∏àczyç
z miastem. B´dziemy g∏osowaç
przeciw po∏àczeniu. Nie wiem tyl-
ko, czy nasze zdanie b´dzie si´ li-
czyç, bo po∏àczenie mo˝e byç za-
rzàdzone odgórnie, tak jak to by∏o

ze zmianà granic. MyÊmy byli
przeciw, broniliÊmy naszych gra-
nic, ale i tak miasto dosta∏o nasze
tereny. I nic dobrego z tego nie wy-
sz∏o, mimo ˝e w∏adze miasta obie-
cywa∏y ró˝ne rzeczy. Ci mieszkaƒ-
cy gminy, którzy po zmianie granic
znaleêli si´ w mieÊcie, narzekajà.
W∏adze miasta zapewnia∏y, ˝e po-
datki im nie wzrosnà, a wzros∏y.
Nie chcemy byç razem w miastem,
a gdyby odgórnie taka decyzja za-
pad∏a, zostalibyÊmy skrzywdzeni.

Stanis∏aw D∏ugoszewski, so∏tys
wsi Folwark Racià˝:

Pod wzgl´dem finansowym
czasy sà teraz niepewne, wi´c le-
piej pozostaç na swoim. Tym bar-
dziej, ˝e w mieÊcie sà wy˝sze po-
datki ni˝ w gminie, dro˝sza woda.
W tej sytuacji ∏àczenie si´ z mia-
stem to dla nas ˝adna atrakcja. Nie
wydaje mi si´ te˝, aby po∏àczenie
miasta Racià˝a i gminy Racià˝
w jednà jednostk´ samorzàdowà
przynios∏o jakieÊ du˝e zmniejsze-
nie biurokracji i oszcz´dnoÊci z te-
go tytu∏u. Uwa˝am, ˝e by∏yby cià-
g∏e k∏ótnie o pieniàdze, bo inne po-
trzeby ma wieÊ, a inne miasto. W
przysz∏oÊci mo˝e dojdzie do po∏à-
czenia. Ale najpierw muszà si´ po-
rozumieç w∏adze obu jednostek –
wójt z burmistrzem, radni.

Henryk Sobociƒski, mieszkaniec
wsi Kraszewo Gaczu∏ty:

Uwa˝am tak jak wójt, czyli ˝e
gmina nie powinna ∏àczyç si´
z miastem. My chcemy ˝yç po
swojemu. Mówià, ˝e po po∏àczeniu
bud˝et b´dzie wi´kszy. I co z tego.
Miasto jest zad∏u˝one i te d∏ugi
trzeba sp∏aciç. GdybyÊmy byli ra-
zem, jak przedtem, to czy na wsi
by∏yby wybudowane wodociàgi,
drogi, kanalizacja, oczyszczalnie
i inne inwestycje, które przez te
kilkanaÊcie lat istnienia samodziel-
nej gminy Racià˝ zosta∏y wykona-
ne? Wàtpi´. Pieniàdze znów po-
ch∏on´∏oby miasto. Kilka lat temu
miasto powi´kszy∏o swój obszar,
dosta∏o nowe tereny mimo sprzeci-
wu mieszkaƒców gminy. Rzekomo
na inwestycje. I co z tego, skoro
nowych zak∏adów tam nie ma.

Zresztà, jak kto ma budowaç, to
wybuduje bez wzgl´du na granice.
Mam na to przyk∏ad z w∏asnego
podwórka. U nas powsta∏a du˝a
ubojnia. Inwestor chcia∏ pobudo-
waç zak∏ad w gminie, bo mu odpo-
wiada∏y warunki zaproponowane
przez w∏adze. I o to chodzi. Chce-
my wi´c sami gospodarzyç, bez
miasta. Tak samo myÊlà inni
mieszkaƒcy. A jeÊli w∏adza na gó-
rze zadecyduje inaczej, wtedy b´-
dzie k∏ótnia. Przecie˝ mieszkaƒcy
te˝ majà coÊ do powiedzenia i z ich
g∏osem w∏adza tak˝e ta na górze
powinna si´ liczyç.

Wojciech ˚mijewski, so∏tys wsi
Pólka Racià˝:

Po po∏àczeniu lepiej nie b´dzie
ni˝ teraz. Od roz∏àczenia wieÊ wie-
le zyska∏a – telefony, wodociàgi,
drogi... Jest tego du˝o wi´cej. Gdy-
byÊmy byli razem z miastem, na
wsi by∏oby tak samo jak przed roz-
dzia∏em, czyli nic. Wiem co mó-
wi´, bo od 1990 roku jestem so∏ty-
sem i dobrze pami´tam okres
sprzed 1992 roku. Niech wi´c zo-
stanie jak jest – miasto niech ma
swój bud˝et, a gmina swój. Mamy
dobrego wójta, z którym wspó∏pra-
cuje si´ bardzo dobrze. Nie ma
sensu ∏àczyç si´ z miastem.

Co z tego, ˝e mieszkaƒcy wsi
korzystajà z miasta – kupujà
w miejskich sklepach, leczà si´
w oÊrodku zdrowia, uczniowie
chodzà do szkó∏ w Racià˝u... JeÊli
robimy w mieÊcie zakupy, to zosta-
wiamy tam pieniàdze. I z tego po-
wodu miasto powinno si´ tylko
cieszyç. Do wiejskich uczniów
w raciàskich szko∏ach burmistrz
nie musi dok∏adaç pieni´dzy, bo na
ka˝dego ucznia dostaje subwencj´
paƒstwowà. A oÊrodek zdrowia...
To prawda, ˝e sporo jest pacjentów
ze wsi. Wydaje mi si´ jednak, ˝e
gdyby mieszkaƒcy wsi nie korzy-
stali z us∏ug oÊrodka w Racià˝u, to
doktor Rzucid∏o nie móg∏by pro-
wadziç praktyki lekarskiej, bo
mia∏by za ma∏o pacjentów i Naro-
dowy Fundusz Zdrowia nie podpi-
sa∏by z nim umowy na Êwiadczenie
us∏ug medycznych.

Notowa∏ R–r
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Najlepsi na Mazowszu
GimnazjaliÊci z Gralewa wygrali fina∏ wojewódzki

Turnieju Bezpieczeƒstwa w Ruchu Drogowym, który 12
maja odby∏ si´ w Radomiu. Gdy koƒczyliÊmy sk∏ad tego
numeru „G∏osu”, gralewski zespó∏ rywalizowa∏ w Ko∏o-
brzegu w finale ogólnopolskim wÊród 16 dru˝yn z kraju.

W turnieju w Radomiu wzi´∏o udzia∏ po 12 dru˝yn ze
szkó∏ podstawowych i gimnazjów z terenu ca∏ego woje-
wództwa mazowieckiego, wy∏onionych w eliminacjach
powiatowych i regionalnych. Uczniowie musieli wykazaç
si´ wiedzà teoretycznà z zakresu przepisów ruchu drogo-
wego oraz praktycznà z jazdy rowerem po torze prze-
szkód i jazdy po miasteczku ruchu drogowego, a tak˝e za-
sad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków
drogowych.

– Po teÊcie prowadzi∏a ekipa z Radomia – mówi opie-
kun dru˝yny gralewskich gimnazjalistów Ireneusz Wierz-
bicki. – Nam lepiej poszed∏ sprawdzian praktyczny
z udzielania pierwszej pomocy i jazdy na torze przeszkód.
Po tych konkurencjach wyszliÊmy na pierwszà pozycj´
i ju˝ nie oddaliÊmy prowadzenia. Jazd´ po miasteczku ru-
chu drogowego nasi uczniowie zakoƒczyli z niewielkà
liczbà punktów karnych. Zwyci´˝yliÊmy i po raz czwarty
jesteÊmy w finale ogólnopolskim – cieszy∏ si´ pan Irek.

Zespó∏ Gimnazjum Publicznego w Gralewie reprezen-
towali: Joanna Art (kl. I a), Kamil Bàk (II b) i Pawe∏ Gra-
czyk (II b). Ekipa wróci∏a z Radomia z tytu∏em mistrzów
Mazowsza, dyplomem i pucharem oraz nagrodami indy-
widualnymi. Uczniowie otrzymali fotograficzne aparaty
cyfrowe i albumy o Warszawie, a opiekun – odtwarzacz
dvd.

Warto przypomnieç, ˝e w dotychczasowych fina∏ach
ogólnopolskich reprezentacja Gralewa raz by∏a piàta (w
Bydgoszczy), a raz stan´∏a na podium – na trzecim miej-
scu. By∏o to pi´ç lat temu w Sopocie.

W kategorii szkó∏ podstawowych w wojewódzkim fi-
nale w Radomiu zwyci´˝yli gospodarze. Zespó∏ Szko∏y
Podstawowej w Gralewie, który prowadzi Ma∏gorzata
Raciniewska, zajà∏ piàte miejsce. W sk∏ad dru˝yny gra-
lewskiej podstawówki wchodzili: Natalia Deptu∏a (kl. V),
Kamil Drozdowski (kl. V) i Konrad Jasiƒski (kl. IV). Na
zdj´ciu najlepsze dru˝yny gimnazjalne mazowieckiego
fina∏u Turnieju Bezpieczeƒstwa w Ruchu Drogowym. Na
najwy˝szym stopniu ekipa Gralewa.

R–r

Wiedzà o gminie
W Zespole Szkó∏ w Uniecku odby∏ si´, organizowa-

ny tu co roku konkurs dla uczniów szkó∏ podstawowych
i gimnazjów pod nazwà „Wiem wszystko o gminie Ra-
cià˝”.

WÊród uczniów szkó∏ podstawowych pierwsze miej-
sce ex aequo zaj´li: Mariusz Machciƒski (SP Gralewo),
Damian Piotrowski (SP Krajkowo) i Kamil Maçkiewicz
(SP Kod∏utowo). Drugie miejsce zajà∏ Pawe∏ Petrykow-
ski (SP Koziebrody), a trzecie Dominika Lewandowska
(SP Unieck). Dru˝ynowo kolejnoÊç u∏o˝y∏a si´ nast´pu-
jàco: Krajkowo, Gralewo, Kod∏utowo, Unieck i Kozie-
brody.

WÊród gimnazjalistów najwi´kszà wiedzà o gminie
Racià˝ wykaza∏ si´ Marcin Markowski (Gralewo). Dru-
gi w punktacji indywidualnej by∏ Pawe∏ Kiszelewski
(Unieck), a trzeci Mariusz Szerszeniewski (Unieck).
KolejnoÊç dru˝ynowa: Unieck, Gralewo, Krajkowo,
Koziebrody.

R–r

Pi∏karskie fina∏y ˝aków
Gralewo goÊci∏o dru˝yny pi∏karskie wyst´pujàce

w fina∏owym turnieju o mistrzostwo ligi okr´gowej ˝a-
ków. Poza gospodarzami – zespo∏em LUKS Gralewo,
o mistrzostwo rywalizowali: MKS Ciechanów, Narew
Ostro∏´ka, MKS Przasnysz. Mistrzem okr´gu ciecha-
nowsko– ostro∏´ckiego wÊród ˝aków (rocznik 1998) zo-
sta∏a Narew wyprzedzajàc w kolejnoÊci pi∏karzy z Cie-
chanowa, Gralewa i Przasnysza.

Gospodarze turnieju wygrali z MKS Ciechanów 1:0,
zremisowali z Przasnyszem 0:0 i ulegli póêniejszemu
mistrzowi, ostro∏´ckiej Narwi 0:6.
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09-140 Racià˝, Plac Mickiewicza 17
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Na zdj´ciu LUKS Gralewo
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Po d∏ugiej i ci´˝kiej chorobie
zmar∏ Jan Kasicki, wieloletni na-
uczyciel i kierownik szkó∏ w gmi-
nie Racià˝. Pogrzeb odby∏ si´
w 16 maja w Racià˝u. Mow´ po-
˝egnalnà wyg∏osi∏ W∏adys∏aw
Kwiatkowski. Oto jej obszerne
fragmenty:

˚egnamy cz∏owieka, który mo-
˝e ˝y∏ cicho i skromnie, ale jak˝e
godnie i pi´knie. Stworzy∏ wspa-
nia∏à rodzin´, wykszta∏ci∏ na na-
uczycieli trójk´ swoich dzieci.
Przyby∏ do Kod∏utowa, a nast´p-
nie do Uniecka z pobliskiej ziemi
bie˝uƒskiej jako m∏ody nauczy-
ciel. Ca∏e doros∏e ˝ycie poÊwi´ci∏
edukacji i wychowaniu m∏odych
ludzi. Jako polonista i dyrektor
szko∏y czyni∏ wiele, by uzdolnionej
wiejskiej m∏odzie˝y u∏atwiç start
w ˝ycie. Szko∏a pod jego kierow-
nictwem rozwija∏a si´, a ucznio-
wie z Uniecka odnosili sukcesy –
byli finalistami i laureatami kon-
kursów i olimpiad przedmioto-
wych, zdobywali laury sportowe
w gminie, powiecie, wojewódz-
twie, a niektórzy docierali do fina-
∏ów ogólnopolskich. Absolwenci
szko∏y byli niejednokrotnie naj-
lepszymi uczniami szkó∏ Êrednich

w Racià˝u, P∏oƒsku i M∏awie.
Wielu ukoƒczy∏o studia wy˝sze,
zajmowali i zajmujà wa˝ne stano-
wisk paƒstwowe, wielu odnios∏o
sukcesy zawodowe.

Zawsze uczy∏ szacunku do wy-
konywanej pracy, uczciwoÊci i mi-
∏oÊci ojczyzny. O Jego takcie, wy-
rozumia∏oÊci i màdroÊci mogà po-

Êwiadczyç obecni tu pedago-
dzy z Uniecka, uczniowie i wy-
chowankowie. Mia∏em szcz´-
Êcie pracowaç razem z Nim.
Uczy∏em si´ zawodu nauczy-
ciela i wychowawcy pod Jego
˝yczliwym kierownictwem.
Pokazywa∏ mi, co robi∏ dobrze
i jakie pope∏niam b∏´dy. By∏
dla mnie autorytetem, bardzo
wiele si´ od Niego nauczy∏em,
stara∏em si´ potem jak najle-
piej kierowaç szko∏à, którà mi
powierzy∏.

Drogi Panie Dyrektorze.
By∏eÊ humanistà, wi´c s∏owa
Horacego „Non omnis mo-

riar” sà Ci doskonale znane. Za-
pewniam Ci´, ˝e „Nie wszystek
umrzesz”. Pozostaniesz w sercu
i pami´ci rodziny, mojej, swoich
kolegów nauczycieli i znajomych
oraz, jestem o tym g∏´boko prze-
konany, w sercach i umys∏ach
wszystkich tych, których uczy∏eÊ
i wychowywa∏eÊ.

Po˝egnaliÊmy
Jana Kasickiego

Pani Ryszardzie Kaêmierczak
wyrazy serdecznego wspó∏czucia

z powodu Êmierci

TEÂCIOWEJ

sk∏adajà wójt, radni Gminy Racià˝
oraz pracownicy

Urz´du Gminy w Racià˝u

Rodzinie zmar∏ego

Jerzego Kowalskiego
so∏tysa wsi Drozdowo

wyrazy serdecznego wspó∏czucia
sk∏adajà wójt, radni Gminy Racià˝

oraz pracownicy
Urz´du Gminy w Racià˝u

Panu Zbigniewowi Sadowskiemu
wyrazy serdecznego wspó∏czucia

z powodu Êmierci

TEÂCIOWEJ

sk∏adajà wójt, radni Gminy Racià˝
oraz pracownicy

Urz´du Gminy w Racià˝u

Panu wójtowi Ryszardowi Giszczakowi
wyrazy serdecznego wspó∏czucia

z powodu Êmierci

TEÂCIA

sk∏adajà radni Gminy Racià˝
oraz pracownicy

Urz´du Gminy w Racià˝u



W niedziel´, 7 czerwca, odb´dzie si´ referendum gminne. Uchwa∏´ o jego przepro-
wadzeniu podj´∏a Rada Gminy Racià˝ po tym, jak w∏adze miasta Racià˝a wystàpi∏y
z inicjatywà po∏àczenia Naszej Gminy z miastem w jednà jednostk´ samorzàdowà. „Czy
wyra˝a Pan/Pani zgod´ na po∏àczenie Gminy Racià˝ i Gminy Miasto Racià˝ w jed-
nà jednostk´ samorzàdu terytorialnego?” – brzmi referendalne pytanie. Referen-
dum jest wiarygodniejszà formà poznania opinii mieszkaƒców ni˝ ankiety, które zasto-
sowane zosta∏y w mieÊcie.

Zach´cam i namawiam Mieszkaƒców Naszej Gminy do udzia∏u w referendum.
Jeszcze nigdy w historii Gminy Racià˝ nie korzystaliÊmy z tego sposobu konsultacji.
Dajmy dowód, ˝e nieobca nam jest tak˝e ta forma demokracji. Dajmy dowód, ˝e przy-
sz∏oÊç Gminy Racià˝ – Naszej Ma∏ej Ojczyzny – le˝y nam g∏´boko na sercu.

Jako wójt wol´ Mieszkaƒców Gminy Racià˝ przyjm´ jak zawsze z pokorà i jej si´
podporzàdkuj´. Ale jako obywatel mam prawo do wyra˝ania swoich poglàdów. Jestem
przeciw po∏àczeniu Naszej Gminy z miastem Racià˝. Dlatego, ˝e:

1. Przez lata samodzielnoÊci pokazaliÊmy jako spo∏ecznoÊç, ˝e potrafimy sami si´
rzàdziç, gospodarzyç i wychodzi nam to dobrze. Nie psujmy wi´c tego, co jest dobre.
JeÊli ktoÊ uwa˝a, ˝e po po∏àczeniu b´dzie lepiej, odpowiadam s∏owami przys∏owia: lep-
sze jest wrogiem dobrego.

2. Po po∏àczeniu lepiej nie b´dzie, przynajmniej mieszkaƒcom wsi. Miasto jest za-
d∏u˝one i pod tym wzgl´dem znajduje si´ w czo∏ówce w kraju. Wspólna jednostka sa-
morzàdowa, gdyby powsta∏a, b´dzie musia∏a sp∏aciç te d∏ugi. Nie mam z∏udzeƒ co to te-
go, ˝e b´dzie si´ to dzia∏o kosztem inwestycji na wsi.

3. W∏adze miasta podj´∏y kilka nieodpowiedzialnych decyzji. Jednà z nich jest prze-
j´cie oÊrodka zdrowia, który wymaga gruntownego remontu. Miasto nie ma na to pieni´-
dzy. Nie powiod∏y si´ starania w∏adz miasta o uzyskanie na ten cel Êrodków unijnych.
Innym kosztownym problemem do rozwiàzania jest rekultywacja wysypiska miejskiego.
Uwa˝am, ˝e dà˝àc do po∏àczenia obu jednostek w∏adze miasta chcà, aby ktoÊ sfinan-
sowa∏ koszty ich nietrafnych decyzji. Nietrudno zgadnàç kto. My – mieszkaƒcy wsi.

4. Tak ju˝ by∏o. Miasto i gmina by∏y ju˝ razem. Wielu mieszkaƒców gminy, tak˝e i ja,
pami´tamy tamten nieodleg∏y przecie˝ czas. Wtedy wi´kszoÊç pieni´dzy ze wspólnego
bud˝etu trafia∏a na potrzeby miasta, chocia˝ wypracowywany by∏ on g∏ównie na wsi. In-
westycje na wsi mo˝na by∏o policzyç na palcach. To w∏aÊnie niesprawiedliwy podzia∏
Êrodków bud˝etowych leg∏ u podstaw rozdzia∏u miasta i gminy na dwie samodziel-
ne jednostki samorzàdowe. Czy chcemy powrotu tamtych czasów?! Ja nie chc´.

Ryszard Giszczak

Wójt Gminy Racià˝
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Dobre dziatki to skarb matki.

*    *    *
Gdyby dzieci wszystko mia∏y,

toby nigdy nie p∏aka∏y.

*    *    *
Lepiej dzieciom daç,
ni˝ od nich braç.

*    *    *
Ma∏e dzieci – ma∏y k∏opot.
Du˝e dzieci – du˝y k∏opot.

*    *    *
Niech si´ dzieci rodzà,
póki nogi chodzà.

*    *    *
Szcz´Êciu swych dzieci zawadza,
kto im zbytecznie dogadza.

Na Dzieƒ Dziecka
˚yczeƒ moc sk∏adamy dzieciom zawsze i od Êwi´ta,
Niech w radoÊci, szcz´Êciu ˝yjà wszystkie pachol´ta.

A do tego dodajemy kilka polskich przys∏ów
o dzieciach, ale pod rozwag´ doros∏ym. Zdj´cia
dzieci pochodzà ze spotkania przedszkolaków
z gminy Racià˝, które odby∏o si´ w Uniecku.

èród∏o: 
„Przys∏owia polskie i obce”,   

Danuta i W∏odzimierz 
Mas∏owscy, 

Âwiat Ksià˝ki, 
Warszawa 2003 r.


