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Wybory prezydenckie
20 czerwca odb´dzie si´ I tura wyborów prezydenckich.

W szranki staje 10 kandydatów. JeÊli w I turze ˝aden z nich
nie uzyska bezwzgl´dnej wi´kszoÊci g∏osów, wówczas odb´-
dzie si´ II tura, przewidziana 4 lipca z udzia∏em dwóch kan-
dydatów, którzy w I turze otrzymali najwi´kszà liczb´
g∏osów.

W naszym okr´gu 20 czerwca odb´dà si´ te˝ wybory
uzupe∏niajàce do Senatu.

Wewnàtrz numeru drukujemy informacje o obwodach
i siedzibach obwodowych komisji wyborczych w gminie
Racià˝.

Bud˝et rozliczony, 
absolutorium udzielone

Na sesji w kwietniu Rada Gminy Racià˝ przyj´∏a spra-
wozdanie z wykonania ubieg∏orocznego bud˝etu gminy
i jednog∏oÊnie udzieli∏a wójtowi Ryszardowi Giszczakowi
absolutorium.

Czytaj na str. 2-3

Egzaminy
Najpierw szóstoklasiÊci (8 kwietnia), a kilka tygodni póê-

niej gimnazjaliÊci ostatnich klas (27-29 kwietnia) sprawdzili
stan swojej wiedzy podczas sprawdzianu i egzaminu gimna-
zjalnego. Dla szóstoklasistów test nie by∏ stresujàcy, bowiem
jego wynik nie niesie za sobà ˝adnych skutków, mo˝e poza
dobrym (z∏ym) imieniem zdajàcego oraz szko∏y.
W przypadku gimnazjalistów sprawa jest ju˝ bardziej
skomplikowana, gdy˝ wynik z egzaminu, poza presti˝em,
ma wp∏yw na dalszà edukacj´ m∏odzie˝y.

Wi´cej na str. 4

„Wiem wszystko o gminie
Racià˝” po raz dziesiàty

Ju˝ od dziesi´ciu lat organizowany jest gminny konkurs
„Wiem wszystko o gminie Racià˝”. Równolegle odbywa si´
konkurs plastyczny o tematyce antyalkoholowej.

Konkursy cieszà si´ du˝ym zainteresowaniem. 14 maja
br. do Uniecka przyjecha∏o a˝ 47 uczestników z 6 szkó∏
podstawowych i 4 gimnazjów.

Czytaj na str. 4

„Czasy grozy i pogardy
ocalmy od zapomnienia”

Pod takim has∏em Klub Seniora z Koziebród przygotowa∏
30 maja uroczystoÊç patriotycznà. Do wspó∏pracy zaprosi∏
druhów OSP oraz grup´ harcerzy.

Czytaj na str. 5

Mistrzowie Mazowsza
Gdy drukowany by∏ ten numer „G∏osu Racià˝a”, ro-

werowa dru˝yna Publicznego Gimnazjum w Starym
Gralewie walczy∏a w Poznaniu w finale ogólnopolskim

Turnieju Bezpieczeƒstwa w Ruchu Drogowym. Nie
wiedzieliÊmy, jak jej posz∏o. Wiemy natomiast, ˝e
wczeÊniej w finale wojewódzkim w Warszawie gralew-
ski zespó∏ spisa∏ si´ znakomicie. Stanà∏ na najwy˝szym
podium premiowanym reprezentowaniem Mazowsza
w finale ogólnopolskim. Wi´cej na str. 11

Festyn w Krajkowie
z Kaczorem i Rayzacherem

W niedziel´ 30 maja w Krajkowie odby∏ si´ dorocz-
ny odpust Âw. Trójcy. Msz´ Êwi´tà celebrowa∏ i kazanie
wyg∏osi∏ ks. pra∏at Janusz Âniegocki z P∏ocka. W nabo-
˝eƒstwie uczestniczyli ksi´˝a z dekanatu raciàskiego,
aktorzy scen polskich - Maciej Rayzacher i Kazimierz
Kaczor oraz liczni wierni z parafii i okolic. Po sumie na
placu przykoÊcielnym odby∏ si´ bezalkoholowy festyn,
który poprowadzili w/w aktorzy.

Czytaj na str. 6

Joanna Art, Pawe∏ Graczyk, Kamil Bàk i opiekun zespo∏u 
Ireneusz Wierzbicki z nagrodami za tytu∏ mistrzów Mazowsza
w Turnieju Bezpieczeƒstwa w Ruchu Drogowym w Warszawie



Na sesji w kwietniu Rada Gminy Racià˝ przyj´∏a
sprawozdanie z wykonania ubieg∏orocznego bud˝etu
gminy i jednog∏oÊnie udzieli∏a wójtowi Ryszardowi
Giszczakowi absolutorium.

Poni˝ej przedstawiamy fragmenty sprawozdania
z wykonania bud˝etu gminy Racià˝ za 2009 rok.

Dochody zaplanowane na 21.715.375,01 z∏ zosta∏y
wykonane w kwocie 21.460.774,35 z∏, czyli w 98,83
procentach.

Dochody w∏asne wynios∏y 6.204.884,62 z∏. Udzia∏y
w podatkach stanowiàcych dochód

bud˝etu paƒstwa da∏y kwot´ 1.348.331,50 z∏. Dota-
cje celowe stanowi∏y 4.896.163,23 z∏. Wp∏ywy z tytu∏u
pomocy finansowej wynios∏y 338.900,00 z∏. Dotacje
z funduszy celowych to 70.000,00 z∏. Subwencje zasili-
∏y bud ˝et gminy Racià˝ kwotà 8.597.495,00 z∏. Ârodki
na dofinansowanie w∏asnych zadaƒ pozyskane z innych
êróde∏ to 5.000,00 z∏.

Wydatki zaplanowano na 22.017.800,21 z∏ zrealizo-
wano w wysokoÊci 19.961.426,96 z∏, co stanowi 90,66 procent planu.

Struktura wykonanych wydatków przedstawia si´ nast´pujàco: wydatki
bie˝àce – zadania w∏asne – 11.739.599,08 z∏; wydatki bie˝àce – zadania zle-
cone – 3.699.904,25 z∏; wydatki inwestycyjne – 3.975.670,63 z∏; pomoc fi-
nansowa – 546.253,00 z∏.
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W wydatkach bie˝àcych najwi´k-
szà pozycj´ stanowià wydatki zwià-
zane z utrzymaniem oÊwiaty. Wynio-
s∏y one 6.934.553,10 z∏. Natomiast
otrzymana subwencja oÊwiatowa
wynios∏a 5.654.598,00 z∏, co stanowi
81,55% wydatków oÊwiatowych.
Pozosta∏à kwot´ w wysokoÊci
1.279.955,10 z∏ gmina pokry∏a ze
Êrodków bud˝etu gminy.

Najwy˝sze koszty utrzymania
w przeliczeniu na 1 ucznia wyst´pu-
jà w Szkole Podstawowej w Kod∏u-
towie i wynoszà 11.976,71 z∏, nato-
miast najni˝sze sà w Szkole Podsta-
wowej w Starym Gralewie i wyno-
szà 5.529,47 z∏. W gimnazjach naj-
wy˝sze koszty utrzymania w przeli-
czeniu na 1 ucznia sà w Gimnazjum
w Starym Gralewie i wynoszà

7.860,18 z∏, natomiast najni˝sze sà
w Gimnazjum w Koziebrodach
i wynoszà 4.036,77 z∏.

Planowane zadania inwestycyjne
na 2009 rok w kwocie 5.084.943,88
z∏ zosta∏y zrealizowane w wysokoÊci
3.975.670,63 z∏, tj. 78,19%. èród∏em
sfinansowania inwestycji by∏y do-
chody w∏asne, dotacje oraz Êrodki
pozyskane z innych êróde∏.

Inwestycje planowane i wykona-
ne w 2009 roku to:
– budowa szkolnego kompleksu

sportowego w Krajkowie,
– przebudowa drogi gminnej

w Druchowie,
– przebudowa drogi gminnej

Unieck–MaryÊka,
– przebudowa drogi gminnej Ko-

ziebrody – Ma∏a WieÊ,
– przebudowa drogi gminnej

w M∏odochowie,
– budowa punktów Êwietlnych

w miejscowoÊci Bielany,
– budowa punktów Êwietlnych

w miejscowoÊci Kraszewo Czu-
baki,

– budowa parkingu w Krajkowie,
– budowa parkingu w Koziebro-

dach,
– zagospodarowanie terenu przy

oÊrodku zdrowia w Koziebro-
dach,

– remont remizy OSP w Koziebro-
dach,

– budowa parkingu przy ul. 11 Li-
stopada,

– ogrodzenie boiska w Uniecku.

Bud˝et rozliczony, absolutorium udzielone

Otwarcie kompleksu sportowego w Krajkowie nie mog∏o si´
obyç bez pierwszych zawodów na nowym boisku

Przebudow´ drogi powiatowej Druchowo–Koziebrody gmina Racià˝ 
dofinansowa∏a kwotà blisko 250 tys. z∏
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• Z bud˝etu województwa mazo-

wieckiego w ramach Samorzàdo-
wego Instrumentu Wsparcia Roz-
woju Mazowsza wp∏yn´∏a dotacja
w wysokoÊci 120.000,00 z∏. na
dofinansowanie zadania inwesty-
cyjnego ”Budowa szkolnego
kompleksu sportowego w Krajko-
wie – zadanie I i II”;

• z bud˝etu paƒstwa wp∏yn´∏a dota-
cja w wysokoÊci 340.553,01 z∏ na
zadania realizowane w ramach
Poakcesyjnego Programu Wspar-

cia Obszarów Wiejskich;
• dotacja z bud˝etu paƒstwa w kwo-

cie 24.000,00 z∏ na sfinansowanie
zakupu pomocy dydaktycznych
do miejsc zabaw w szkole w ra-
mach Rzàdowego Programu
„RADOSNA SZKO¸A”

• z Ministerstwa Sportu i Turystyki
wp∏yn´∏a dotacja w kwocie
15.000,00 z∏ na dofinansowanie
zadania UMIEM P¸YWAå w ra-
mach zaj´ç sportowo–rekreacyj-
nych dla uczniów.

• Z Powszechnego Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ na ˚ycie SA. wp∏yn´∏y
Êrodki w kwocie 5.000,00 z∏ za
zakup wyk∏adziny antypoÊlizgo-
wej.

Bud˝et gminy Racià˝ za rok 2009
zamknà∏ si´ nadwy˝kà w kwocie
1.499.347,39 z∏.

Natomiast narastajàco z uwzgl´d-
nieniem lat poprzednich nadwy˝ka
wynosi 2.183.991,20 z∏.

Z bud˝etu gminy Racià˝ udzielo-
ne by∏y dotacje w kwocie 546.253,00
z∏ dla powiatu p∏oƒskiego z przezna-
czeniem na:
– dofinansowanie realizacji zada-

nia pn.”Przebudowa drogi Dru-
chowo–Koziebrody” –
246.253,00 z∏;

– dofinansowanie remontu drogi
powiatowej Racià˝ – Unieck –
70.000,00 z∏;

– dofinansowanie realizacji zada-
nia pn.”Przebudowa drogi po-
wiatowej Galomin–Dra-
min–Krajkowo” – 220.000,00 z∏;

– dofinansowanie remontu samo-
chodu po˝arniczego specjalnego
SH–18 Komendy Powiatowej
Stra˝y Po˝arnej w P∏oƒsku –
10.000,00 z∏

W ciàgu roku gmina stara∏a si´
pozyskaç dodatkowe dochody z ró˝-
nych êróde∏. I tak:
• z Terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych wp∏yn´∏a dota-
cja w wysokoÊci 55.000,00 z∏ na
dofinansowanie kosztów inwesty-
cji pn.” Przebudowa drogi gmin-
nej Koziebrody – Ma∏a WieÊ”;

• z bud˝etu województwa mazo-
wieckiego wp∏yn´∏a dotacja
w wysokoÊci 5.900,00 z∏. na za-
kup sprz´tu specjalistycznego dla
jednostek ochotniczej stra˝y po-
˝arnej;

• z bud˝etu województwa mazo-
wieckiego w ramach Samorzàdo-
wego Instrumentu Wsparcia Roz-
woju Mazowsza wp∏yn´∏a dotacja

w wysokoÊci 193.000,00 z∏ na do-
finansowanie zadania inwestycyj-
nego ”Przebudowa drogi gminnej
Unieck–MaryÊka”;

• z bud˝etu powiatu p∏oƒskiego
wp∏yn´∏a dotacja w wysokoÊci
20.000,00 z∏ na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego „Przebu-
dowa drogi gminnej w Drucho-
wie”;

• Z bud˝etu paƒstwa w ramach pro-
gramu wieloletniego pod nazwà
„Narodowy Program Przebudowy

Dróg Lokalnych 2008–2010”
wp∏yn´∏a dotacja na dofinansowa-
nie zadania pn.”Przebudowa dro-
gi gminnej w Druchowie” –
303.506,00 z∏;

Do modernizacji drogi Krajkowo – Galomin gmina Racia˝ do∏o˝y∏a 220 tys. z∏

W Koziebrodach 14 lipca oficjalnie otwarte zosta∏o centrum aktywizacji osób starszych
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II miejsce 
– Adam Wiechowski (PG Unieck ),
III miejsce 
– Paulina Kowalska (PG Krajkowo).
Zespo∏owo:
I miejsce – PG Unieck,
II miejsce – PG Koziebrody,
III miejsce – PG Krajkowo.

Konkurs „Alkohol te˝ zabija!”

WÊród uczniów szkó∏ podstawo-
wych laury zdobyli:
I miejsce – SP Koziebrody (Ewelina
Kowalska i Karolina Strubiƒska),
II miejsce – SP Kraszewo Gaczu∏ty (Na-
talia K´dzierska i Dominika 
Karwowska),
III miejsce – SP Gralewo (Angelika
Brzeska i Ewelina Pydynowska).
Laureaci wÊród gimnazjalistów:
I miejsce – PG Unieck (Ewa Kiszelew-
ska i Karol Kozicki),
II miejsce – PG Koziebrody (Mariusz
Ezman i Igor Kowalski),
III miejsce – PG Krajkowo (Katarzyna
Dobrzyƒska i Justyna Lewandowska),
IV miejsce – PG Gralewo (Ewelina Bra-
mowicz i Joanna Majewska).

ZSU
Fot. arch. Zespo∏u Szkó∏ w Uniecku

Ju˝ od dziesi´ciu lat organizowany
jest gminny konkurs „Wiem wszystko o
gminie Racià˝” Równolegle odbywa si´
konkurs plastyczny o tematyce antyal-
koholowej.

Konkursy cieszà si´ du˝ym zaintere-
sowaniem, wi´c 14 maja br., do Uniec-
ka przyjecha∏o a˝ 47 uczestników z 6
szkó∏ podstawowych i 4 gimnazjów.

W konkursie wiedzy o gminie Ra-
cià˝ wzi´∏y udzia∏ trzyosobowe dru˝yny
z poszczególnych szkó∏. Pytania kon-
kursowe przygotowa∏ kierownik BOSS
W∏adys∏aw Kwiatkowski.

W konkursie plastycznym ka˝da
dwuosobowa dru˝yna zobowiàzana by∏a
do wykonania pracy plastycznej pod ty-
tu∏em „Alkohol te˝ zabija !” oraz zrela-
cjonowania tematu.

Nad prawid∏owym przebiegiem kon-
kursu czuwa∏a komisja z∏o˝ona z na-
uczycieli – opiekunów.

O godzinie 10.00 zebranych powita-
∏a dyrektor szko∏y Anna Ossowska.

WÊród zaproszonych goÊci byli:
wójt gminy Racià˝ – Ryszard Giszczak,
przewodniczàcy Rady Gminy – Jaro-
s∏aw Jaworski, wiceprzewodniczàcy –
Zbigniew Gralewicz oraz radna powiatu
p∏oƒskiego – El˝bieta Grodkiewicz.

Na rozwiàzanie testu uczniowie mie-
li 45 minut, wi´c z zapa∏em przystàpili
do rywalizacji indywidualnej i zespo∏o-
wej.

Kiedy komisje zakoƒczy∏y swojà
prac´, og∏oszono wyniki, wr´czono pu-
chary i nagrody.

Laureaci konkursu „Wiem
wszystko o gminie Racià˝”.

Szko∏y podstawowe:
I miejsce
– Emilia Kuskowska (SP Unieck),

II miejsce
– Krzysztof Wiechowski (SP Unieck).
III miejsce 
– Kamil Gontarski (SP Gralewo).
Zespo∏owo:
I miejsce 
– Szko∏a Podstawowa w Uniecku,
II miejsce 
– Szko∏a Podstawowa w Gralewie,
III – miejsce 
– Szko∏a Podstawowa w Krajkowie.

Gimnazja:
I miejsce 
– Edyta Koci´cka (PG Unieck),

Egzaminy
Najpierw szóstoklasiÊci (8 kwiet-

nia), a kilka tygodni póêniej gimnazjali-

tegorocznych absolwentów unieckiego
PG wybiera si´ do szkó∏ w Racià˝u.Red.

Êci ostatnich klas (27–29 kwietnia)
sprawdzili stan swojej wiedzy podczas
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
Dla szóstoklasistów test nie by∏ stresujà-
cy, bowiem jego wynik nie niesie za so-
bà ˝adnych skutków, mo˝e poza do-
brym (z∏ym) imieniem zdajàcego oraz
szko∏y. W przypadku gimnazjalistów
sprawa jest ju˝ bardziej skomplikowana,
gdy˝ wynik z egzaminu, poza presti-
˝em, ma wp∏yw na dalszà edukacj´ m∏o-
dzie˝y.

W czasie testu szóstoklasistów od-
wiedziliÊmy szko∏´ w Krajkowie.
Uczniowie nie byli zestresowani. Z ko-
lei podczas egzaminugimnazjalnego
zajrzeliÊmy do szko∏y w Uniecku, roz-
mawialiÊmy z uczniami m.in. o ich dal-
szej edukacji. Zdecydowana wi´kszoÊç

„Wiem wszystko o gminie Racià˝”
po raz dziesiàty

Do Uniecka przyjecha∏o a˝ 47 
uczestników z 6 szkó∏ podstawowych 

i 4 gimnazjów

Nagrody laureatom wr´czali wójt 
Ryszard Giszczak...

...i przewodniczàcy Rady Gminy 
Jaros∏aw Jaworski

Zdecydowana wi´kszoÊç tegorocznych
absolwentów unieckiego PG wybiera si´

do szkó∏ w Racià˝u. Na zdj´ciu uczniowie
z dyrektorkà Zespo∏u Szkó∏ Annà Ossowskà

SzóstoklasiÊci z Krajkowa nie byli 
zestresowanie przed testem
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briel´ Kowalskà i panià dyrektor
Zespo∏u Szkó∏ w Koziebrodach
Ma∏gorzat´ Ârodkowskà. Nast´pnie
uczestnicy uroczystoÊci zostali za-
proszeni na pocz´stunek przygoto-
wany przez panie z miejscowego
Klubu Seniora. Po cz´Êci oficjalnej
rozpocz´∏a si´ zabawa taneczna,
która trwa∏a do wieczora.

KS
Fot. archiwum Klubu Seniora 

w Koziebrodach

Pod takim has∏em Klub Seniora
z Koziebród przygotowa∏ 30 maja
uroczystoÊç patriotycznà. Do
wspó∏pracy zaprosi∏ druhów OSP
oraz grup´ harcerzy.

UroczystoÊç mia∏a na celu uho-
norowanie 65 rocznicy zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej, 70 rocznicy
zbrodni katyƒskiej i 200 – setnej
rocznicy urodzin Chopina.

Obchody rozpocz´∏y si´ o godz
11.00 z∏o˝eniem kwiatów i zapale-
niem zniczy na mogile poleg∏ych
obroƒców ojczyzny na miejscowym
cmentarzu. O godz. 11.30 ksiàdz
proboszcz odprawi∏ uroczystà msz´
Êwi´tà w ich intencji.

O godz. 12.45 rozpocz´∏a si´
cz´Êç artystyczna, na którà z∏o˝y∏y
si´: wyst´py miejscowego zespo∏u
„Bandoska”, reprezentujàcego
Klub Seniora w Koziebrodach, któ-
ry przedstawi∏ widowisko s∏owno –
muzyczne. Wyst´pom towarzyszy∏a
muzyka Chopina. Wspominano
równie˝ dzieƒ 10 kwietnia. Minutà

ciszy uczczono pa-
mi´ç ofiar poleg∏ych
w katastrofie lotni-
czej w Smoleƒsku.
Przewodniczàca klu-
bu Teresa Dobies re-
cytowa∏a napisany
przez siebie na t´
okazj´ wiersz. Go-
Êcinnie z Klubem Se-
niora wystàpi∏a ne-
storka wsi Koziebro-

dy Urszula Cie-
Êliƒska. W dalszej
cz´Êci artystycz-
nej udzia∏ wzi´∏y
zaproszone ze-
spo∏y:
* „Pogodna Je-

sieƒ” z Biel-
ska,

* „Sierpczanie” z
Sierpca,

* „Retro” z P∏oc-
ka,

* „Nad Wkrà” z
Bie˝unia,
Po wyst´pach

wszystkich ze-
spo∏ów w ramach
podzi´kowania za
przybycie nastà-
pi∏o uroczyste
wr´czenia pucha-
rów i dyplomów
przez panià se-
kretarz gminy
Racià˝         Ga-

„Czasy grozy i pogary 

ocalmy od zapomnienia”

Na zdj´ciach uczestnicy cz´Êci artystycznej
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Festyn w Krajkowie
z Kaczorem i Rayzacherem

W niedziel´ 30 maja w Krajkowie odby∏ si´ dorocz-
ny odpust Âw. Trójcy. Msz´ Êwi´tà celebrowa∏ i kazanie
wyg∏osi∏ ks. pra∏at Janusz Âniegocki z P∏ocka. W nabo-
˝eƒstwie uczestniczyli ksi´˝a z dekanatu raciàskiego,
aktorzy scen polskich – Maciej Rayzacher i Kazimierz
Kaczor oraz liczni wierni z parafii i okolic.

Po sumie na placu przykoÊcielnym odby∏ si´ bezal-
koholowy festyn, który poprowadzili w/w aktorzy. Na
wst´pie,miejscowy proboszcz ks. Zbigniew Kluba po-
wita∏ wszystkich zgromadzonych i uzasadni∏ cel festynu
– dochód b´dzie przeznaczony na remont zabytkowego
koÊcio∏a parafialnego, w tym roku na wymian´ poszycia
dachu z blachy ocynkowanej na miedzianà, oraz na po-
wodzian. Ksiàdz proboszcz zakoƒczy∏ swoje wystàpie-
nie przekazujàc w∏adz´ nad festynem Maciejowi Rayza-
cherowi, s∏ynnemu kapitanowi Knothe z „Czarnych
chmur”. Po jego krótkim zagajeniu, g∏os zabra∏ Kazi-
mierz Kaczor, który w tym dniu mia∏ na ˝ywo wystàpiç
w telewizji ze wspomnieniami o ks. Jerzym Popie∏usz-
ce, ale z racji i˝ obieca∏ byç w Krajkowie, opowiedzia∏
swojà znajomoÊç z nowym b∏ogos∏awionym, kapelanem
SolidarnoÊci.

Po tej cz´Êci zacz´∏y si´ gry i zabawy. Dla dzieci
przygotowane by∏y konkursy: bieg z jajkiem na ∏y˝ce,
dmuchanie balonów, dla m∏odzie˝y konkursy pytaƒ
o parafii, gminie, szkole i okolicy; dla doros∏ych prze-
ciàganie liny, ràbanie drewna. Zwyci´scy otrzymali
g∏ówne nagrody, pokonani zaÊ nagrody pocieszenia.

Ogromnym zainteresowaniem cieszy∏a si´ loteria
fantowa (ka˝dy los wygrywa∏) i aukcja staroci, obrazów,
Êwiàtków itp.

Dla cia∏a przygotowany by∏ bigos, karkówka, kie∏ba-
sa z grilla, ciasto upieczone przez parafianki i zimne na-
poje.

Opraw´ muzycznà festynu zapewni∏a miejscowa or-
kiestra stra˝acka i zespó∏ z Ciechanowa – Feniks.

Wspólna zabawa trwa∏a do godz. 17.00 i uda∏a si´
dzi´ki wspania∏ej pogodzie, która jak na zamówienie,
wytrzyma∏a do koƒca imprezy.

Krajkowski odpust po∏àczony z festynem odby∏ si´
pierwszy raz, ale marzeniem proboszcza jest, aby w na-
st´pnych latach by∏ kontynuowany.

Ks. Zbigniew Kluba
Fot. Sz. Karpiƒski

Msz´ Êwi´tà celebrowa∏ i kazanie wyg∏osi∏ ks. pra∏at Janusz
Âniegocki z P∏ocka

Gwiazdami festynu byli znani aktorzy 
– Maciej Rayzacher i Kazimierz Kaczor

Pamiàtkowe zdj´cie z Maciejem Rayzacherem

Dla dzieci przygotowane by∏y konkursy
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Grupa 4 i 5 – latków z Od-
dzia∏u Przedszkolnego w
Uniecku, 26 maja przygotowa-
∏a uroczystoÊç zwiàzanà z
Dniem Matki. W Êwi´towaniu
wzi´∏y udzia∏ mamy oraz dy-
rektor Zespo∏u Szkó∏ w Uniec-
ku.

Wzruszajàca uroczystoÊç

Jest takie niezwyk∏e s∏owo

pisane sercem.

We wszystkich j´zykach Êwiata

Mama – jest najpi´kniejsze.

Wszyscy ze wzruszeniem wys∏uchali
cz´Êci artystycznej, przygotowanej przez
dzieci i wychowawczyni´ grupy panià
Ewelin´ Tomporowskà. 

Przedszkolaki recytowa∏y wiersze
oraz Êpiewa∏y piosenki. Dzi´kowa∏y
swoim mamusiom za trud zwiàzany z ich
wychowaniem oraz podkreÊla∏y, jak bar-
dzo je kochajà. Nast´pnie dzieci wr´czy-
∏y samodzielnie wykonane kwiaty i laur-
ki.

Po cz´Êci artystycznej odby∏ si´ po-
cz´stunek.

Atmosfera, jaka towarzyszy∏a w tym
dniu na d∏ugo zostanie w sercach wszyst-
kich uczestników.

Jadwiga Grzybiƒska
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li si´ w dzia∏ania na rzecz ochrony naszej Matki– Ziemi.
Dzieci z kl. I–III i OP podczas apelu przekazywa∏y tre-
Êci dotyczàce ochrony lasów, jego mieszkaƒców i pro-
blemu dzikich wysypisk Êmieci w lasach. Uczniowie kl.
IV–VI swój wyst´p poÊwi´cili zanieczyszczeniu wód,
zapraszajàc do swojego programu Smerfy, które ch´tnie
z pomocà przyby∏y.,,Pami´taj cz∏owieku m∏ody, ˝e nie
ma ˝ycia bez wody”.– tymi s∏owami zakoƒczy∏ si´ ich
popis. Dzia∏ania naszych uczniów na rzecz tego wspól-
nego domu– wszystkiego, co ˝yje odzwierciedla∏y sa-
modzielnie wykonane plakaty i has∏a o tematyce ochro-
ny Êrodowiska. Zdobiàc korytarz szkolny jednoczeÊnie
przypominajà nam o pi´knym, czarodziejskim Êwiecie
przyrody. Przyroda nie obroni si´ sama, muszà to zrobiç
ludzie!W Dniu Ziemi, nie ma chyba szko∏y w Polsce, która

nie obchodzi w jakiÊ szczególny sposób tego Êwi´ta.Na-
sza szko∏a tak˝e w∏àczy∏a si´ w ogólnoÊwiatowe dà˝enia
do promowania w∏aÊciwych zachowaƒ w trosce o czy-
stoÊç naszego Êwiata, gdy˝ jak mówià s∏owa:

„Dla ludzi najwa˝niejsza
ukochana, najpi´kniejsza
jest z pewnoÊcià nasza Ziemia”

M∏odym ludziom nale˝y umiej´tnie przekazaç dobre
nawyki i wiedz´ wykorzystujàc ich wra˝liwoÊç ekolo-
gicznà.Warto podkreÊliç, ˝e cz∏owiek jest elementem
przyrody, ˝e potrafi ˝yç nie niszczàc Êrodowiska, dbajàc
o nie, korzystajàc z jego pi´kna i darów jakie oferuje.

W naszej szkole wszyscy uczniowie ch´tnie w∏àczy-

ZADBAJMY O ÂWIAT
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22 kwietnia uczniowie klas I–III
i nauczyciele w wiosennych prze-
braniach z w∏asnor´cznie wykona-
nymi plakatami przemaszerowali
ulicami Koziebród. W ten sposób
chcieli wyraziç swojà proÊb´ do

mieszkaƒców o zaprzestanie wy-
rzucania Êmieci do pobliskiego la-
su. Niech ta szlachetna inicjatywa
naszych milusiƒskich i ich wycho-
wawców otworzy serca innych
mieszkaƒców wsi

Marsz ekologów
w trosce o naszà miejscowoÊç. Mu-
simy codziennie chroniç nasze Êro-
dowisko, w którym ˝yjemy i dbaç
o nie nie tylko od Êwi´ta.

Nauczyciele SP w Koziebrodach
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Piknik umila∏ zespó∏ taneczny
„Akcen”, a za imprez´ odpowie-
dzialne by∏y pani Marta Go∏´biow-
ska i pan Krzysztof Bielski.

ZSK
Zespó∏ Szkó∏ w Koziebrodach by∏

organizatorem pikniku rodzinnego.
Impreza odby∏a si´ 22 maja pod ha-
s∏em „Darowaç czas rodzicom”.

Obecni byli m.in. wójt gminy Ry-
szard Giszczak, ksiàdz proboszcz
W∏adys∏aw Majewski, Joanna i Ro-
bert Dobiesowie, którzy wspierajà
szko∏´.

Na poczàtku odby∏ si´ wyst´p ar-
tystyczny uczniów z okazji „Dnia
Matki” i „Dnia Ojca”. Potem roze-
grano turniej pi∏ki no˝nej „Tata i ja”,
w którym I miejsce zaj´li Micha∏
i Ryszard Przybyszewscy. Z kolei

w konkursie sprawno-
Êciowym dla dzieci klas
I–III i ich rodziców wy-
grali Micha∏ i B∏a˝ej
Bieƒkowscy. W arty-
stycznej prezentacji
„Szansa na sukces” jury
przyzna∏o dwa pierwsze
miejsca. Zaj´li je
Krzysztof Szczurek
z mamà oraz Paulina
i Patrycja Boƒkowskie.
Dla wszystkich zwyci´z-
ców by∏y medale i dyplo-
my.

Na poczàtku wrzeÊnia 2009r. Ze-
spó∏ Szkó∏ w Koziebrodach zg∏osi∏
si´ do programu ,,Szko∏a MyÊlenia”,
który skierowany jest do szkó∏ z ca-
∏ej Polski. Jego celem jest zach´ca-
nie nauczycieli do podejmowania z
uczniami dzia∏aƒ o charakterze ba-
dawczym, zarówno w naukach ma-
tematyczno–przyrodniczych, jak i
humanistyczno–spo∏ecznych, po-
przez realizacj´ projektów i organi-
zowanie szkolnych festiwali nauki.
Program trwa od 15 wrzeÊnia 2009r.
do 31 lipca 2010r. W zwiàzku z po-
wy˝szym przygotowano i realizo-
wano dwa projekty. Jeden w szkole
podstawowej a drugi w gimnazjum.

W dniu 29 IV 2010r. w Szkole
Podstawowej im. W∏. ST. Reymon-
ta w Koziebrodach odby∏ si´ Szkol-

noÊci z zakresu przyrody i ekologii,
pozwoli∏y zwróciç szczególnà uwa-
g´, na to, byÊmy wszyscy dostrzega-
li pi´kno otaczajàcej nas przyrody.
Uczestnicy festiwalu wykazali si´
ogromnà wiedzà i zainteresowa-
niem ekologià i problemami Êrodo-
wiska, w jakim ˝yjemy.    Zarówno
uczniowie klas I –III, jak i dzieci z
oddzia∏ów przedszkolnych bawi∏y
si´ Êwietnie. Dopisywa∏y im humor,
pomys∏owoÊç, a zarazem rozbudzi∏o
si´ w nich g∏´bsze zainteresowanie
problemem. 

W najbli˝szych tygodniach cze-
ka nas jeszcze jeden festiwal nauki.
Tym razem dla uczniów gimna-
zjum. 

Ma∏gorzata Ârodkowska
Ma∏gorzata Ga∏czyƒska

ny Festiwal Nauki dla uczniów klas
I – III i przedszkolaków. Celem tego
festiwalu by∏o uÊwiadomienie dzie-
ciom sposobów segregowania i wy-
korzystania surowców wtórnych,
budzenie szacunku do przyrody, jak
równie˝ uÊwiadomienie zagro˝eƒ
Êrodowiska przyrodniczego wyst´-
pujàcych w miejscu zamieszkania.

Uczniowie kl. II realizujàcy pro-
jekt „ JeÊli nie my – to kto. Zaczyna-
my od siebie” pod kierunkiem wy-
chowawczyni Pani Ma∏gorzaty Ga∏-
czyƒskiej zaprezentowali wykonane
przez siebie gazetki Êcienne. Bardzo
entuzjastycznie zosta∏y przyj´te wy-
st´py m∏odych artystów.

Natomiast kolejne zadania kon-
kursowe sprawdzi∏y posiadane
przez dzieci wiadomoÊci i umiej´t-

Piknik rodzinny

SZKOLNY FESTIWAL NAUKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZIEBRODACH

Nagrody zwyci´zcom wr´czali m.in. wójt 
Ryszard Giszczak i dyrektor Zespo∏u Szkó∏ 
w Koziebrodach Ma∏gorzata Ârodkowska
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Szko∏y podstawowe:
III miejsce – Natalia Deptu∏a – Szko-

∏a Podstawowa w Starym Gralewie.

Gimnazja:
• I miejsce – Joanna Art – Publiczne
Gimnazjum w Starym Gralewie,

Dru˝yna z Publicznego Gimnazjum
w Starym Gralewie b´dzie reprezentowa-
∏a Mazowsze w Finale Ogólnopolskim,
który odb´dzie si´ w dniach 10 – 12
czerwca 2010 r. w Poznaniu.

Nadmieniam, ˝e b´dzie to ju˝ 4 start
dru˝yny z Publicznego Gimnazjum w fi-
nale ogólnopolskim (prowadzonej przez
Pana I. Wierzbickiego).

Opracowa∏: Ireneusz Wierzbicki
Zdj´cia: Anna Wierzbicka

W czasie zawodów ka˝dy uczestnik
musia∏:
• rozwiàzaç test sk∏adajàcy si´ z 25 pytaƒ
dotyczàcych przepisów ruchu drogowe-
go. Dla szkó∏ podstawowych by∏ to test
jednokrotnego wyboru, a dla szkó∏ gim-
nazjalnych wielokrotnego wyboru.
• pokonaç tor przeszkód, który sk∏ada∏ si´
z 6 elementów,
• przejechaç Miasteczko Ruchu Drogo-
wego zgodnie z obowiàzujàcymi przepi-
sami,
• udzieliç pierwszej pomocy przedme-
dycznej osobie, która uleg∏a wypadkowi
– tà czynnoÊç wykonywa∏ jeden zawod-
nik.
W finale wojewódzkim gmina Racià˝
by∏a reprezentowana przez dwie szko∏y:

• Szko∏´ Podstawo-
wà w Starym Grale-
wie – w sk∏adzie:
Kamil Drozdowski,
Natalia Deptu∏a i
Konrad Jasiƒski,
opiekun – Ma∏gorza-
ta Raciniewska.
• Publiczne Gimna-
zjum w Starym Gra-
lewie – w sk∏adzie:
Kamil Bàk, Joanna
Art i Pawe∏ Graczyk,
opiekun – Ireneusz

Wierzbicki.
Nasze szko∏y

spisa∏y si´ bardzo
dobrze, obie stan´∏y
na podium:

Szko∏y podsta-
wowe:
• II miejsce – Szko∏a Pod-
stawowa w Starym Grale-
wie, 

Gimnazja:
• I miejsce – Publiczne
Gimnazjum w Starym
Gralewie,

Wysokie miejsca zaj´-
li te˝ nasi uczniowie w
klasyfikacji indywidual-
nej:

TURNIEJ BRD

PG – I miejsce indywidualnie, Joanna Art

J. Art, K. Jasiƒski, P. Graczyk, K. Bàk, N. Deptu∏a 
i opiekunowie

PG – J. Art, P. Graczyk, opiekun – I. Wierzbicki, K. Bàk

SP od lewej K. Drozdowski, K. Jasiƒski, N. Deptu∏a, 
opiekun – Ma∏gorzata Raciniewska

W dniu 21 maja 2010 r. odby∏ si´ w Warszawie Fina∏
Wojewódzki Mazowsza XXXIII Turnieju Bezpieczeƒ-
stwa w Ruchu Drogowym dla szkó∏ podstawowych i gim-
nazjalnych. Patronat honorowy nad turniejem obj´li:
marsza∏ek województwa mazowieckiego i wojewoda ma-
zowiecki.

W finale wojewódzkim udzia∏ wzi´∏y najlepsze dru-
˝yny, które przesz∏y eliminacje okr´gowe. Startowa∏o 12
dru˝yn ze szkó∏ podstawowych i 12 z gimnazjów.



OG¸OSZENIA „G∏os Racià˝a” nr 5/201012



OG¸OSZENIA„G∏os Racià˝a” nr 5/2010 I



OG¸OSZENIA „G∏os Racià˝a” nr 5/2010II



OG¸OSZENIA„G∏os Racià˝a” nr 5/2010 III

„Niebieska Linia”
pomaga ofiarom przemocy

DoÊwiadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? JesteÊ Êwiadkiem
rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybraç numer

0 801 12 00 02
by skontaktowaç si´ z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemo-

cy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagajà w zmianie ˝ycia ka˝demu, kto chce uwolniç si´ od dzia∏aƒ
przemocowych.

„Niebieska Linia” ju˝ od 15 lat dzia∏a na zlecenie Paƒstwowej Agencji Rozwiàzywania Problemów Alkoholo-
wych. – Ka˝dy przypadek traktowany jest indywidualnie – mówi Katarzyna ¸ukowska, wicedyrektor Agencji. Z po-
mocy specjalistów dy˝urujàcych przy telefonie korzysta ponad 10 tys. osób rocznie. TelefoniÊci „Niebieskiej Li-
nii” udzielili do tej pory ponad 150 tysi´cy konsultacji.

˚yjàc w stanie chronicznego napi´cia, l´ku i poni˝ania, osoba doznajàca przemocy bardzo d∏ugo podejmuje de-
cyzj´ o poszukiwaniu pomocy dla siebie i dzieci. Zwykle decyduje si´ na to po ostrej przemocy skierowanej na nià
samà lub na dziecko.

Wed∏ug badaƒ co trzeci Polak (36%) przyznaje, ˝e przynajmniej raz doÊwiadczy∏ którejkolwiek z form przemo-
cy. Nieco mniej, bo 30% badanych, doÊwiadczy∏o przemocy wi´cej ni˝ raz, natomiast co dziewiàty (11%) doÊwiad-
cza∏ jej wielokrotnie (TNS OBOP 2007 r. na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej). – Bardzo trudno
pokonaç wstyd i powiedzieç: potrzebuj´ pomocy – mówi Wanda Paszkiewicz, psycholog i szefowa „Niebieskiej Li-
nii”. – JesteÊmy po to, by podaç r´k´ ludziom, którym zawali∏ si´ Êwiat – dodaje Paszkiewicz. – Pokazujemy, ˝e
mo˝na uwolniç si´ od przemocy, odzyskaç godnoÊç i powiedzieç jasno: za przemoc odpowiada ten, kto krzywdzi,
a nie ofiara.

Badanie przeprowadzone przez Paƒstwowà Agencj´ Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku
wykaza∏o, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç (ponad 89%) przypadków zaobserwowanej przemocy w rodzinie mia∏a zwià-
zek z alkoholem. – Pomaganie ofiarom przemocy to element systemu rozwiàzywania problemów alkoholowych
i rzeczywistego wspierania rodziny w kryzysie – mówi Katarzyna ¸ukowska. – Zach´camy samorzàdy lokalne do
tworzenia w∏asnych dzia∏aƒ pomocowych. Gminy tworzà punkty konsultacyjne, oÊrodki interwencji kryzysowej
i specjalistyczne oÊrodki dla ofiar przemocy. – Cz´sto pracownicy „Niebieskiej Linii” wskazujà dzwoniàcym do nas
osobom w∏aÊnie takie placówki po∏o˝one najbli˝ej miejsca zamieszkania – dodaje Wanda Paszkiewicz.

W gminie Racià˝ (woj. mazowieckie) ofiary przemocy mogà zg∏aszaç si´ do Gminnego OÊrodka Pomocy Spo-
∏ecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych. Samorzàd lokalny wspiera dzia∏ania na
rzecz ofiar przemocy, m.in. poprzez kampanie edukacyjne (ulotki, plakaty, publikacje w prasie), prowadzenie po-
radnictwa i interwencji w zakresie przeciwdzia∏ania przemocy w rodzinie, opracowanie i realizacj´ gminnego pro-
gramu przeciwdzia∏ania przemocy w rodzinie.

W kontakcie z osobami doÊwiadczajàcymi przemocy bardzo wa˝ne jest psychologiczne wsparcie. – Nasi psycho-
logowie ˝yczliwie z Tobà porozmawiajà i pomogà ustaliç najlepsze i mo˝liwe dla Ciebie rozwiàzanie – mówi sze-
fowa „Niebieskiej Linii”. Z jakimi jeszcze problemami zwracajà si´ si´ klienci „Niebieskiej Linii”? Poszukujà rów-
nie˝ informacji prawnych. Cz´sto z∏o˝onych sytuacji rodzinnych nie da si´ rozwiàzaç bez uruchomienia procedur
takich jak alimenty, eksmisja czy ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej.

WI¢CEJ INFORMACJI:

Katarzyna ¸ukowska
Zast´pca Dyrektora Paƒstwowej Agencji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych – tel. 22 532 03 20

Wanda Paszkiewicz
Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska inia” – tel. 22 666 10 36

Anna Walczewska
Kierownik Gminnego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Racià˝u – tel. 23 679 10 51
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Powszechny
Spis Rolny 2010

b´dzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystàpienia
Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym
zakresie tematycznym, co w innych paƒstwach cz∏onkowskich UE.

Dane zebrane w spisie rolnym:

– pozwolà na analiz´ zmian polskiego rolnictwa przed i po przystà-
pieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w in-
nych paƒstwach cz∏onkowskich,

– pozwolà na kreowanie przez Komisj´ Europejskà Wspólnej Polityki Rolnej i wytyczenie jej nowych ram po
2013 r.

– dostarczà szczegó∏owych informacji o jednostkach funkcjonujàcych w rolnictwie, sytuacji spo∏eczno–demogra-
ficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej produkcji rolnej,

– w po∏àczeniu z informacjami zebranymi w badaniu metod produkcji rolnej i Narodowym Spisie Powszechnym
w 2011 r. dadzà odpowiedê na wiele pytaƒ dotyczàcych m.in. starzenia si´ ludnoÊci wiejskiej i problemu nast´p-
ców, zatrudnienia w rolnictwie, obszarów wiejskich oraz wp∏ywu rolnictwa na Êrodowisko.

Og∏oszenie o naborze kandydatów na
rachmistrzów spisowych 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1040)
og∏asza si´ nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywaç b´dà zadania spisowe na terenie Gminy Racià˝.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spe∏niaç nast´pujàce warunki:
1) mieç ukoƒczone 18 lat, 
2) posiadaç co najmniej Êrednie wykszta∏cenie (preferowane rolnicze, geodezyjne lub ekonomiczne), wskazane jest, aby kandy-

dat na rachmistrza posiada∏ wiedz´ z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
3) zamieszkiwaç, pracowaç lub pobieraç nauk´ na terenie Gminy Racià˝, 
4) byç w pe∏ni sprawny fizycznie ze wzgl´du na specyfik´ pracy,
5) posiadaç umiej´tnoÊci interpersonalne w postaci ∏atwego nawiàzywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowa-

nia si´ z respondentami, wzbudzaç zaufanie wÊród osób, z którymi b´dzie przeprowadza∏ wywiady
6) byç asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieç zachowaç spokój podczas prowadzenia rozmów, a tak˝e radziç sobie w sytu-

acjach konfliktowych,
7) posiadaç podstawowe umiej´tnoÊci obs∏ugi komputera,
8) mile widziana b´dzie umiej´tnoÊç obs∏ugi GPS oraz umiej´tnoÊç praktycznego wykorzystania map cyfrowych.

Wymagane dokumenty:
1) pisemne zg∏oszenie kandydatury z podpisem zawierajàce nast´pujàce dane:

– imi´ i nazwisko,
– adres zamieszkania,
– nr telefonu kontaktowego, adres e–mail,
– data urodzenia,
– miejsce zatrudnienia (w przypadku uczniów/studentów miejsce pobierania nauki),
– informacja o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury bàdê o posiadanym statusie bezrobotnego,

2) kserokopia dokumentu poÊwiadczajàcego wykszta∏cenie,
3) oÊwiadczenie o korzystaniu z pe∏ni praw publicznych,
4) oÊwiadczenie o niekaralnoÊci za przest´pstwo pope∏nione umyÊlnie (w tym przest´pstwo skarbowe),
5) oÊwiadczenie o wyra˝eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezb´dnych dla pro-

cesu rekrutacji zgodnie z ustawà z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych.
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego b´dzie prowadzony w terminie od 1 czerwca
2010 r. do 16 czerwca 2010 r. do godz. 10.00

Miejsce sk∏adania zg∏oszeƒ:

Urzàd Gminy Racià˝
Pl. Mickiewicza 17, 09–140 Racià˝
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