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Zapusty

Na sesji Rady Gminy Raciąż, która odbyła się 18 marca, chorąży Ireneusz Figurski (na zdjęciu z mamą i żoną)
z gminy Raciąż uhonorowany został Gwiazdą Afganistanu.

Czytaj na str. 9

Sesja z Gwiazdą Afganistanu

str. 6-7

W numerze:

W gminie Raciąż WybRano 53 sołtysóW na kolejną
czteRoletnią kadencję.           Prezentujemy ich na str. 2, 3, 4, 5

3 kWietnia odbędą się WyboRy do Rady PoWiatoWej 
mazoWieckiej izby Rolniczej. kto kandyduje 
z gminy Raciąż?                                           odpowiedź na str. 9

od 1 kWietnia do 30 czeRWca 2011 r. na teRenie całego 
kRaju zostanie PRzePRoWadzony naRodoWy sPis 
PoWszechny ludności i mieszkań.         szczegóły na str. 10–11

stRażacy – ochotnicy ćWiczyli W gRaleWie 
z lotniczym PogotoWiem RatunkoWym                   – str. 12
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W pierwszej dekadzie marca zakończyły się ze-
brania wiejskie, podczas których mieszkańcy wybie-
rali sołtysów i rady sołeckie. W gminie Raciąż wy-
brano 53 sołtysów na kolejną czteroletnią kadencję.
17 z nich to kobiety. W 10 sołectwach na sołtysów
wybrano nowe osoby. W dwóch przypadkach – na
skutek naturalnych kolei losu, w jednym – w wyniku
rezygnacji dotychczasowego sołtysa. W czterech so-
łectwach sołtyskami zostały żony poprzednich sołty-
sów. W trzech przypadkach zmiany miały charakter
„wojenny”, jak to określił wójt gminy Ryszard
Giszczk, który uczestniczył w 51 wyborczych zebra-
niach wiejskich. W 43 sołectwach mieszkańcy wy-
brali dotychczasowych sołtysów.

Sołtys spełnia trzy podstawowe funkcje: łączni-
ka, organizatora i administratora. Sołtys jest łączni-
kiem między mieszkańcami a organami gminy -
wójtem oraz Radą Gminy. Oznacza, to, że powinien
sygnalizować organom gminy potrzeby i problemy
mieszkańców swojej wsi, a także przekazywać treści
uchwał Rady Gminy, decyzji i zarządzeń wójta do
mieszkańców swojego sołectwa. Sołtys jest organi-
zatorem zebrań wiejskich, na których omawiane są
wspólne sprawy dotyczące sołectwa. To on przygo-
towuje program zebrania, zbiera pomysły i pilnuje
porządku obrad. Sołtys organizuje też wspólne prace
mieszkańców sołectwa, uzgodnione na zebraniu
wiejskim i stara się je koordynować. Sołtys to też ad-
ministrator, który pilnuje, aby ustawy, rozporządze-
nia, zarządzenia i uchwały organów gminy, powiatu,
województwa były znane w sołectwie i wykonywa-
ne. Do powszechnych zadań sołtysa należy też zbie-
ranie podatków czy zawiadamianie o obowiązko-
wych szczepieniach zwierząt. 

SOŁTYSI
GMINY RACIÑ˚

Prezentujemy sołtysów
gminy Raciąż,

wybranych na kolejną 
czteroletnią kadencję.

Sołectwo Bielany
MARIOLA ZIÓŁKOWSKA

Sołectwo Budy Kraszewskie
ANDRZEJ CIARCZYŃSKI

Sołectwo Bogucin
KAZIMIERZ WERNER

Sołectwo Chyczewo
WOJCIECH KOWALSKI

Sołectwo Charzyny
WŁODZIMIERZ KUSKOWSKI

Sołectwo Ćwiersk
GRZEGORZ BOGACKI

Sołectwo Cieciersk
TERESA MUCHYŃSKA



samoRząd
„G∏os Racià˝a” nr 3/2011 3

Sołectwo Dobrska Kolonia
ELŻBIETA SAWICKA

Sołectwo Folwark Raciąż
ELŻBIETA DŁUGOSZEWSKA

Sołectwo Kiełbowo
PAWEŁ MACHCIŃSKI

Sołectwo Kossobudy
ROMAN RYCHLIŃSKI

Sołectwo Dobrska Włościany
JERZY LEŚNIEWSKI

Sołectwo Grzybowo
ANDRZEJ LEŚNIEWSKI

Sołectwo Kiniki
KAZIMIERZ KARPIŃSKI

Sołectwo Koziebrody
BARBARA KAMIŃSKA

Sołectwo Drozdowo
PAWEŁ KOWALSKI

Sołectwo Jeżewo Wesel
JACEK WESOŁOWSKI

Sołectwo Kocięcin Brodowy
ZBIGNIEW MICHALSKI

Sołectwo Kozolin
JAROSŁAW KONCZEWSKI

Sołectwo Druchowo
WŁADYSŁAW TUTKAJ

Sołectwo Kaczorowy
JÓZEF BUCHOLC

Sołectwo Kodłutowo
JAN ZIÓŁKOWSKI

Sołectwo Krajkowo
GABRIELA OSOWSKA



Sołectwo Kraszewo Gaczułty
HENRYK SOBOCIŃSKI

Sołectwo Lipa
KAROL KRUCZYŃSKI

Sołectwo Malewo
JACEK SZCZYPA

Sołectwo Kraszewo Podborne
KRYSTYNA PIONTEK

Sołectwo Łempinek
EUGENIA SZLAK

Sołectwo Młody Niedróż
DOROTA CHĘCIŃSKA

Sołectwo Kraszewo Czubaki
ZENON MAZUCHOWSKI

Sołectwo Kraśniewo
TERESA ZJADEWICZ

Sołectwo Łempino
BOŻENA KRÓL

Sołectwo Nowe Gralewo
SŁAWOMIR JARKOWSKI

Sołectwo Kraszewo Falki
STANISŁAW KARPIŃSKI

Sołectwo Kruszenica
TADEUSZ KUPNIEWSKI

Sołectwo Mała Wieś
MARIANNA STĘPIŃSKA

Sołectwo Nowy Komunin
JAROSŁAW BUĆKOWSKI
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Sołectwo Nowe Młodochowo
KAZIMIERZ DEPTUŁA

Sołectwo Stare Gralewo
JERZY GRACZYK

Sołectwo Szczepkowo
KAZIMIERZ WIŚNIEWSKI

Sołectwo Zdunówek
STANISŁAW KOWALSKI

Sołectwo Pęsy
ALEKSANDRA BOGDAŃSKA

Sołectwo Stary Komunin
DANUTA NOWAKOWSKA

Sołectwo Unieck
HENRYK TABARKIEWICZ

Sołectwo Złotopole
TOMASZ SADOWSKI

Sołectwo Pólka Raciąż
WOJCIECH ŻMIJEWSKI

Sołectwo Strożęcin
BARBARA KRAKOWSKA

Sołectwo Wępiły
JERZY OBIDOWSKI

Sołectwo Żukowo Strusie
BEATA JAGACKA

Sołectwo Sierakowo
ANDRZEJ KLAN

Sołectwo Szapsk
WŁODZIMIERZ RAJEWSKI

Sołectwo Witkowo
HENRYKA CICHACZEWSKA

Sołectwo Żychowo
PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI
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Zapusty po mazowiecku z naszymi zespołami   

WYDARZENIA „G∏os Racià˝a” nr 3/20116
Po raz trzydziesty Muzeum

Szlachty Mazowieckiej w Ciecha-
nowie zorganizowało Przegląd  Ze-
społów Przebierańców Zapust-
nych. Tym razem odbył się on we
wsi Młock, w powiecie ciechanow-
skim. Zjechało nań 19 zespołów
z siedmiu powiatów. Były wśród
nich grupy z gminy Raciąż –
z Szapska i Koziebród. Kierowni-
kiem zespołu z Szapska była Bar-
bara Kleniewska, radna gminy Ra-
ciąż. A grupy Klubu Seniora z Ko-
ziebród – Barbara Kamińska, soł-
tyska tej wsi.

Mazowieckie Zapusty trady-
cyjnie organizowane są w ostatnią

niedzielę karnawału, która w tym
roku przypadła 6 marca. Za każ-
dym razem ich gospodarzem jest
inna wieś.

Zawsze rozpoczyna go
barwny korowód zespołów.
Przebierańcy przemierzają
wieś śpiewając i tańcząc. Po-
tem grupy zapustne wstępują
do domów, gdzie serdecznie
są  podejmowane przez gospo-
darzy. Ale najpierw muszą za-
służyć na poczęstunek – śpie-
wem, tańcem, skeczami, sło-
wem ludową rozrywką.

Ostatkowa zabawa z przebie-
rańcami trwała w Młocku kilka go-

dzin. Po korowodzie i występach
w domach przyszedł czas na pre-

zentacje przygotowanych
przez zespoły programów
na scenie w remizie. A były
to zabawne opowieści,
skecze okraszane muzyką
i tańcem, nawiązujące
do aktualnych wydarzeń
w kraju oraz w środowis-
kach, w których na co dzień
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żyją członkowie zespołów przebierań-
ców zapustnych. Zabawa była przednia..
Ale nie tylko o nią w tych prezentacjach
chodzi. Mazowieckie Zapusty to impre-
za o długiej tradycji, kultywująca zwy-
czaj świętowania ostatnich dni karnawa-
łu na wsi. Na te akcenty szczególnie

bacznie co roku zwraca
uwagę profesjonalne jury
oceniające występy wraz
z „matką chrzestną” prze-
glądu – Ireną Kotowicz
Borowy. Nie inaczej było
i tym razem. Wszystkie
zespoły zostały uhonoro-
wane dyplomami i nagro-

dami pieniężny-
mi.

Warto przy-
pomnieć, że
przed laty prze-
gląd odbył się
także w gminie
Raciąż – w Kozie-
brodach i Szaps-
ku.

red.

Na stronie szóstej prezentuje-
my zespół z Koziebród, a na siód-
mej – z Szapska



9 marca w Zespole Szkół  w Krajko-
wie odbył się gminny konkurs z j. an-
gielskiego dla uczniów klas IV-VI „En-
glish Contest”. Celem konkursu było
rozwijanie zainteresowań uczniów ję-
zykiem angielskim oraz tworzenie
możliwości wykazywania się i spraw-
dzenia swych umiejętności i wiedzy
oraz sprawności językowych w szerszej

grupie wiekowej. 12 uczestników kon-
kursu bardzo szybko poradziło sobie
z napisaniem testu leksykalno-grama-
tycznego. Jury, w którego skład wcho-
dziły nauczycielki języka angielskiego
ze szkół biorących udział w konkursie,
już po krótkiej przerwie ogłosiło wyni-
ki. Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - Igor Szymborski, kl V,

Krajkowo;
II miejsce - Aneta Szymańska, kl V,
Kodłutowo;
III miejsce - Dawid Antoszewski, kl
VI, Unieck.

Na zakończenie dyrektor szkoły
Piotr Kasicki podziękował uczestnikom
oraz opiekunom za udział w konkursie
oraz wręczył nagrody książkowe i pa-
miątkowe dyplomy, życząc dalszych
sukcesów w nauce j. angielskiego.

Renata Stokłos  ZS w Krajkowie

Z ŻYCIA SZKOŁY
„G∏os Racià˝a” nr 3/20118

Pan Piotr kupuje dom przy ulicy Broca. Oprócz jadalni, ba-
wialni i siusialni znajduje się w nim stara szafa na szczotki. Me-
bel niestety skrywa tajemnicę - niezwykłe-
go lokatora. Z nim właśnie wiążą się kłopo-
ty głównego bohatera. Tak w uproszczeniu

można przedstawić historię, którą na podstawie baśni Pierre’a
Grippari 8 marca przedstawili uczniowie ze Szkolnego Koła Te-
atralnego przy zespole Szkół w Krajkowie. Publikujemy zdjęcia
z przedstawienia „Czarownica z szafy na szczotki”.

*   *   *
Dzieci, młodzież

i opiekun Szkolnego
Koła Teatralnego przy
ZS w Krajkowie ser-
decznie dziękują rodzi-
com i przyjaciołom
szkoły:  Marioli Wójte-
wicz, Markowi Matu-
szewskiemu,  Arturowi
Wiśniewskiemu za po-
moc w pozyskiwaniu re-
kwizytów.

Jolana Szcześniewska
ZS w Krajkowie

Teatrzyk na Dzieƒ Kobiet

Gminny konkurs z j´zyka angielskiego

10 lutego w Zespole Szkół w Kozie-
brodach odbył się bal karnawałowy. Gdy
wybiła godzina 15.00 do sali przycho-
dziły: dostojne damy i piękne księżnicz-
ki, wróżki, wielcy królowie, rycerze, pi-
raci, batmani, spidermani, kowboje …
i wiele innych bohaterów z bajek. 

„Poloneza czas zacząć” – takimi
słowami rozpoczął się bal karnawało-

wy. W wytwornych kreacjach i wspa-
niałych strojach uczniowie  uroczystym
krokiem wykonali nasz taniec narodo-
wy. Wszyscy obecni podziękowali
uczniom za pokaz taneczny wielkimi

brawami. Uroczyste-
go otwarcia balu do-
konała pani dyrektor
Małgorzata Środ-

kowska  –  przebijając balony wypeł-
nione kolorowym konfetti i życząc
wszystkim uczestnikom wspaniałej za-
bawy. Były pociągi, koszyczki, kółecz-

ka i wspólne śpiewanie dziecięcych
szlagierów. Uczestnicy balu odbyli ta-
neczną podróż dookoła świata  przy
piosence „Jedzie pociąg” R. Rynkow-
skiego „odwiedzając” różne kraje –
tańcząc kankana, walca, makarenę
i wiele innych tańców.

Uczniowie mogli również wziąć
udział w loterii fantowej "Każdy los

wygrywa”, z której dochód przeznaczo-
ny został na potrzeby szkoły.

Oprócz tańców, były także różnego
rodzaju konkursy m.in: na najlepszą
tancerkę i tancerza balu, wybór króla
i królowej balu oraz wiele innych atrak-
cji. Wspaniała zabawa nie miała koń-
ca... Wszyscy zapomnieli o realnym
świecie. Te wspomnienia pozostaną
w naszej pamięci na długi czas.

Zabawa przebiegała w miłej i rado-
snej atmosferze, dostarczyła dzieciom
wielu przeżyć i miłych wrażeń. Wszy-
scy bawili się znakomicie.

Organizatorkami balu były na-
uczycielki wychowania przedszkolnego
Monika Ciarkowska i Marta Ott.

Bal w Koziebrodach
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WÓJT GMINY RACIĄŻ 
informuje:

W Urzędzie Gminy Raciąż w pokoju nr 14 ma I piętrze udzielana jest pomoc przy wypełnianiu wniosków
o dopłaty bezpośrednie. Osobą, która świadczy w/w pomoc dla rolników jest Bogumiła Pomirska.

Na sesji Rady Gminy Ra-
ciąż, która odbyła się 18 marca,
chorąży Ireneusz Figurski
z gminy Raciąż uhonorowany
został Gwiazdą Afganistanu.

Gwiazda Afganistanu to pamiąt-
kowe odznaczenie przyznawane przez
Prezydenta RP żołnierzom Sił Zbroj-
nych i osobom cywilnym,
które uczestniczyły w dzia-
łaniach Polskiego Kontyn-
gentu Wojskowego w Afga-
nistanie. Na awersie cztero-
ramiennej gwiazdy obramo-
wanej dwoma skrzyżowany-
mi mieczami i liśćmi waw-
rzynu jest napis RP i Afga-
nistan, na rewersie są zaś ła-
cińskie słowa "Paci servio" -
"Służę pokojowi".

Chorąży Ireneusz Fi-
gurski służył w Afganistanie
w ramach piątej zmiany.
Gwiazdą Afganistanu ude-
korował go major Andrzej
Kamiński, który również był
na misji w Afganistanie. Gratulacje
chorążemu, jego mamie i żonie, obec-
nym na sesji wraz z nim, złożyli kapi-
tan Marcin Dominiak, wójt gminy
Raciąż Ryszard Giszczak i przewod-
niczący Rady Gminy Raciąż Jarosław
Jaworski.

Robocza część sesji rozpoczęła
się jak zwykle od pytań radnych i soł-
tysów. Dominowały w nich sprawy
drogowe. W zimie trakty mocno

ucierpiały, czego dowodem są liczne
dziury w asfalcie. W najgorszym sta-
nie są najstarsze drogi: Gralewo – Ko-
zolin i Unieck – Jeżewo. Ale asfalt
popękał nawet tam, gdzie został nie-
dawno położony. Jak na drodze do
Witkowa, o czym mówiła sołtyska
Henryka Cichaczewska. – Asfalt pęka
i będzie pękał – odpowiedział wójt

Ryszard Giszczak. – Jego grubość to
zaledwie 8 centymetrów ułożonych
często na podmokłym gruncie. Mo-
glibyśmy robić drogi w takiej techno-
logii, która gwarantuje, że asfalt nie
będzie pękał. Ale kosztowałoby to
o wiele więcej i tym samym zrobili-
byśmy tych dróg asfaltowych o wiele
mniej. Tymczasem parcie na drogi as-
faltowe ze strony mieszkańców jest
bardzo duże. Świadczy o tym cho-

ciażby ilość wniosków drogowych
dotyczących wykorzystania funduszu
sołeckiego. Jeśli je zsumujemy, otrzy-
mamy około 20 km dróg. Wątpię, by-
śmy byli w stanie wykonać taką ilość
dróg asfaltowych w ciągu całej kaden-
cji – wyjaśnił wójt.

W czasie sesji radni zdecydowa-
li, że w przyszłorocznym budżecie

gminy Raciąż, tak jak
to miało miejsce
w ubiegłym roku i ma
w obecnym, wyodręb-
nione zostaną pienią-
dze na fundusz sołec-
ki.

Uczestniczący w ob-
radach starosta płoński
Jan Mączewski za-
apelował do radnych
o przyjęcie stanowiska
sprzeciwiającego się
decyzjom wojewódz-
kich władz medycz-
nych, na mocy których
mieszkańcy gminy Ra-
ciąż mieliby korzystać

z opieki ortopedycznej w szpitalu w
Ciechanowie, a nie – jak dotychczas –
w Płońsku. A także wyrażającego
sprzeciw wobec zamiarów przeniesie-
nia części obsługi mieszkańców po-
wiatu z ZUS w Płońsku do ZUS
w Ciechanowie. Radni upoważnili
wójta gminy do skierowania do sto-
sownych organów sprzeciwu w obu
tych sprawach.

red.

Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej
Głosowanie odbędzie się 3 kwietnia – niedziela w godz. 8.00 - 18.00 w Urzędzie Gminy w  Raciążu,

ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż – sala konferencyjna (II piętro).
Komisja Okręgowa Nr 173 w Raciążu zarejestrowała w okręgu wyborczym

utworzonym dla gminy Raciąż następujących kandydatów:
1. Mirosław Bońkowski, Stary Niedróż

2. Mariusz Cichocki, Kiełbowo

Sesja z Gwiazdą Afganistanu

Chorążego Ireneusza Figurskiego Gwiazdą Afganistanu 
udekorował major Andrzej Kamiński
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W terminie od 1 kwietnia do
30 czerwca 2011 r. na terenie całe-
go kraju zostanie przeprowadzony
Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań (NSP 2011).

Spis powszechny jest jednym
z najważniejszych badań statystycz-
nych. Jest to badanie pozwalające na
zebranie pogłębionych, aktualnych in-
formacji dotyczących polskiego społe-
czeństwa. Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2011 to pierwszy
spis powszechny od czasu przystąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej. Będzie
on przeprowadzony w zbliżonym ter-
minie i zakresie tematycznym jak w in-
nych państwach członkowskich UE.

Cel spisu
Spis powszechny dostarczy naj-

bardziej szczegółowych informacji
o liczbie ludności, jej terytorialnym
rozmieszczeniu, strukturze demogra-
ficzno-społecznej i zawodowej, a także
o społeczno-ekonomicznej charakte-
rystyce gospodarstw domowych i ro-
dzin oraz o ich zasobach i warunkach
mieszkaniowych. Szczególną wagę
w NSP 2011 przykłada się do pozy-
skania wiedzy na temat zmian zacho-
dzących w procesach demograficz-
nych m.in. z uwagi na wzmożone mi-
gracje ludności po wstąpieniu Polski
do Unii Europejskiej. W celu prowa-
dzenia analiz porównawczych istotne
będzie także uzyskanie informacji
o zagadnieniach, które były objęte spi-
sem w 2002 r.

Spis obejmie:
• osoby stale zamieszkałe i czasowo

przebywające w mieszkaniach, bu-
dynkach, obiektach i pomieszcze-
niach niebędących mieszkaniami,

• mieszkania i budynki, w których
znajdują się mieszkania oraz za-
mieszkane obiekty zbiorowego za-

kwaterowania i inne zamieszkane
pomieszczenia niebędące mieszka-
niami,

• osoby niemające miejsca zamiesz-
kania.

W spisie powszechnym będą ze-
brane dane z następujących tematów
badawczych:
• stan i charakterystyka demogra-

ficzna ludności,
• edukacja,
• aktywność ekonomiczna osób,
• dojazdy do pracy,
• źródła utrzymania osób,
• niepełnosprawność,
• obywatelstwo,
• migracje wewnętrzne,
• migracje zagraniczne,
• narodowość i język oraz mniejszo-

ści narodowe i etniczne,
• wyznanie (przynależność do ko-

ścioła lub związku wyznaniowego),
• gospodarstwa domowe i rodziny,
• stan i charakterystyka zasobów

mieszkaniowych (mieszkania i bu-
dynki).
Dane te będą zbierane według sta-

nu na dzień 31 marca 2011 na godz.
24.00.

Obowiązek udzielania odpowiedzi
Ustawa o narodowym spisie po-

wszechnym ludności i mieszkań
w 2011 r. zobowiązuje wszystkich re-
spondentów do udzielania ścisłych,
wyczerpujących i zgodnych z prawdą
odpowiedzi. Na zasadzie dobrowolno-
ści respondenci będą mogli udzielić
odpowiedzi na pytania dotyczące: po-
zostawania w związku nieformalnym,
przynależności wyznaniowej, liczby
żywo urodzonych dzieci, planów pro-
kreacyjnych. Pozyskane z systemów
informacyjnych administracji publicz-
nej dane dotyczące niepełnosprawno-
ści również mogą być uzupełniane na
zasadzie dobrowolności.

Do udzielenia odpowiedzi o oso-
bach małoletnich zobowiązane są oso-
by pełnoletnie, wspólnie z nimi za-
mieszkałe.

Metody zbierania danych
W tegorocznym spisie dane zbie-

rane będą wyłącznie za pomocą for-
mularza elektronicznego. NSP 2011
zostanie przeprowadzony równocze-
śnie jako badanie pełne i badanie re-
prezentacyjne na dwóch rodzajach for-
mularzy elektronicznych - w badaniu
pełnym z krótszą listą pytań i w bada-
niu reprezentacyjnym z dłuższą listą
pytań. Badanie reprezentacyjne będzie
przeprowadzone u osób stale zamiesz-
kałych i czasowo przebywających na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
których mieszkania zostaną wyloso-
wane do tego badania, natomiast w od-
niesieniu do osób, których mieszkania
nie zostały wylosowane do badania,
przeprowadzone będzie badanie pełne.

Kolejność i terminy prowadzenia ba-
dań:
• od 1 kwietnia do 16 czerwca

2011 r. - samospis internetowy -
dla osób, które wyrażą chęć doko-
nania samospisu przez Internet, po
wprowadzeniu loginu i hasła do-
stępny będzie formularz elektro-
niczny. Formularz i szczegółowe
instrukcje jego wypełnienia będzie
można znaleźć na stronach interne-
towych Głównego Urzędu Staty-
stycznego. Przed rozpoczęciem
spisu elektroniczne formularze spi-
sowe zostaną wypełnione dostęp-
nymi danymi pochodzącymi ze
źródeł administracyjnych. Nieaktu-
alne dane należy skorygować, a je-
śli pojawią się ewentualne braki -
uzupełnić je. Od momentu pierw-
szego zalogowania do formularza
dane będzie można wprowadzać
i uzupełniać przez 14 dni. W tym
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czasie będzie można logować się
wielokrotnie - dane za każdym ra-
zem są zapamiętywane. 
Przewidziana jest również możli-
wość pracy na formularzu w wersji
off-line. Formularz off-line nie za-
wiera żadnych danych administra-
cyjnych - jest pusty. Respondent
pracuje poza systemem informa-
tycznym statystyki publicznej
i sam wprowadza wszystkie dane.
Formularz ten można pobrać ze
strony internetowej GUS lub w naj-
bliższym biurze spisowym. Na-
stępnie wypełniony i zapisany na
wybranym nośniku formularz nale-
ży przekazać do gminnego biura
spisowego.

• od 8 kwietnia do 30 czerwca
2011 r. - wywiad telefoniczny
wspomagany programem kompu-
terowym prowadzony przez ankie-
tera statystycznego rejestrującego
na bieżąco odpowiedzi responden-
tów w formularzach elektronicz-
nych. Ankieterzy są pracownikami
urzędu statystycznego i dzwoniąc
do respondentów będą zobowiąza-
ni podać swoje dane identyfikacyj-
ne. Tożsamość ankieterów będzie
można sprawdzić poprzez kontakt
z infolinią.

• od 8 kwietnia do 30 czerwca
2011 r. - wywiady w terenie prze-
prowadzane przez rachmistrzów
spisowych. Rachmistrz spisowy
ma obowiązek nosić w widocznym
miejscu identyfikator ze zdjęciem,
imieniem i nazwiskiem oraz pie-
częcią urzędu statystycznego, pie-
czątką imienną i podpisem dyrek-
tora urzędu. Rachmistrz będzie
osobą przeszkoloną w zakresie
przeprowadzenia spisu, która zło-
żyła na piśmie przyrzeczenie bez-
względnego przestrzegania tajem-
nicy statystycznej. Rachmistrz

przeprowadzając wywiad będzie
wprowadzać informacje do przeno-
śnego urządzenia elektronicznego
typu hand-held. Tożsamość rach-
mistrzów będzie można sprawdzić
poprzez kontakt z infolinią.

NSP 2011 zostanie poprzedzony
obchodem przedspisowym przepro-
wadzanym przez rachmistrzów spiso-
wych w dniach od 1 do 17 marca
2011 r. W tym terminie rachmistrze
spisowi zweryfikują wykaz adresowo-
mieszkaniowy oraz mapę cyfrową pod
względem kompletności budynków,
zlokalizują brakujące punkty adresowe
i uzupełnią o nie wykaz.

NSP 2011 zakończy się w dniu 30
czerwca 2011 r. W dniach od 1 do 11
lipca 2011 r. na terenie całego kraju zo-
stanie zrealizowany w drodze wywiadu
telefonicznego spis kontrolny mający
na celu sprawdzenie kompletności
przeprowadzonego spisu, poprawności
uzyskanych danych oraz ich zgodności
ze stanem faktycznym. Spis kontrolny
obejmie osoby zamieszkałe w miesz-
kaniach wylosowanych do tego bada-
nia i również zostanie przeprowadzony
na formularzach elektronicznych.

Tajemnica statystyczna i bezpieczeń-
stwo danych

Wszystkie  dane zebrane w spisie
podlegają prawnej ochronie  i objęte
są tajemnicą statystyczną. Wszystkie
osoby pracujące na rzecz NSP 2011
zobowiązane są do przestrzegania ta-
jemnicy statystycznej, a jej złamanie
pociąga za sobą sankcje karne. Dane
przekazane przez respondentów są au-

tomatycznie szyfrowane i przekazy-
wane do centralnej bazy danych uloko-
wanej poza ogólnodostępną siecią in-
formatyczną. Przetwarzaniem danych
zajmują się tylko i wyłącznie upoważ-
nione osoby. Dane wynikowe zostaną
opublikowane w formie uniemożliwia-
jącej jakąkolwiek identyfikację da-
nych jednostkowych tj. osób, gospo-
darstw domowych i adresów.

Ważne terminy
• 1.03 - 17.03.2011 r. - obchód

przedspisowy,
• 01.04.2011 r. - rozpoczęcie NSP

2011, uruchomienie samospisu ja-
ko metody zbierania danych,

• 8.04.2011 r. - rozpoczęcie pracy
rachmistrzów w terenie (wywiad
z respondentem), rozpoczęcie pra-
cy ankieterów statystycznych (wy-
wiad telefoniczny),

• 15 - 16.04.2011 r. - spis osób bez-
domnych,

• 16.06.2011 r. - zakończenie samo-
spisu,

• 30.06.2011 r. - zakończenie pracy
rachmistrzów, zakończenie pracy
ankieterów statystycznych, zakoń-
czenie NSP 2011 r.,

• 1 - 11.07.2011 r. - spis kontrolny.
Na stronie internetowej Głównego

Urzędu Statystycznego można znaleźć
wiele ciekawych informacji dotyczą-
cych np. historii spisów powszechnych
w Polsce, filatelistyki związanej
z przeprowadzeniem spisów po-
wszechnych. Na stronie znajduje się
również zakładka „multimedia” ze
spotami i nagraniami informacyjnymi
dotyczącymi NSP 2011.



23 i 24 lutego w Gralewie odbyło się szkolenie strażaków
– ochotników w zakresie współpracy z Lotniczym Pogotowiem
Ratunkowym. W ubiegłym roku bazy LPR zostały wyposażo-
ne w nowoczesne śmigłowce. Istniała więc potrzeba, aby z no-
wym sprzętem zapoznali się strażacy z jednostek zawodowych
oraz ochotniczych wchodzących w skład Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. W Gralewie ćwiczyli druhowie OSP
z powiatu płońskiego, w tym z gminy Raciąż – z OSP Unieck
i OSP Kaczorowy, jednostek wchodzących w skład KSRG.
Strażacy zapoznali się z możliwościami śmigłowca. Obsługa

maszyny objaśniła druhom, jak korzystać z urządzeń głównie
przy transportowaniu rannego z wypadku do śmigłowca. Dru-
howie ćwiczyli też sprowadzanie maszyny na ziemię w ciągu
dnia i w nocy.
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Przyleciały żurawie

Stra˝acy çwiczyli
z pogotowiem

Druhowie OSP Kaczorowy

Druhowie OSP Unieck

Utarło się, że oznaką wiosny są bociany. I są. Ale nie tylko
one. W marcu i kwietniu wracają do nas także inne ptaki, wśród
nich żurawie. Podczas przelotów stada lecą w kluczach lub sko-
śnych szeregach i wydają donośny głos zwany klangorem, przy-
pominający głos trąbki. Jest on słyszalny w promieniu kilku kilo-
metrów.

Żurawie osiedliły się także w gminie Raciąż. Na własne
oczy wiedzieliśmy kilka par tych pięknych ptaków. Jedną z nich
sfotografowaliśmy na mokradłach w okolicach wsi Bielany, naza-
jutrz po nadejściu kalendarzowej wiosny. 


