
Jasełka GRAFIK DY˚URÓW RADNYCH w 2011 r. - str. 3

SMS Z SERWISU GMINY - str. 2

WODA „ODRZUCONA” - str. 2

NOWE SO¸ECTWO - str. 3

GMINA RACIÑ˚ W STATYSTYCZNYM
VADEMECUM SAMORZÑDOWCA - str. 4

RAPORT O STANIE OÂWIATY - str. 10-11

Niezapomniany koncert da∏y Poznaƒskie S∏owiki w koÊciele w Krajkowie. W niedziel´, 16 stycznia s∏ynny chór
ch∏opi´cy i m´ski Stefana Stuligrosza zaÊpiewa∏ znane i mniej znane kol´dy polskie. Wyst´p artystów s∏uchacze na-
grodzili owacjà na stojàco.

Czytaj na str. 6-7

Poznańskie Słowiki śpiewały w Krajkowie

str. 8

W numerze:



INFORMACJE „G∏os Racià˝a” nr 1/20112

Budżet
– jednogłośnie

Na grudniowej sesji radni jedno-
g∏oÊnie uchwalili bud˝et gminy Ra-
cià˝ na 2011 rok. Dochody zaplano-
wano w wysokoÊci 25 mln 840 tys.
z∏, a wydatki – 27 mln 822 tys. z∏. Na
inwestycje przewidziano w tym roku
niemal 11 mln z∏.

Program
antyalkoholowy
Uchwalony przez Rad´ Gminy Ra-

cià˝ program profilaktyki i rozwiàzy-
wania problemów alkoholowych
w 2011 roku zak∏ada:

*zwi´kszenie dost´pnoÊci pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzale˝nionych od alkoholu;

*udzielanie rodzinom, w których
wyst´pujà problemu alkoholowe po-
mocy psychospo∏ecznej i prawnej,
a w szczególnoÊci ochrony przed
przemocà w rodzinie;

*prowadzenie profilaktycznej dzia-
∏alnoÊci informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiàzywania proble-
mów uzale˝nieƒ, w szczególnoÊci dla
dzieci i m∏odzie˝y;

*wspomaganie dzia∏alnoÊci insty-
tucji, stowarzyszeƒ i osób fizycz-
nych, s∏u˝àcej rozwiàzywaniu pro-
blemów alkoholowych.

Nasi radni
w powiecie –
przewodniczą-

cymi
Radni powiatu p∏oƒskiego z gminy

Racià˝ – El˝bieta Grodkiewicz i Zbi-
gniew Sadowski – zostali przewodni-
czàcymi komisji sta∏ych Rady Powia-
tu P∏oƒskiego. El˝bieta Grodkiewicz
– przewodniczàcà komisji bezpie-
czeƒstwa publicznego, spraw obywa-
telskich i budownictwa, a Zbigniew
Sadowski – przewodniczàcym komi-
sji rozwoju gospodarczego, rolnic-
twa, infrastruktury technicznej i go-
spodarki ziemià.

Wyjaśnienie
w sprawie

oczyszczalni
Koszt zakupu i monta˝u 128

oczyszczalni przydomowych w gmi-
nie Racià˝ w 15 procentach jest sfi-
nansowany ze Êrodków w∏asnych gmi-
ny, w 75 procentach – z funduszy unij-
nych i w 10 procentach ze Êrodku bu-
d˝etu paƒstwa – napisaliÊmy w nr 9
„G∏osu” z 2010 roku. I to jest prawda.
Ale ˝eby nie by∏o niedomówieƒ, do-
dajmy, i˝ w Êrodach w∏asnych gminy
znajdujà si´ pieniàdze wy∏o˝one przez
zainteresowanych mieszkaƒców. 

W Kinikach i P´sach mieszkaƒcy
zap∏acà jedynie za koszt przy∏àcza.
Mieli nic nie p∏aciç, bo to nagroda za
stuprocentowà frekwencj´ w referen-
dum na temat po∏àczenia miasta
i gminy w jednà jednostk´ admini-
stracyjnà. Ale przepisy na to nie ze-
zwalajà. Natomiast w pozosta∏ych
przypadkach mieszkaƒcy p∏acà za
przy∏àcze plus dwa tysiàce wk∏adu
w∏asnego na koszty ogólne.

Panu
Jerzemu Maćkiewiczowi 

Radnemu Rady Gminy Raciąż
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają  Wójt, Rada Gminy

i pracownicy Urzędu Gminy w Raciążu

Woda
„odrzucona”

Przedsi´biorstwo Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej Sp.
z o. o. w Racià˝u skierowa∏a do Ra-
dy Gminy Racià˝ wniosek o zatwier-
dzenie taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wod´ na terenie gminy Ra-
cià˝. Radni odmówili zatwierdzenia
tych taryf ze wzgl´dów formalnych.
W uchwale przyj´tej przez Rad´
Gminy Racià˝ 22 grudnia 2010 roku
czytamy, ˝e powodem odmowy sà
„niezgodnoÊci wniosku z wymogami
okreÊlonymi w przepisach ar. 24 ust.
3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´
i zbiorowym odprowadzaniu Êcie-
ków oraz par. 19 rozporzàdzenia mi-
nistra budownictwa z dnia 28 czerw-
ca 2006 roku w sprawie okreÊlania
taryf, wzoru wniosku o zatwierdze-
nie taryf oraz warunków rozliczeƒ za
zbiorowe zaopatrzenie w wod´
i zbiorowe odprowadzanie Êcieków”.

SMS z serwisu gminy
Ci z mieszkaƒców gminy Racià˝, którzy chcà nadal otrzymywaç sms-y

z informacjami z serwisu gminy, a zmienili numer telefonu komórkowego,
proszeni sà o ponowne wype∏nienie ankiety z aktualnym numerem telefonu.
Ankiet´ prosimy z∏o˝yç w sekretariacie Urz´du Gminy w Racià˝u. JeÊli ktoÊ
nie otrzymywa∏ do tej pory sms-ów „gminnych”, a chcia∏by je otrzymywaç,
równie˝ musi wype∏niç ankiet´. Dla u∏atwienia drukujemy jà w „G∏osie”. Jest
te˝ dost´pna w Urz´dzie Gminy.

OÂWIADCZENIE

Ja ni˝ej podpisany/a ...........................................................................................
zam.....................................................................................legitymujàcy/a si´
dowodem osobistym o nr …...................................................................
wyra˝am zgod´ na otrzymywanie sms-ów z serwisu gminy na tel. kom.
…...........................................................

…............................................
/podpis/

Stwierdzam w∏asnor´cznoÊç podpisu
…............................................

/podpis/
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Dyżury
radnych

Uprzejmie informuj´, ˝e w ka-
dencji 2010 – 2014 realizowane
b´dà spotkania radnych z wybor-
cami (zgodnie z za∏àczonym grafi-
kiem) – w ka˝dy wtorek miesiàca
w godz. 10.00 – 12.00 w siedzibie
Urz´du Gminy w Racià˝u,
pl. Mickiewicza 17, pokój nr 18.

Przewodniczàcy
Rady Gminy Racià˝
Jaros∏aw Jaworski

Nowe sołectwo
Do w∏adz gminy Racià˝ wp∏ynà∏ wniosek,

podpisany prze blisko stu mieszkaƒców,
o utworzenie samodzielnego so∏ectwa ˚uko-
wo Wawrzonki. Obecnie wieÊ tworzy jedno
so∏ectwo razem z wioskà Cieciersk. - Nie je-
steÊmy zadowoleni z dotychczasowego
dzia∏ania wspólnego so∏ectwa. ˚ukowo
Wawrzonki zamieszkuje wystarczajàca licz-
ba mieszkaƒców, aby utworzyç oddzielne
so∏ectwo – napisali w uzasadnieniu.

Decyzja w tej sprawie nale˝y do Rady
Gminy. Jak si´ dowiedzieliÊmy, wniosek ma
szans´ na pozytywne rozpatrzenie. 

VI Sesja Rady
Gminy Raciąż
Uprzejmie zawiadamiam, ˝e

VI Sesja Rady Gminy Racià˝
odb´dzie si´ dnia 28 stycznia
2011 r. o godz. 10.00 w sali
konferencyjnej Urz´du Gminy
Racià˝.

Przewodniczàcy
Rady Gminy Racià˝
Jaros∏aw Jaworski
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SVS 2010 to obszerny zestaw materia∏ów, zwierajàcy
kompleksowe i obiektywne informacje o regionie (woje-
wództwie, powiatach, miastach na prawach powiatu oraz
gminach), umo˝liwiajàce ocen´ potencja∏u demograficz-
nego, poziomu ˝ycia, stanu Êrodowiska naturalnego i go-
spodarki poszczególnych jednostek terytorialnych regionu. 

BezpoÊrednim celem SVS 2010 jest dostarczenie rad-
nym oraz cz∏onkom organów wykonawczych samorzà-
dów informacji kompleksowych, jednolitych metodolo-
gicznie i jakoÊciowo oraz odpowiadajàcych, w mo˝li-
wym do uzyskania zakresie, zadaniom okreÊlonym
w ustawach kompetencyjnych samorzàdu terytorialnego.

Portrety terytorium zawierajà podstawowe informacje
z zakresu finansów publicznych, rynku pracy, pomocy
spo∏ecznej, infrastruktury, bezpieczeƒstwa publicznego
i gospodarki przestrzennej oraz pozwalajà na porównanie
jednostek tego samego szczebla.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z Statystyczne-
go Vademecum Samorzàdowca 2010.

Szczegó∏owe informacje o projekcie dost´pne sà na
stronie G∏ównego Urz´du Statystycznego  HYPERLINK
"http://www.stat.gov.pl/"www.stat.gov.pl A tak˝e na
stronie Urz´du Gminy Racià˝ 

www.gmina.raciaz.iap.pl

Urząd Statystyczne w Warszawie opracował
Statystyczne Vademecum Samorządowca 2010
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21 stycznia w Zespole Szkó∏ w Krajkowie
dzieci z punktu przedszkolnego i oddzia∏u
przedszkolnego pod kierunkiem paƒ El˝bie-
ty Grzelak i Jolanty Zió∏kowskiej zaprosi∏y
babcie i dziadków, aby w Dniu Âwi´ta Bab-
ci i Dziadka z∏o˝yç ˝yczenia. Przyby∏y pra-
wie wszystkie babcie i jeden dziadek. Dzie-
ci poprzez wiersze, Êpiew i taniec wyrazi∏y
swojà dzieci´cà mi∏oÊç i wdzi´cznoÊç uko-
chanym opiekunom. Wiedzà bowiem, ˝e:

„Nie ma jak babcia,
jak babcię kocham –
bez babci byłby kiepski los.
Jak macie babcię,
to się nie trapcie,
bo wam nie spadnie z głowy włos!”

Dumny z wyst´pów najm∏od-
szych by∏ równie˝ dyrektor Zespo∏u
Szkó∏ w Krajkowie  Piotr Kasicki,
który wspólnie z przyby∏ymi goÊç-
mi oklaskiwa∏ wyst´py.

Dyrektor zaproponowa∏, aby ob-
chody Dnia Babci i Dziadka zosta∏y
wpisane do rocznego kalendarza
uroczystoÊci szkolnych.

Autor zdj´ç Pawe∏ Mroczkowski

Jak babci´ kocham
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Niezapomniany koncert da∏y Po-
znaƒskie S∏owiki w koÊciele w Kraj-
kowie. W niedziel´, 16 stycznia s∏yn-
ny chór ch∏opi´cy i m´ski Stefana
Stuligrosza zaÊpiewa∏ znane i mniej
znane kol´dy polskie. Wyst´p arty-
stów zatytu∏owany „S∏owicze kol´do-
wanie” s∏uchacze nagrodzili owacjà
na stojàco.

Na koncert licznie przybyli miesz-
kaƒcy nie tylko parafii w Krajkowie.
WieÊç o wyst´pie s∏awnego poznaƒ-
skiego chóru rozesz∏a si´ po okolicy
lotem b∏yskawicy. Informacj´ zamie-
Êci∏a na swej stronie internetowej
gmina Racià˝. Koncert Poznaƒskich
S∏owików w Krajkowie by∏ wspó∏fi-
nansowany z jej bud˝etu. A patronat
nad koncertem objà∏ marsza∏ek woje-
wództwa mazowieckiego.

Or´downikiem i promotorem wy-
st´pu s∏ynnego chóru by∏ ksiàdz pro-
boszcz Zbigniew Kluba, za co nale˝à
mu si´ s∏owa uznania. Bo te˝ takiego
koncertu w Krajkowie jeszcze nie by-
∏o.

Chórem dyrygowa∏ Maciej Wie-
loch – absolwent poznaƒskie Akade-
mii Muzycznej w klasie Êpiewu solo-
wego H. ¸ukaszka oraz dyrygentury
symfonicznej w klasie Stefana Stuli-

grosza i Renar-
da Czajkow-
skiego. Przez
wiele lat zwià-
zany by∏ z chó-
rem Poznaƒ-
skie S∏owiki
jako Êpiewak,
solista i asy-
stent Stefana
Stu l ig rosza .
Jest wyk∏a-
dowcà wydzia-
∏u wokalnego
poznaƒsk i e j
Akademii Mu-
zycznej. W ro-
ku 1984 rozpo-
czà∏ prac´ w Te-
atrze Wielkim w Poznaniu jako chór-

mistrz, zaÊ od 1995 r. pracuje
w tej instytucji na stanowisku
dyrektora.

Stefana Stuligrosza w Kraj-
kowie nie by∏o. Profesor
ukoƒczy∏ w ubieg∏ym roku 90
lat. Urodzi∏ si´ w 1920 roku
w Poznaniu. Od najm∏od-
szych lat pasjonowa∏ si´ mu-
zykà i jako m∏ody ch∏opak
bacznie obserwowa∏ próby
chóru katedralnego pod batu-
tà ksi´dza Wac∏awa Giebu-
rowskiego. Od tego legendar-
nego w przedwojennym Po-
znaniu chórmistrza us∏ysza∏,
˝e powinien zostaç jego na-
st´pcà. Tak te˝ si´ sta∏o
w 1939 roku. Aresztowany
przez hitlerowców ks. Giebu-
rowski opuÊci∏ Poznaƒ,
a dziewi´tnastoletni Stefan
Stuligrosz z garstkà Êpiewa-

ków rozpoczà∏ konspiracyjne próby.
Chór Êpiewa∏ podczas mszy w ko-
Êcio∏ach poznaƒskich. Dla mieszkaƒ-
ców Poznania by∏a to niezwyk∏a ma-
nifestacja ducha polskoÊci.

Po zakoƒczeniu drugiej wojny
Êwiatowej m∏ody chórmistrz Stefan
Stuligrosz rozpoczà∏ wy˝szà edukacj´
muzycznà. Przebiega∏a ona b∏yska-
wicznie: 1951 – dyplom z muzykolo-
gii na Uniwersytecie im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu; 1953 – dyplom
z dyrygentury symfonicznej; w tym
samym roku – dyplom ze Êpiewu so-
lowego oraz fortepianu i teorii muzy-
ki w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole
Muzycznej w Poznaniu.

W tym czasie chór ch∏opi´co-m´-
ski Stefana Stuligrosza liczy∏ ju˝ 80
Êpiewaków. Jego pierwszym znaczà-
cym sukcesem w skali ogólnopolskiej
sta∏ si´ goÊcinny wyst´p w Filharmo-
nii w Warszawie w 1949 roku. Zespó∏
trafi∏ wkrótce pod opiekuƒcze skrzy-

d∏a Filharmonii Po-
znaƒskiej. I tak jest
do dziÊ.

Stefan Stuligrosz
prowadzi∏ równo-
czeÊnie d∏ugoletnià
i wielce owocnà
dzia∏alnoÊç dydak-
tyczno-wychowaw-
czà w Akademii
Muzycznej im.
I.J.Paderewskiego
w Poznaniu na ko-
lejnych stanowi-
skach: asystenta,

Na koncert licznie przybyli mieszkaƒcy
nie tylko parafii w Krajkowie

Chórem dyrygowa∏ Maciej Wieloch
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wyk∏adowcy, docenta, profesora.
W latach 1967 – 1981 by∏ rektorem
uczelni. Wykszta∏ci∏
znakomitych dyry-
gentów i chórmi-
strzów. Skompono-
wa∏ blisko 600
utworów na chór a
capella, z towarzy-
szeniem fortepianu,
organów i orkiestry.
Opracowa∏ dziesiàt-
ki kol´d i pieÊni. Za
swe dokonania i za-
s∏ugi otrzyma∏ wiele
nagród, wyró˝nieƒ,
odznaczeƒ i orde-
rów, m.in. krzy˝e:
Kawalerski, Oficer-
ski, Komandorski
i Komandorski z Gwiazdà;
Order Or∏a Bia∏ego, nada∏y
przez Prezydenta RP Broni-
s∏awa Komorowskiego
w paêdzierniku 2010 roku;
Wielki Krzy˝ Êw. Sylwestra
Papie˝a, przyznany przez Ja-
na Paw∏a II, czy...Order
UÊmiechu, przyznany przez
dzieci.

Chór Ch∏opi´cy i M´ski
Filharmonii Poznaƒskiej Po-
znaƒskie S∏owiki daje rocznie
ok. 70 koncertów w Polsce
i poza granicami. Od poczàt-
ku dzia∏alnoÊci Poznaƒskie
S∏owiki Êpiewa∏y w niemal
wszystkich krajach europej-
skich, a tak˝e w Stanach Zjednoczo-
nych, Kanadzie, Korei P∏n i Japonii.
Wyst´powa∏y m.in. dla prezydenta
USA Johna F. Kennedy'ego, króla
Szwecji Gustawa Adolfa VI, króla

Hiszpanii Juana
Carlosa, premier

Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher,
papie˝a Paw∏a VI. Wielokrotnie
w Polsce i Watykanie Êpiewa∏y dla
papie˝a Jana Paw∏a II. Przez dziesi´-
ciolecia chór Stefana Stuligrosza two-

rzy∏o ponad 2000 Êpiewaków.
Obecnie chór liczy 108 Êpiewajà-
cych ch∏opców i panów. W swoim
repertuarze ma ponad 1000 utwo-
rów, w tym kol´dy polskie, które
us∏yszeliÊmy podczas koncertu
w Krajkowie. A konkretnie kol´dy
opracowane przez Jana Maklakie-
wicza: WÊród nocnej ciszy. Jasna
Panna, Âwi´ta Panienka, Nad stajen-
kà gwiazda p∏onie, Z narodzenia Pa-
na dzieƒ dziÊ weso∏y. Gdy Êliczna
Panna, W szopie we ˝∏óbeczku, Za
gwiazdà, W ˝∏obie le˝y. A tak˝e te
opracowane przez Stefana Stuligro-
sza: Mizerna cicha, Przybie˝eli do

Betlejem pasterze, Je-
zus malusieƒki, Cicha
noc, Rozkwitn´∏a si´
lilija, Dzisiaj w Betle-
jem. Chórem dyrygo-
wa∏ Maciej Wieloch,
a na organach gra∏
Maciej Bolewski.
W krótkich przerwach
mi´dzy Êpiewem wier-
sze ksi´dza Jana
Twardowskiego, któ-
rego piàta rocznica
Êmierci w∏aÊnie min´-
∏a, recytowa∏ trzeci
z Maciejów, aktor
warszawski Maciej
Rayzacher.

Niezwyk∏ym zakoƒ-
czeniem niezwyk∏ego

koncertu by∏o wspólne wykonanie –
chóru i publicznoÊci – kol´dy „Pod-
nieÊ r´k´, Bo˝e Dzieci´”. A gdy ju˝
umilk∏y Êpiewy, rozleg∏y si´ oklaski,
oklaski, oklaski...

r-r

W pierwszym rz´dzie najm∏odsi cz∏onkowie chóru Maciej Rayzacher, który w krótkich przerwach mi´dzy 
Êpiewem recytowa∏ wiersze ksi´dza Jana Twardowskiego,

dzi´kuje dyrygentowi chóru

Ksiàdz Zbigniew Kluba, dzi´kujàc artystom,
nie kry∏ radoÊci z ich wyst´pu w Krajkowie

Na organach gra∏ Maciej Bolewski



Kraszewo Gaczułty

Jasełka
w wykonaniu dzieci

Z ŻYCIA SZKOŁY
„G∏os Racià˝a” nr 7/20098

22 grudnia w szkole w Kraszewie
Gaczu∏tach wspólnie z zaproszony-
mi goÊçmi prze˝ywaliÊmy Wigili´ –
informuje Ma∏gorzata Matczak. Po
odczytaniu s∏ów Ewangelii Êw. ¸u-
kasza, najm∏odsze dzieci przedstawi-
∏y jase∏ka. Tego dnia wr´czone te˝
zosta∏y  nagrody i wyró˝nienia
wszystkim, którzy brali udzia∏
w konkursie pod nazwà „Wieƒce

i wianuszki bo˝onarodzeniowe”,
og∏oszonym przez szko∏´. - Dzieƒ
wczeÊniej ze Êwiàtecznym przes∏a-
niem odwiedziliÊmy pensjonariuszy
oÊrodka leczniczego w Kraszewie
Czubakach.

6 stycznia dzieci z Kraszewa Ga-
czu∏t zaprezentowa∏y jase∏ka w ko-
Êciele w Racià˝u.

Fot. archiwum szko∏y
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Agencja Rynku Rolnego Oddzia∏ Terenowy w Warszawie in-
formuje, ˝e w okresie od 15 stycznia 2011 do 25 czerwca
2011 r. b´dzie mo˝na ubiegaç si´ o przyznanie dop∏aty z tytu∏u
zu˝ytego do siewu lub sadzenia materia∏u siewnego kategorii
elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysa-
dzonego w okresie od 15 lipca 2010 r. do 15 czerwca 2011 r.):

Dop∏aty do materia∏u siewnego b´dà udzielane producentom
rolnym do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub ob-
sadzonych materia∏em siewnym kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany gatunków roÊlin uprawnych uprawnionych do uzyska-
nia ww. dop∏at.

Podobnie, jak w roku ubieg∏ym, dop∏aty b´dà udzielane do:
zbó˝ ozimych – 100 z∏/ha
zbó˝ jarych – 100 z∏/ha
roÊlin stràczkowych – 160 z∏/ha
ziemniaka – 500 z∏/ha
mieszanek zbo˝owych i pastewnych (sporzàdzonych z gatun-

ków roÊlin obj´tych systemem dop∏at, z wy∏àczeniem ziemnia-
ka) – 100 z∏/ha.

Szczegó∏owe informacje dotyczàce uzyskania dop∏aty znaj-
dujà si´ w HYPERLINK" http://www.arr.gov.pl/index. php?
option=com_content&view=article&id=173&Itemid=177"
„Warunkach uzyskania dop∏aty z tytu∏u zu˝ytego do siewu lub
sadzenia materia∏u siewnego kategorii elitarny lub kwalifiko-
wany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”, które do-
st´pne sà na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: HY-
PERLINK "http://www.arr.gov.pl/" www.arr.gov.pl . Informacje
na temat tego mechanizmu mo˝na, równie˝ uzyskaç w Telefo-
nicznym Punkcie Informacyjnym ARR  tel. 22/661-72-72 oraz
w Oddziale Terenowym ARR w Warszawie tel. 22/515-81-32.

Na stronie internetowej ARR oraz w Oddziale Terenowym
ARR w Warszawie mo˝na równie˝ uzyskaç aktualny druk
„Wniosku o przyznanie dop∏aty...”.

15 STYCZNIA RUSZYŁY DOPŁATY
DO MATERIAŁU SIEWNEGO

O G Ł O S Z E N I E
Zak∏ad Us∏ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w M∏awie, dzia∏ajàc na podstawie art. 16 ustawy z dnia 26 listopada

2010r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych  z realizacjà ustawy bud˝etowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) uprzejmie in-
formuje, ˝e z uwagi na zmian´   stawek podatku od towarów i us∏ug (VAT) z dniem 1 stycznia 2011 roku na terenie gmin
na których prowadzimy dzia∏alnoÊç obowiàzywaç b´dà nowe ceny i stawki op∏at wskazane w taryfach za zbiorowe za-
opatrzenie w wod´ i zbiorowe odprowadzanie Êcieków. uwzgl´dniajàce przedmiotowà zmian´ podatku VAT ze stawki
7% VAT na stawk´ 8% VAT do dnia obowiàzywania dotychczasowej uchwalonej Uchwa∏ami Rad Gmin taryf. Publi-
kacja taryf obowiàzujàcych od dnia 1 stycznia 2011 roku. nastàpi poprzez ich wywieszenie na tablicach og∏oszeniowych
w Urz´dach Gmin.

T A R Y F A
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Gmina Racià˝ jest organem prowadzàcym dla 5 szkó∏
podstawowych w tym: 1 szko∏a z 4 oddzia∏ami przed-
szkolnym, 4 szko∏y z 2 oddzia∏ami przedszkolnymi, 1
szko∏a filialna z 2 oddzia∏ami przedszkolnymi, oraz 4
gimnazjów.

Obs∏ug´ administracyjno – ksi´gowà prowadzi Biuro
Obs∏ugi Szkó∏ Samorzàdowych.

STAN OÂWIATY W GMINIE RACIÑ˚
(fragmenty raportu BOSS)

NAUCZYCIELE
Zatrudnienie wg stopnia awansu zawodowego:
1. Nauczyciele pe∏nozatrudnieni: - 86

w tym: dyplomowani: - 45
mianowani: - 26
kontraktowi: - 11
sta˝yÊci: - 4

2. Nauczyciele niepe∏nozatrudnieni: - 28
w tym: dyplomowani: - 6
mianowani: - 12
kontraktowi: - 8
sta˝yÊci: - 2
PRCOWNICY OBS¸UGI - 28

Liczba uczniów we wszystkich szko∏ach (szko∏y
podstawowe i gimnazja) – 823
Subwencja oÊwiatowa na rok 2009 – 5 654 598 z∏
Ârednia kwota przypadajàca na jednego ucznia 
– 6 870 z∏

Ponadto gmina ponios∏a wydatki na:
- Dowóz uczniów do szkó∏ - 254 294 z∏
- Obs∏uga administracyjno – ksi´gowa - 299 131 z∏
RAZEM – 553 425 z∏
Ogó∏em wydatki na oÊwiat´ - 6 932 827 z∏
w tym Êrodki w∏asne - 1 278 229 z∏
W roku 2008 Êrodki w∏asne gminy wynios∏y  
-  832 tys. z∏, w 2009 r. – 1 278 tys. z∏

Wzrost o 446 tys. z∏ spowodowany by∏:
zmniejszeniem si´ liczby uczniów w szko∏ach

podstawowych w szko∏ach  i gimnazjach o 50 – ni˝-
sza subwencja, organizacja oddzia∏ów przedszkol-
nych we wszystkich szko∏ach podstawowych finan-
sowanych ze Êrodków w∏asnych gminy.

WYNIKI KLASYFIKACJI I PROMOCJI

W roku szkolnym 2009/10  ucz´szcza∏o do szkó∏:
1) podstawowych 498 uczniów, wszyscy klasy-

fikowani: 493 uczniów otrzyma∏o promocj´ lub
ukoƒczy∏o szko∏´, w tym jeden uczeƒ zda∏  egzamin
poprawkowy, 5 uczniów nie otrzyma∏o promocji

2) gimnazjalnych 329 uczniów, wszyscy klasy-
fikowani: 324 uczniów zosta∏o promowanych lub
ukoƒczy∏o szko∏´, w tym jeden otrzyma∏ promocj´
warunkowà, 3 zda∏o egzamin poprawkowy, 5
uczniów nie otrzyma∏o promocji.
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OSIÑGNI¢CIA SZKÓ¸

1. Uczniowie szkó∏ podstawowych i gimnazjalnych
Gminy Racià˝ brali udzia∏ w licznych konkursach,
turniejach oraz zawodach sportowych na szczeblu gminy,
powiatu, rejonu, województwa, kraju i odnosili
wielokrotnie znaczàce sukcesy. Do najwa˝niejszych os-
iàgni´ç mo˝na zaliczyç:
1) Turniej Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowego –

reprezentacja PG w St. Gralewie zaj´∏a V miejsce
w Turnieju Ogólnopolskim, a I miejsce w turniejach
wojewódzkim, rejonowym i powiatowym

2) I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
„Mówimy Reymontem” ucznia Szko∏y Podstawowej
w Koziebrodach

3) Wojewódzki konkurs literacki „Izabelin” – wyró˝nie-
nie dla uczennicy SP w Uniecku

4) Wojewódzki konkurs multimedialny o Fryderyku
Chopinie „Rodem warszawianin, sercem Polak, a tal-
entem Êwiata obywatel” – III miejsce zespo∏u PG
w Uniecku

5) Wojewódzki konkurs multimedialny „˚ycie i twórc-
zoÊç Fryderyka Chopina” – I i III miejsce uczniów PG
w Uniecku

6) Wyró˝nienia i bardzo dobre wyniki uczniów
w konkursach:

Mi´dzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”-
wyró˝nienie dla uczennicy SP w Uniecku i SP w Kra-
jkowie

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Pingwin”- VIII
miejsce ucznia SP w Koziebrodach

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Multitest 2009”
– dyplom laureata i wyró˝nienia dla uczniów SP w Kra-
jkowie

Ogólnopolski Konkurs z J´zyka Angielskiego „OLIM-
PUS I MIX2010” bardzo dobre wyniki

Zasi´g rejonowy:
- III miejsce w IX Konkursie Piosenki Religijnej dla PG

w St. Gralewie
- wyró˝nienie w regionalnym konkursie poetyckim

w Bie˝uniu dla uczennicy SP w Uniecku
- wyró˝nienie w regionalnym konkursie „M∏odzi poe-

ci” dla uczennicy PG w Uniecku
- Diecezjalny konkurs plastyczny, „Mój ulubiony

ksiàdz w s∏u˝bie Bogu i ludziom” - dwa wyró˝nienia
dla uczniów SP w Krajkowie

- wyró˝nienie w konkursie plastycznym „Jan Pawe∏ II –
Papie˝ WolnoÊci” dla uczennicy PG w St. Gralewie

- wyró˝nienie w konkursie plastycznym „Fryderyk
Chopin – duma Polaków” dla uczennicy PG w St.
Gralewie

Zasi´g powiatowy:
- III miejsce i wyró˝nienie w konkursie „Ortograficzne

potyczki kl. II” i „Mistrz ortografii kl. V” dla uczniów
SP w Uniecku

- wyró˝nienia w VII Powiatowym Konkursie Piosenki
w J´zyku Obcym” i w konkursie plastycznym „Wiatr,
wybuch, ogieƒ, woda – stra˝ak zawsze r´k´ poda” dla
uczniów PG w St. Gralewie

- III miejsce i wyró˝nienie w konkursie recytatorskim
„Chopin w poezji” dla uczniów PG w Uniecku

- I miejsce w konkursie „Jak bezpiecznie pomagaç
rodzicom w gospodarstwie rolnym” dla uczniów SP
w Kod∏utowie

Zasi´g gminny – liczny udzia∏ uczniów ze wszystkich
szkó∏ w konkursach gminnych i mi´dzyszkolnych m.in.
- konkursy ortograficzne – organizatorzy St. Gralewo,

Koziebrody, STO Racià˝ i MCK Racià˝
- konkurs „Wiedzy o gminie Racià˝” – organizator

Unieck
- konkurs „Recytujemy poetów Ziemi Mazowieckiej” –

organizator Unieck
- konkurs „Wiedzy o Unii Europejskiej” – organizator

Koziebrody
- konkurs j´zyka angielskiego – organizator Krajkowo
- konkursy Bo˝onarodzeniowe, Wielkanocne, wiedzy

religijnej, biblijny i inne

2.  Osiàgni´cia sportowe:

1) Mistrzostwa Powiatu:
III miejsce w turnieju pi∏ki no˝nej – SP Kod∏utowo
III miejsce w turnieju pi∏ki siatkowej dziewczàt – SP

Kod∏utowo
III miejsce w turnieju pi∏ki halowej – SP Unieck
IV miejsce w turnieju pi∏ki halowej – PG Unieck
IV miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeƒstwa

Ruchu Drogowego dla SP i I miejsce dla PG Unieck

2) Mistrzostwa Gminy:
Turniej Pi∏ki No˝nej – I miejsce PG w Koziebrodach
Turniej Pi∏ki Koszykowej – I miejsce PG w Koziebro-

dach, II miejsce ZS Krajkowo
Turniej Tenisa Sto∏owego – I miejsce SP w Koziebro-

dach i II miejsce PG Krajkowo
Gminne biegi prze∏ajowe – I miejsca dla zespo∏ów SP

i PG w Krajkowie, II miejsce SP Kod∏utowo
Bieg Wiosny 2010 – I miejsce ucznia z PG w Krajkowie
Pi∏ka siatkowa ch∏opców – III miejsce SP Kod∏utowo

BOSS
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Jubileusz 50-lecia po˝ycia ma∏˝eƒskiego obchodzi
paƒstwo Irena i Ignacy Sadeccy z miejscowoÊci ¸empi-
no.  Z tej okazji wójt gminy Racià˝ Ryszard Giszczak
wr´czy∏ jubilatom okolicznoÊciowe medale, nadane
przez Prezydenta RP, oraz upominek.

Fot. archiwum Urz´du Gminy

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY – „Aniołek przestrzenny”
W dniu 16 grudnia 2010 r. w Zespole Szkó∏ w Kozie-

brodach odby∏o si´ rozstrzygni´cie Gminnego Konkursu
Plastycznego p.t. „Anio∏ek przestrzenny”. 

Celem konkursu by∏o rozwijanie wyobraêni plastycznej
i artystycznej oraz kultywowanie tradycji zwiàzanych ze
Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia. 

Komisja Konkursowa w sk∏adzie: Ma∏gorzata Kowal-
ska, Beata Boƒkowska, Monika Ciarkowska, Marta Ott
dokona∏a oceny poziomu prac bioràc pod uwag´ ich po-
mys∏owoÊç, oryginalnoÊç, samodzielnoÊç wykonania oraz
walory estetyczne.   

Jury wy∏oni∏o nast´pujàcych zwyci´zców konkursu:

I grupa wiekowa ( kl. 0-III):
I miejsce: 
Szymon Ciarkowski, oddzia∏ przedszkolny, Koziebrody
Natalia ̊ mijewska, oddzia∏ przedszkolny, Kraszewo – Ga-
czu∏ty
Ewa St´piƒska, kl. II,. Koziebrody
II miejsce:
Mateusz Kobuszewski, kl. II, Koziebrody
Wiktoria Podlecka, kl. II, Krajkowo
Iga Sobiecka, kl. II, Krajkowo, 
III miejsce:
Wiktoria Piàtek, kl. II, Koziebrody
Dominika Ciarkowska, kl. III, Koziebrody
Dominika ˚mijewska, kl. III, Kraszewo - Gaczu∏ty

Wyró˝nienia:
Martyna K´dzierska, oddzia∏ przedszkolny, Kraszewo –
Gaczu∏ty
Konrad Bogdaƒski, kl. II, Kraszewo – Gaczu∏ty
Wiktor Stasiak, kl. II, Krajkowo
Martyna Weresiƒska, kl. II, Koziebrody
Wiktoria WiÊniewska, kl. II, Koziebrody

II grupa wiekowa ( kl. IV-VI):
I miejsce:
Weronika Ciarkowska, kl. IV, Koziebrody
Damian Dàbrowski, kl. V, Koziebrody
Damian Dobrzyƒski, kl. V, Koziebrody
Ewelina Kowalska, kl. VI, Koziebrody
II miejsce:
Oliwia Marl´ga, kl. IV, Koziebrody
Weronika Milewska, kl. IV, Krajkowo
Iwona Kopacz, kl. V, Koziebrody
III miejsce:
Rados∏aw Karwowski, kl. IV, Kraszewo – Gaczu∏ty
Wiktor WiÊniewski, kl. IV, Koziebrody
Weronika Wójtewicz, kl. V, Krajkowo
Wyró˝nienia:
Dominika Ostrowska, kl.IV, Krajkowo
Aleksandra Szeluga, kl. IV, Krajkowo
Lidia Kowalewska, kl. V, Koziebrody
Mateusz Boƒkowski, kl. VI, Koziebrody
Aleksandra Petrykowska, kl. VI, Koziebrody

Wszystkie prace zosta∏y wyeksponowane w szkolnej ga-
lerii, tworzàc wspania∏à atmosfer´ Êwiàtecznà. 

Organizatorzy sk∏adajà bardzo serdeczne podzi´kowa-
nia wszystkim uczestnikom konkursu, nauczycielom –
opiekunom oraz dyrektorom szkó∏ bioràcych udzia∏
w konkursie. Sà to: Zespó∏ Szkó∏ w Starym Gralewie,
Szko∏a Podstawowa w Kod∏utowie, Szko∏a Podstawowa
w Kraszewie Gaczu∏tach oraz Zespó∏ Szkó∏ w Koziebro-
dach, Szko∏a Podstawowa w Krajkowie. 

Dzi´kujemy serdecznie za ogromne zainteresowanie
konkursem. Wszystkim dzieciom, a szczególnie laureatom
gratulujemy wysokiego poziomu nades∏anych prac.

Złoci jubilaci


