
Czyszczenie rowów
ruszyło

W NUMERZE:

Rad ni uzna li skar gę 
„Zdro wia” za bez za sad ną

Na se sji, 24 lip ca, rad ni gmi ny
Ra ciąż roz pa trzy li skar gę Po rad ni
Ro dzin nej „Zdro wie” z sie dzi bą
w Płoń sku do ty czą cą nie prze dłu -
że nia przez gmi nę umo wy naj mu
ośrod ka zdro wia w Gra le wie. 

Wy bo ry uzu peł nia ją ce
W nie dzie lę, 11 sierp nia,

w wy bo rach uzu peł nia ją cych
do Ra dy Gmi ny Ra ciąż, w okrę gu
wy bor czym nr 4 zo sta nie wy bra -
ny je den rad ny.

Mia sto – gmi na:
Idzie ku nor ma li za cji?

Jest po ro zu mie nie mię dzy
mia stem a gmi ną w spra wie ce ny
wo dy ze sta cji uję cia w Wit ko wie. 

Śmie cio we dy le ma ty
Pod czas se sji w lip cu rad ni

zmie ni li uchwa łę śmie cio wą
z grud nia 2012 r., dzię ki cze mu
ro dzi ny wie lo dziet ne bę dą mniej
ob cią żo ne opła ta mi za od pa dy ko -
mu nal ne.

Unieck:
Ośro dek ode bra ny

Po wia to wy in spek tor nad zo ru
bu dow la ne go w Płoń sku do pu ścił
do użyt ku bu dy nek ośrod ka zdro -
wia w Uniec ku, któ ry prze szedł
grun tow ną mo der ni za cję.

Ćwi cze nia stra ża ków
W Ka czo ro wach, a kon kret -

nie w le sie le śnic twa Kieł ki, 30
lip ca ćwi czy li stra ża cy z po wia tu
płoń skie go. 

Teresa Muchyńska, sołtys wsi Cieciersk, przez wiele lat na sesjach Rady
Gminy Raciąż poruszała problem niedrożnych rowów i niesprawnych urządzeń
melioracyjnych na łąkach i polach w tej wsi. Słała pisma do różnych urzędów.
Wszystko wskazuje na to, że jej upór się opłacił.

Czy taj na str. 8

Tak było                                                        Tak jest

Bu do wy przy do mó wek ciąg dal szy
W gmi nie Ra ciąż

trwa mon taż ko lej -
nych przy do mo wych
oczysz czal ni ście ków.
W ra mach obec ne go,
dru gie go eta pu in we -
sty cji po wsta nie
ich 130. W pierw -
szym eta pie za in sta -
lo wa no przy do mów ki
w 114 obej ściach.

Czy taj na str. 2
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Bu do wy przy do mó wek ciąg dal szy
W gmi nie Ra ciąż trwa mon taż ko lej nych przy do mo wych oczysz czal ni ście -

ków. W ra mach obec ne go, dru gie go eta pu in we sty cji po wsta nie ich 130.
W pierw szym eta pie za in sta lo wa no przy do mów ki w 114 obej ściach.

Po dob nie jak pod czas pierw sze go eta pu in we sty cji, tak że i te raz wła dze gmi ny
sta ra ły się o do fi nan so wa nie ze środ ków unij nych. Do służb Urzę du Mar szał kow -
skie go w War sza wie, któ re kwa li fi ko wa ły in we sty cje do do płat, wpły nął sto sow ny
wnio sek. Zo stał za opi nio wa ny po zy tyw nie, ale nie ste ty gmi na Ra ciąż zna la zła się
na li ście re zer wo wej do unij ne go wspar cia. Ozna cza ło to, że mo że otrzy mać do ta cję
póź niej, albo wcale.

Unij ne wspar cie
-Mi mo to pod ję li śmy de cy zję o za cią gnię ciu na przy do mów ki po życz ki z Wo -

je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w War sza wie
i ru szy li śmy z in we sty cją. W mię dzy cza sie oka za ło się, że na sza gmi na za kwa li fi ko -
wa ła się do do fi nan so wa nia przy do mo wych oczysz czal ni ście ków z Pro gra mu Roz -
wo ju Ob sza rów Wiej skich. W lip cu pod pi sa li śmy w tej spra wie umo wę z mar szał -
kiem wo je wódz twa – in for mu je wójt Ry szard Gisz czak.

In ży nie ria fi nan so wa
W związ ku z tym na lip co wej se sji Ra da Gmi ny Ra ciąż zmie ni ła swo ją uchwa -

łę z mar ca br. w spra wie po życz ki z WFO ŚiGW. Jej wy so kość to 1 mln 929 tys. zł.
Za wie ra ona tzw. po mo stów kę – 1 mln 633 tys. zł oraz wkład wła sny gmi ny do in -
we sty cji – 296 tys. zł. – Na sze za dłu że nie nie wzra sta, to czy sta in ży nie ria fi nan so -
wa – prze ko ny wał wójt.

Na czym ta in ży nie ria po le ga? Wpraw dzie gmi na pod pi sa ła umo wę na do fi nan -
so wa nie bu do wy przy do mo wych oczysz czal ni ście ków z fun du szy unij nych, jed nak
środ ki te wpły ną do bu dże tu gmi ny do pie ro po za koń cze niu in we sty cji i po zy tyw nej
opi nii Ma zo wiec kiej Jed nost ki Wdra ża nia Pro gra mów Unij nych, któ ra kon tro lu je
pra wi dło wość wy ko na nia każ de go za da nia wspar te go unij ną do ta cją. Za tem gmi na
mu si naj pierw wy dać pie nią dze, wy bu do wać oczysz czal nie, a po tem cze kać
za zwrot środ ków. Do tych cza so wa prak ty ka po ka zu je, że ocze ki wa nie na re fun da cję
może trwać nawet dwa la ta. Otóż wła dze gmi ny przy ję ły tak ty kę po le ga ją cą na nie -
an ga żo wa niu w bu do wę przy do mó wek wła snych środ ków bu dże to wych, lecz pro wa -
dze niu tej in we sty cji za pie nią dze po ży czo ne na ko rzyst nych wa run kach
w WFGWiOŚ. Tym sa mym gmina nie blo ku je wła snych fun du szy i mo że je prze -
zna czać na in ne ce le. Część po życz ki, tzw. po mo stów ka, zo sta nie zwró co na, gdy
do bu dże tu gmi ny tra fi unij ne do fi nan so wa nie in we sty cji. Na to miast część sta no wią -
ca wkład wła sny gmi ny (ta, co waż ne, jest czę ścio wo uma rzal na) – z wpły wów z po -
dat ku od nie ru cho mo ści.

Jest je den szko puł
- Z bu do wą przy do mó wek jest je den szko puł – mó wi Ry szard Gisz czak. – Otóż

nie któ re oso by re zy gnu ją z ich mon ta żu na swo ich po se sjach, mi mo że wcze śniej,
gdy zbie ra li śmy de kla ra cje, wy ra ża ły ta ką wo lę. Są też i ta kie oso by, któ re te raz, gdy
ca ły pro ces do ku men ta cyj ny jest za mknię ty, a in we sty cja w to ku, chcia ły by, aby
u nich też za in sta lo wać przy do mo we oczysz czal nie ście ków. Gdzie ten szko -
puł? – za py ta ktoś. Wy star czy za mie nić jed nych na dru gich i po kło po cie. To praw -
da, ty le że wa run ki dyk tu je ten, kto da je pie nią dze, w tym przy pad ku dys po nent do -
fi nan so wa nia unij ne go. Pod czas pierw sze go eta pu in we sty cji nie go dził się na ta kie
za mia ny. Te raz po dob no moż na już tak uczy nić. Skie ro wa li śmy w tej spra wie za py -
ta nie do Ma zo wiec kiej Jed nost ki Wdra ża nia Pro gra mów Unij nych, czy moż na do -
ko nać ta kiej za mia ny nie tra cąc oczy wi ście unij nej ka sy. Je śli od po wie twier dzą co,
rze czy wi ście bę dzie po kło po cie, przy naj mniej w tym wzglę dzie - wyjaśnia wójt.

r -r
Na zdję ciach mon taż przy do mo wych oczysz czal ni ście ków

Fot. Grze gorz Bo jar ski
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Âmie cio we dy le ma ty
Pod czas se sji w lip cu rad ni zmie ni li uchwa łę śmie cio wą z grud -

nia 2012 r., dzię ki cze mu ro dzi ny wie lo dziet ne bę dą mniej ob cią żo ne
opła ta mi za od pa dy ko mu nal ne.

Wpro wa dzo na ko rek ta mó wi, że zwal nia się z opłat od pa dy wy twa -
rza ne w ro dzi nach wie lo dziet nych przez trze cie i na stęp ne dziec ko, je śli
ma ono nie wię cej niż 18 lat bądź – je śli się uczy – 25 lat. Że by sko rzy -
stać z ulgi, trze ba sko ry go wać de kla ra cję śmie cio wą oraz zło żyć oświad -
cze nie o licz bie dzie ci miesz ka ją cych na po se sji.

Przy po mnij my, że no we za sa dy go spo dar ki od pa da mi we szły w ży -
cie 1 lip ca 2013 r. W gmi nie Ra ciąż po prze dzi ła je se ria spo tkań wy ja -
śnia ją cych z miesz kań ca mi. Na ze bra niach wójt Ry szard Gisz czak tłu -
ma czył za wi ło ści no wych prze pi sów i od po wia dał na py ta nia miesz kań -
ców. De kla ro wa ła też, że bę dzie dą żył do te go, aby zła go dzić ro dzi nom
wie lo dziet nym ob cią że nia z ty tu łu opłat za śmie ci. Oka za ło się, że nie
jest to ta kie pro ste.

– W jed nym z nu me rów mie sięcz ni ka sa mo rzą do we go „Wspól no ta”
prze czy ta łem wy wiad z pre zy den tem Ka li sza, w któ rym mó wił on, iż ich
sa mo rząd zwol nił z opłat śmie cio wych dzie ci w ro dzi nach wie lo dziet -
nych. Chcie li śmy iść tym tro pem – mó wi wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard
Gisz czak. – Oka za ło się jed nak, że nie moż na, bo prze pi sy na to nie po -
zwa la ją. Ta ką w każ dym ra zie in ter pre ta cję otrzy ma łem od spe cja li stów
z Re gio nal nej Izby Ob ra chun ko wej oraz za pew nie nie, że je śli ra da po -
dej mie uchwa łę zwal nia ją cą z opłat dzie ci w ro dzi nach wie lo dziet nych,
oni w try bie nad zo ru praw ne go tę uchwa łę za kwe stio nu ją. Na nic zda ły
się ar gu men ty w po sta ci wy wia du pre zy den ta Ka li sza we „Wspól no cie”.
Wi dać co wo je wódz two, to in na in ter pre ta cja pra wa. Tłu ma czo no mi, że
osób z opłat zwal niać nie moż na. Dzi wi ło mnie to tym bar dziej, że znam
gmi nę, zresz tą z po wia tu płoń skie go, któ ra uchwa li ła ta kie zwol nie nia
i ta sa ma RIO ich nie za kwe stio no wa ła. Po dob no dla te go, że mi nął usta -
wo wy ter min na kwe stio no wa nie uchwa ły.

– Nie ukry wam, że iry to wa ła mnie ta sy tu acja, iż jed ni mo gą, a in ni
nie, choć pra wo jest dla wszyst kich po dob no jed na ko we – kon ty nu uje
wójt. – Mo ją iry ta cję spo tę go wa ła jesz cze wy po wiedź pre zy den ta Bro ni -
sła wa Ko mo row skie go na spo tka niu z sa mo rzą dow ca mi, w któ rym
uczest ni czy łem. Pre zy dent ape lo wał do nas – sa mo rzą dow ców, aby śmy
w swo im dzia ła niu mie li na uwa dze ro dzi ny wie lo dziet ne i sta ra li czy nić
ich ży cie lżej szym. I bądź tu, czło wie ku, spo koj ny. Chcesz ulżyć nie tyl ko
dla te go, że ape lu je o to pre zy dent, a nie mo żesz, bo na prze szko dzie stoi
pra wo. Aż chcia ło by się za wo łać: Pa nie pre zy den cie, daj cie nam praw -
ne moż li wo ści.

– Mi mo to na dal za sta na wia łem się, jak ulżyć ro dzi nom wie lo dziet -
nym w spra wie opłat śmie cio wych. Oka za ło się, że jest na to spo sób. Za -
miast za pi sy wać w uchwa le, że zwal nia się z opłat trze cie i na stęp ne
dziec ko, moż na na pi sać, iż zwal nia się z opłat od pa dy wy two rzo ne przez
trze cie i na stęp ne dziec ko. Że to ka ry ka tu ral ne... Tak. Ale RIO obie ca ło,
że ta ki za pis uzna, więc cel zo stał osią gnię ty. Tyl ko czy to jest wła ści wa
dro ga? – koń czy py ta niem re to rycz nym Ry szard Gisz czak.

r -r

Mia sto – gmi na:
Idzie ku

nor ma li za cji?
Jest po ro zu mie nie mię dzy mia -

stem a gmi ną w spra wie ce ny wo dy
ze sta cji uję cia w Wit ko wie. Ta
kwe stia za po przed nie go bur mi -
strza i pre ze sa spół ki PGKiM by ła
punk tem za pal nym w kon tak tach
mię dzy oby dwo ma jed nost ka mi sa -
mo rzą do wy mi. Wszyst ko wska zu je
na to, że ów spor ny te mat nie bę -
dzie już rzu to wał na są siedz kie sto -
sun ki.

- Uzgod ni li śmy, że staw ka bę -
dzie ta ka, jak w ca łej gmi nie, czy -
li 2,05 zł net to – mó wił na se sji,
24 lip ca wójt Ry szard Gisz -
czak. – Do cza su wej ścia w ży cie
tej ta ry fy, miesz kań ców gmi ny ko -
rzy sta ją cych z wo dy z uję cia w Wit -
ko wie obo wią zu je staw ka 1,70 zł
net to.

Unieck: 
Ośro dek ode bra ny

Po wia to wy in spek tor nad zo ru
bu dow la ne go w Płoń sku do pu ścił
do użyt ku bu dy nek ośrod ka zdro -
wia w Uniec ku, któ ry prze szedł
grun tow ną mo der ni za cję. W związ -
ku z tym wła dze gmi ny Ra ciąż wy -
sto so wa ły za wia do mie nie do po rad -
ni „Zdro wie”, iż ta mo że się wpro -
wa dzać do wy re mon to wa nych po -
miesz czeń. Pod ko niec sierp nia
w tym bu dyn ku ma też zo stać
otwar ty punkt ap tecz ny.

Po prze tar gach
Roz strzy gnię te zo sta ły trzy

prze tar gi „dro go we”. Gmi na pod pi -
sa ła umo wę z wy ko naw cą na do -
żwi ro wa nie dróg. Wy ło nie ni też zo -
sta li wy ko naw cy as fal tó wek
Szapsk – Zło to po le (I etap) i w Bu -
dach Kra szew skich. Po nad to wójt
za pew nił, że dro ga w Kra sze wie
Pod bor nym rów nież zo sta nie wy -
ko na na w tym ro ku.



Na se sji, 24 lip ca, rad ni gmi ny
Ra ciąż roz pa trzy li skar gę Po rad ni
Ro dzin nej „Zdro wie” z sie dzi bą
w Płoń sku do ty czą cą nie prze dłu że -
nia przez gmi nę umo wy naj mu
ośrod ka zdro wia w Gra le wie. Zo -
sta ła ona skie ro wa na do Re gio nal -
nej Izby Ob ra chun ko wej w War -
sza wie.

Pre zes tej in sty tu cji Woj ciech
Tar now ski skie ro wał ją do Ra dy Gmi -
ny Ra ciąż, gdyż, jak uza sad nił, „sfor -
mu ło wa ne za rzu ty od no szą się do za -
dań re ali zo wa nych na pod sta wie
art. 30 ust. 2 pkt 3 usta wy z dnia 8
mar ca 1990 r o sa mo rzą dzie gmin -
nym przez Wój ta Gmi ny Ra -
ciąż”. I da lej: „Na pod sta wie art. 229
pkt 3 Ko dek su po stę po wa nia ad mi ni -
stra cyj ne go or ga nem wła ści wym
do roz pa trze nia skar gi do ty czą cej za -
dań lub dzia łal no ści wój ta (bur mi -
strza lub pre zy den ta mia sta) i kie row -
ni ków gmin nych jed no stek or ga ni za -
cyj nych w za kre sie za dań wła snych
gmi ny jest ra da gmi ny”.

Na co skar ży się po rad nia

Pod czas ob rad prze wod ni czą cy
Ra dy Gmi ny Ra ciąż Ja ro sław Ja wor -
ski od czy tał skar gę Po rad ni Ro dzin -
nej „Zdro wie”. Oto jej treść, któ rą pu -
bli ku je my bez zmian:

W związ ku z nie prze dłu że niem
nam umo wy naj mu ośrod ka zdro wia
w Gra le wie Sta rym skła dam skar gę
na Gmi nę Ra ciąż.

Ochro na zdro wia na le ży do za -
dań wła snych gmi ny. Uwa żam, że
w przed mio to wej spra wie do szło
do po krzyw dze nia mo jej oso by i pa -
cjen tów. Od bli sko 13 lat udzie lam
świad czeń pod sta wo wej opie ki zdro -
wot nej w miej sco wo ści Gra le wo gm.
Ra ciąż. Umo wę naj mu ośrod ka
w Gra le wie mia łem za war tą
do dnia 30 kwiet nia 2013 r. 25 mar ca
br. wy sto so wa ne zo sta ło pi smo
z proś bą o prze dłu że nie umo wy naj -
mu (po prze dzo ne ono by ło te le fo na mi
w spra wie). Po mi mo, że praw do po -

dob nie nie prze dłu że nie umo wy by ło
wcze śniej za pla no wa ne ja nie zo sta -
łem o tym po in for mo wa ny. W dniu 10
kwiet nia br. Wójt Gmi ny Ra ciąż Ry -
szard Gisz czak te le fo nicz nie po in for -
mo wał nas o spo tka niu z miesz kań ca -
mi w Szko le w Gra le wie. Na ze bra niu
by ła bli żej nie okre ślo na wg. mnie
gru pa lu dzi i nie by ło żad ne go kwo -
rum do po dej mo wa nia wią żą cych de -
cy zji. Miesz kań cy opo wie dzie li się
na ze bra niu za no wym świad cze nio -
daw cą Ad ria na Ma ria Fu łek, Nie pu -
blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej
„Asmed” w Mo cho wie. W pi śmie
z dnia 12 kwiet nia br. zo sta li śmy po -
in for mo wa ni ofi cjal nie o nie prze dłu -
że niu z na mi umo wy naj mu.

Wciąż jed nak by li do nas za de -
kla ro wa ni pa cjen ci i wią zał nas kon -
trakt w tym za kre sie z Na ro do wym
Fun du szem Zdro wia. Z dnia na dzień
mu sie li śmy pod jąć de cy zję, co da lej
zro bić, aby za pew nić opie kę na szym
pa cjen tom. Wie lu z nich na dal chce
być ob ję ta przez nas opie ką. To był
ol brzy mi wy si łek, aby w tym cza sie
zna leźć lo kal i do sto so wać go do na -
szej dzia łal no ści. Do tej po ry część
pa cjen tów na dal nie ro zu mie co i dla -
cze go się wy da rzy ło. Dzia ła nie Gmi -
ny w tej spra wie by ło nie etycz ne, bo -
wiem sta wia ło nas w bar dzo trud nej
sy tu acji. Po nie waż na le ża ło po wia do -
mić wszyst kich wcze śniej o pla nach.

W przed mio to wej spra wie do szło
do za bu rze nia ro li gmi ny i ingerencję
w pro ces udzie la nia świad czeń. Tak
póź ne po in for mo wa nie nas o nie
prze dłu ża niu umo wy po wo do wa ło
istot ne za gro że nie pa cjen tów i dla in -
te re sów Po rad ni Ro dzin nej Zdro wie.
W spra wę oso bi ście za an ga żo wał się
Pan Wójt Ry szard Gisz czak. Dla pro -
mo wa nia no we go świad cze nio daw cy
w nu me rze – nr 4 (238) – bez płat ne -
go biu le ty nu gmi ny Ra ciąż „Głos Ra -
cią ża” uka za ły się dwa ar ty ku ły:
ASMED przej mu je opie kę me dycz ną,
Dok tor Fu łek i in ni oraz „Zmia -
na w ośrod ku zdro wia w Gra le wie”.
Nie moż na wy ko rzy sty wać mie nia pu -
blicz ne go do pro mo wa nia pry wat ne -
go przed się bior cy i jed no cze śnie nie

moż na w tym sa mym mo men cie dys -
kre dy to wać w oczach opi nii pu blicz -
nej in ne go.

Ta kie dzia ła nie do pro wa dzi ło
do nie zgod nych z pra wem sy tu acji
sko ro bo wiem na ryn ku po ja wił się
dru gi pod miot na le ża ło roz pi sać
prze targ na na jem bu dyn ku ośrod ka
zdro wia. Ta kie dzia ła nie po zwo li ło by
na wy bór lep szej ofer ty. Tak się jed -
nak nie sta ło, a bu dy nek zo stał wy na -
ję ty dla na szej kon ku ren cji.

Dzia ła nie w spra wie nie jest za -
tem dzia ła niem dla do bra miesz kań -
ców gmi ny, a je dy nie dla do bra no -
we go pod mio tu. Dzia ła nie ta kie za -
bu rza rów nież zdro wą kon ku ren cję,
któ ra ja ko je dy na mo gła by wyjść pa -
cjen tom na zdro wie.

Z po wa ża niem
PO RAD NIA RO DZIN NA 

„ZDRO WIE” z sie dzi bą w Płoń sku,
ul. Sien kie wi cza 7

DY REK TOR EKO NO MICZ NY
mgr Ka ta rzy na Stę piń ska

Wójt wy ja śnia

– Co pan wójt ma na swo je uspra -
wie dli wie nie – za py tał prze wod ni -
czą cy po przed sta wie niu skar gi. Ry -
szard Gisz czak, ana li zu jąc za rzu ty,
po wie dział m. in.:

- Nie praw dą jest, że 25 mar ca po -
rad nia wy sto so wa ła do gmi ny pi smo
z proś bą o prze dłu że nie umo wy. Zo -
sta ło ono prze ka za ne dro gą elek tro -
nicz ną i na skrzyn kę urzę du wpły nę -
ło 10 kwiet nia o go dzi nie 14.01.
Dwu na ste go kwiet nia gmi na wy sła ła
od po wiedź. Do dam, że prze wod ni -
czą cy Ra dy Gmi ny Ra ciąż zwra cał
się do po rad ni „Zdro wie” z proś bą
o udo stęp nie nie pi sma z 25 mar ca.
Nie otrzy mał.

- Co do bli żej nie okre ślo nej gru -
py lu dzi i bra ku kwo rum na ze bra niu
w Gra le wie po wiem tak. Ja znam
tych miesz kań ców, któ rych za pro si -
łem na spo tka nie w spra wie kon sul ta -
cji do ty czą cych dal sze go funk cjo no -
wa nia opie ki zdro wot nej. Przed pod -
ję ciem de cy zji ja ko wójt sko rzy sta -
łem z pra wa za się gnię cia opi nii.

ZANOTOWANE NA SESJI
„G∏os Racià˝a” nr 7/20134

Rad ni uzna li skar gę „Zdro wia” za bez za sad ną



Do te go nie by ło po trzeb ne żad ne
kwo rum.

- W ko lej nym frag men cie skar żą -
cy pi sze: „wią zał nas kon trakt z Na ro -
do wym Fun du szem Zdro wia”. Py -
tam: ja kim pra wem po rad nia pod pi -
sa ła kon trakt na czas dłuż szy niż po -
sia da ła umo wę naj mu lo ka lu? To po -
rad nia po win na za pew nić wa run ki
do le cze nia, a nie wójt. Na to miast
gmi na po to wy da ła ogrom ne pie nią -
dze na ośrod ki zdro wia, że by mieć
wpływ na ich funk cjo no wa nie zgod -
nie z od czu ciem spo łecz nym. Wła dze
gmi ny są po to, że by wo lę miesz kań -
ców usza no wać. I tak w tym przy pad -
ku się sta ło.

- Da lej po rad nia „Zdro wie” su ge -
ru je, że „na le ża ło roz pi sać prze targ
na na jem bu dyn ku ośrod ka zdro wia”.
Py tam się po co? Chy ba po to, że by
wy grał bo gat szy, a po tem mógł za -
mknąć przy chod nię na kłód kę. Ta ki
przy pa dek już w na szej gmi nie był.
Do ty czył in ne go świad cze nio daw cy,
któ ry z dnia na dzień na drzwiach
ośrod ka w Ko zie bro dach wy wie sił
kart kę z in for ma cją, że od te raz
wpraw dzie na dal przyj mu je pa cjen -
tów, lecz w Ra cią żu. Po nad to uchwa -
ła Ra dy Gmi ny Ra ciąż z 2008 ro ku
do ty czą ca go spo da ro wa nia mie niem
gmi ny mó wi, że wójt mo że od stą pić
od prze tar gu, gdy czas obo wią zy wa -
nia umo wy naj mu nie prze kra cza
trzech lat. Do dam jesz cze, że nie daw -

no w Uniec ku mia ło miej sce po dob -
ne do te go w Gra le wie ze bra nie kon -
sul ta cyj ne z miesz kań ca mi do ty czą -
ce przy szło ści opie ki me dycz nej.
Więk szość uczest ni ków spo tka nia
opo wie dzia ła się za tym, aby usłu gi
me dycz ne w Uniec ku w dal szym
cią gu świad czy ła po rad nia „Zdro -
wie”. Dziw ne, że w Uniec ku „Zdro -
wie” nie do ma ga się ja koś ogło sze -
nia prze tar gu. In for mu ję, iż
w związ ku z wo lą więk szo ści ze bra -
nych po wia do mi łem po rad nię
„Zdro wie”, że umo wa na na jem
ośrod ka zdro wia w Uniec ku zo sta -
nie jej prze dłu żo na o ko lej ny rok, je -
śli nie zaj dą ja kiś nie prze wi dzia ne
oko licz no ści.

- Za rzu ca się nam nie etycz ne
dzia ła nie. Nie wiem, na czym mia -
ło by ono po le gać. Nie mie li śmy pla -

nów re zy gno wa nia z usług po rad ni
„Zdro wie”. Nie do szło też do za bu -
rze nia ro li gmi ny. Prze ciw nie. Wła -
śnie dla te go, że ochro na zdro wia na -
le ży do za dań wła snych gmi ny, pod -
ję li śmy ta kie dzia ła nia. W tej spra wie
gmi na spi sa ła się do brze. Zro bi łem
słusz nie. Nim pod ją łem de cy zję, za -
py ta łem miesz kań ców o zda nie. I ich
wo lę usza no wa łem. Wy da je mi się,
że sy tu acja w za kre sie opie ki me -
dycz nej w Gra le wie roz wi ja się w do -
brym kie run ku. Funk cjo nu ją dwa
pod mio ty. Miesz kań cy ma ją wy bór.

Sta no wi sko ra dy

Przed gło so wa niem prze wod ni -
czą cy Ja ro sław Ja wor ski po in for mo -
wał ze bra nych, że do po rad ni „Zdro -
wie” wy sto so wał za wia do mie nie
o ter mi nie se sji, pod czas któ rej ra da
roz pa trzy skar gę po rad ni. Ale na se sji
nie po ja wił się przed sta wi ciel „Zdro -
wia”.

W jaw nym gło so wa niu wszy scy
obec ni na se sji rad ni opo wie dzie li się
za przy ję ciem uchwa ły, w któ rej Ra -
da Gmi ny Ra ciąż uzna je skar gę
na wój ta gmi ny za bez za sad ną. A oto
treść uza sad nie nia do tej uchwa ły:

W dniu 10 czerw ca 2013 ro ku
z Re gio nal nej Izby Ob ra chun ko wej
w War sza wie do Rady Gmi ny Ra ciąż
wpły nę ła skar ga do ty czą ca roz wią za -
nia umo wy naj mu lo ka lu ko mu nal ne -

go, któ rej nadaw cą by ła Po rad nia
Ro dzin na ZDRO WIE, ul. Sien kie wi -
cza 9 w Płoń sku. Wo bec pod no szo -
nych za rzu tów w na de sła nej skar dze
in for mu ję, że umo wa naj mu czę ści
bu dyn ku ośrod ka zdro wia w miej sco -
wo ści No we Gra le wo zo sta ła za war ta
na czas okre ślo ny, tj. od dnia pod pi -
sa nia umo wy 4 ma ja 2010 r.
do dnia 30 kwiet nia 2013 r. Zgod nie
z obo wią zu ją cą umo wą gmi na Ra ciąż
nie mia ła obo wiąz ku wy po wia da nia
umo wy, gdyż ona z mo cy pra wa wy -
ga sła z dniem 30 kwiet nia 2013 r.

Zgod nie z Uchwa łą Nr
XV/111/2008 Ra dy Gmi ny Ra ciąż
z dnia 28 mar ca 2008 r. w spra wie
za sad go spo da ro wa nia mie niem
Gmi ny Ra ciąż, za sad na by wa nia,
zby wa nia i ob cią ża nia nie ru cho mo -
ści oraz ich wy dzier ża wia nia lub wy -
naj mo wa nia na okres dłuż szy niż
3 la ta – par. 22 za łącz ni ka do uchwa -
ły – Wójt Gmi ny mo że od stą pić
od prze tar gu w przy pad ku, gdy umo -
wy naj mu, dzier ża wy są za wie ra ne
na okres nie dłuż szy niż 3 la ta. Nie -
praw dzi we jest twier dze nie Po rad ni
ZDRO WIE, że 25 mar ca br. wy sto so -
wa ne zo sta ło pi smo w spra wie prze -
dłu że nia umo wy naj mu. Po mi mo
wnio sku Prze wod ni czą ce go Ra dy
Gmi ny Ra ciąż o przed ło że nie do ku -
men tu po twier dza ją ce go wpływ
do Urzę du Gmi ny Ra ciąż pi sma
z dnia 25 mar ca 2013 r. o prze dłu że -
nie umo wy naj mu bu dyn ku ośrod ka
zdro wia w No wym Gra le wie, do dnia
dzi siej sze go Po rad nia ZDRO WIE nie
przed ło ży ła żad ne go do ku men tu ani
nie za ję ła sta no wi ska w spra wie.

Spo tka nie z miesz kań ca mi oraz
przed sta wi cie la mi Po rad ni Ro dzin nej
ZDRO WIE i NZOZ „Asmed” w Mo -
cho wie, ja kie mia ło miej sce w szko le
w Gra le wie mia ło cha rak ter kon sul -
ta cyj ny, a nie uchwa ło daw czy, z te go
też wzglę du nie ko niecz ne by ło żad ne
kwo rum. Miesz kań cy na ze bra niu
kon sul ta cyj nym za ję li sta no wi sko co
do spo so bu pro wa dzo nych usług me -
dycz nych przez Po rad nię ZDRO WIE.

Ra da Gmi ny po za po zna niu się
z tre ścią skar gi oraz ze bra nym ma te -
ria łem w spra wie uzna ła skar gę
za bez za sad ną.

r -r
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Ćwiczenia 

Strażacy ratowali rannych w pozorowanym wypadku drogowym

Drużyna OSP Kaczorowy

W Ka czo ro wach, a kon kret nie w le sie le -
śnic twa Kieł ki, 30 lip ca ćwi czy li stra ża cy z po -
wia tu płoń skie go. Z gmi ny Ra ciąż w ćwi cze -
niach tak tycz no -bo jo wych uczest ni czy ły za stę py
dru hów z OSP Ka czo ro wy, Unieck, Bo gu cin
i Do brska Ko lo nia.

Stra ża cy udzie la li po mo cy ran nym w po zo -
ro wa nym wy pad ku sa mo cho do wym, ga si li pło -
ną cy las, spraw dza jąc spraw ność sprzę tu i in ne -
go wy po sa że nia, w tym ubrań spe cjal nych.
W ak cji wspie rał ich sa mo lot.

- Ćwi cze nia mia ły na ce lu spraw dze nie sta -
nu go to wo ści jed no stek ochro ny prze ciw po ża ro -
wej z po wia tu płoń skie go, do sko na le nie umie jęt -
no ści kie ro wa nia dzia ła nia mi na te re nach le -
śnych oraz współ dzia ła nie jed no stek ochro ny
prze ciw po ża ro wej ze służ ba mi le śny mi i in ny mi
służ ba mi ra tow ni czy mi – po wie dział nam ko -
men dant po wia to wy Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
w Płoń sku st. bryg. An to ni Czap ski.

r -r
Fot. ¸u kasz Grod kie wicz



Z ŹYCIA OSP
„G∏os Racià˝a” nr 7/2013 7

strażaków

Zbiórka uczestników

A to nie ufoludki, lecz druhowie w specjalnych kombinezonach, które...

... po ćwiczenia trzeba było odkazić

Druhowie musieli wykazać się skutecznością 
przy gaszeniu pożaru obszarów leśnych

W akcji gaszenia wspierał ich samolot

Wóz OSP Dobrska Kolonia „podaje” wodę do gaszenia lasu

Ćwiczenia nadzorował komendant powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Płońsku st. bryg. Antoni Czapski
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Cie ciersk

Te re sa Mu chyń ska, soł tys wsi Cie ciersk, przez wie -
le lat na se sjach Ra dy Gmi ny Ra ciąż po ru sza ła pro -
blem nie droż nych ro wów i nie spraw nych urzą dzeń me -
lio ra cyj nych na łą kach i po lach
w tej wsi. Sła ła pi sma do Urzę du
Gmi ny Ra ciąż, Sta ro stwa Po wia -
to we go w Płoń sku, Wo je wódz kie -
go Za rzą du Me lio ra cji i Urzą dzeń
Wod nych w Cie cha no wie.
Wszyst ko wska zu je na to, że jej
upór się opła cił. Za nie dba ne ro wy
i prze pu sty za czy na ją wresz cie
funk cjo no wać jak na le ży.

Wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard
Gisz czak jest pe łen uzna nia dla de -
ter mi na cji, z ja ką pa ni Mu chyń ska
dą ży ła do na pra wy urzą dzeń me -
lio ra cyj nych w Cie cier sku. Je mu
sa me mu nie jed no krot nie wier ci ła
w tej spra wie przy sło wio wą dziu rę
w brzu chu. Ty le tyl ko, że nie był to
do bry ad re sat. Wła dze gmi ny bo -
wiem do urzą dzeń me lio ra cyj nych
nic nie ma ją. Od te go jest spół ka
wod na.

Za la ne łà ki
Szko puł jed nak w tym, że ja kiś

czas te mu miesz kań cy Cie cier ska
po sta no wi li, że nie bę dą pła cić
skła dek za kon ser wa cję i sa mi za -
dba ją o ro wy. Zresz tą wte dy po dob -
nie po stą pi li tak że miesz kań cy in -
nych wio sek. Spół ka mia ła je dy nie
zaj mo wać się awa ria mi dre nar ski -
mi. Nie trud no się do my ślić, co by -
ło przy czy ną ta kich de cy zji – oczy -
wi ście nie za do wo le nie rol ni ków
z usług świad czo nych przez spół kę.
Szyb ko się jed nak oka za ło, że to
dro ga do ni kąd, a wła ści wie do za -
tka nych ro wów i za la nych łąk i pól
po każ dych więk szych opa dach.
Więk szość wio sek wró ci ła do po -
przed niej for mu ły – da ła spół ce
pie nią dze tak że na czysz cze nie ro -
wów. Ale nie wszyst kie, wśród nich
Cie ciersk. Ro wy za ra sta ły, za mu la -
ły się i wo da za miast pły nąć ni mi
wy le wa ła się na grun ty.

- Ta ka sy tu acja by ła nie do wy -
trzy ma nia – mó wi Te re sa Mu chyń -
ska. - Z dwóch hek ta rów łąk nie mie -

li śmy żad ne go po żyt ku. Gdy był su chy rok, to jesz cze coś
uda ło się ze brać. Ale jak mo kry – wszyst ko szło z dy -
mem. Jak wo da ze szła i obe schło – ko si li śmy i pa li li śmy,
bo do ni cze go się nie nada wa ło, na wet na ściół kę dla
krów. Nie tyl ko u nas. W na szej wsi ten pro blem ma kil -
ku go spo da rzy. O ubez pie cze niu upraw mo wy być nie
mo gło, bo żad na fir ma nie chcia ła te go uczy nić, gdy ro -
wy by ły nie droż ne.

W tym ro ku coś się zmie ni ło. Go spo da rze zde cy do -
wa li, że mu szą oczy ścić ro wy we
wła snym za kre sie, bo nikt im nie
po mo że, gdyż we dług pra wa wod -
ne go to ich obo wią zek. Wy na ję li
sprzęt ze spół ki, kil ka osób po ma -
ga ło przy oczysz cza niu prze pu -
stów. Ale co da lej, je śli nie wszy -
scy wy ra żą zgo dę…

Im pas prze ła ma ny
I znów im pas. Być mo że

trwał by on jesz cze, gdy by wresz -
cie nie wkro czył po wiat. Pro blem,
za spra wą pa ni soł tys oraz rad ne go
po wia to we go i człon ka za rzą du
Zbi gnie wa Sa dow skie go, urzęd ni -
ka w gmi nie Ra ciąż, tra fił pod ob -
ra dy Za rzą du Po wia tu Płoń skie go.
W efek cie do każ de go z rol ni ków
w Cie cier sku do tar ło ze sta ro stwa
pi smo o wsz czę ciu po stę po wa nia
ad mi ni stra cyj ne go. Do te go do -
szły prze ko ny wa nia pa ni soł tys.
Chy ba też i świa do mość, iż brak
spraw nych ro wów mo że być po -
czy ta ny za nie wła ści we użyt ko wa -
nie grun tów, a od te go już tyl ko
krok do cof nię cia czę ści unij nej
do pła ty. W każ dym ra zie kil ku
rol ni ków już za pła ci ło za ro bo ty
w ob rę bie swo ich grun tów, ko lej ni
de kla ru ją, że za pła cą, i czysz cze -
nie ro wów w Cie cier sku ru szy ło.
Są już od mu lo ne ro wy na 14
dział kach u 12 rol ni ków. A wła -
ści wie je den – głów ny. – Je śli bę -
dzie za in te re so wa nie, bę dzie my
dzia łać da lej – mó wi pa ni soł tys.

-To suk ces pa ni Te re sy Mu -
chyń skiej – oce nia wójt Ry szard
Gisz czak. I do da je: – Wsi Cie -
ciersk tra fił się do bry soł tys.

-Ja ki suk ces, jesz cze za wcze -
śnie o tym mó wić. Niech pan
na ra zie nie pi sze na ten te mat.
Do pie ro za czy na my. Jak skoń czy -
my, po roz ma wia my, a te raz le piej
nie za pe szać – mi ty gu je się pa ni
soł tys.

Ma my na dzie ję, że nie za pe -
szy my.

R -r

Czyszczenie rowów
ruszyło

Za tka ne prze pu sty, za ro śnię te ro wy, za la ne łą ki...

... i wresz cie su cho
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Azo ta nom stop
Dy rek tor Re gio nal ne go Za rzą du Go -

spo dar ki Wod nej w War sza wie wy dał roz -
po rzą dze nie w spra wie okre śle nia wód
po wierzch nio wych i pod ziem nych wraż li -
wych na za nie czysz cze nia związ ka mi
azo tu ze źró deł rol ni czych oraz ob sza rów
szcze gól nie na ra żo nych (OSN), z któ rych
od pływ azo tu ze źró deł rol ni czych dla
tych wód na le ży ogra ni czyć na te re nie
wo je wódz twa ma zo wiec kie go. Wśród
tych ob sza rów są też te re ny po ło żo ne
w gmi nie Ra ciąż – pre zen tu je je map ka
i ta bel ka.

Wy ni ka to ze wdra ża nia dy rek tyw ny
azo ta no wej, przy ję tej przez Unię Eu ro pej -
ską w ce lu roz wią za nia
pro ble mu za nie czysz cze -
nia wód azo ta na mi po cho -
dzą cy mi z dzia łal no ści rol -
ni czej.

Na te re nie gmi ny Ra -
ciąż wy zna czo ny zo stał
OSN sta no wią cy frag ment
OSN „Wkra”. Dla wy zna -
czo ne go ob sza ru szcze gól -
ne na ra żo ne go „Wkra”
opra co wa no pro gram dzia -
łań ma ją cych na ce lu ogra -
ni cze nie od pły wu azo tu ze
źró deł rol ni czych. Jest
od do stęp ny w in ter ne cie
na stro nie www.war sza -
wa.rzgw.gov.pl

WÓJT GMINY RACIĄŻ 
informuje: 

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych
na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od
1 do 30 sierpnia 2013 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, lub przesłać
za pośrednictwem Poczty Polskiej wraz z fakturami VAT lub ich kopiami
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie: od 1  lutego
2013 do 31 lipca 2013 r.

Limit wynosi 86 litrów na 1 ha użytków rolnych, a stawka zwrotu
podatku akcyzowego 0,95 zł na 1 litr oleju.

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 

1 - 31 października 2013 r

W Urzę dzie 
Gmi ny Ra ciąż

ul. Ki liń skie go 2, 
po kój nr 1 moż na 
zgła szać potrzebę

odbioru zu ży tych opo n
oraz sta rych me bli

na skła do wi sko 
od pa dów. 

In for ma cje moż na 
uzy skać pod nr

tel. 23 679 12 80
wew. 127
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Ile nas jest?
Publikujemy dane (stan na ostatni dzień marca 2013 r.) dotyczące liczby ludności w gminie Raciąż 

ogółem i w podziale na sołectwa, a także według wieku i płci. 

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI 
(STAN NA DZIEŃ 31.03.2013R.)

GMINA RACIĄŻ 

BIELANY

BOGUCIN

BUDY KRASZEWSKIE

CHARZYNY

CHYCZEWO

CIECIERSK

ĆWIERSK

DOBRSKA-KOLONIA

DOBRSKA-WŁOŚCIANY

DRAMINEK

DROZDOWO

DRUCHOWO

FOLWARK-RACIĄŻ

GRZYBOWO

JEŻEWO-WESEL

KACZOROWY

KIEŁBOWO

KINIKI

KOCIĘCIN BRODOWY

KOCIĘCIN-TWORKI

8651

169

64

131

106

30

194

116

139

70

55

175

79

95

99

214

307

112

101

141

43

Wiek
0 - 2

3
4 - 5

6
7

8 - 12
13 - 15
16 - 17

18
19 - 65
19 - 60
> 65
> 60

Ogółem

Mężczyzn
94
57
86
40
48
223
178
119
60

3040

462

4407

Kobiet
82
33
94
40
43
203
160
118
61

2370

1040
4244

Ogółem
176
90
180
80
91

426
338
237
121

3040
2370
462
1040
8651

KODŁUTOWO

KOSSOBUDY

KOZIEBRODY

KOZOLIN

KRAJKOWO

KRAJKOWO-BUDKI

KRASZEWO PODBORNE

KRASZEWO-CZUBAKI

KRASZEWO-FALKI

KRASZEWO-GACZUŁTY

KRASZEWO-RORY

KRASZEWO-SŁAWĘCIN

KRAŚNIEWO

KRUSZENICA

LIPA

ŁEMPINEK

ŁEMPINO

MALEWO

MAŁA WIEŚ

MŁODY NIEDRÓŻ

NOWE GRALEWO

342

210

599

127

206

46

141

154

135

189

52

57

107

56

72

40

190

39

122

78

114

NOWE MŁODOCHOWO

NOWY KOMUNIN

PĘSY

PÓLKA-RACIĄŻ

SIERAKOWO

SIKORY

STARE GRALEWO

STARE MŁODOCHOWO

STARY KOMUNIN

STARY NIEDRÓŻ

STROŻĘCIN

SZAPSK

SZCZEPKOWO

UNIECK

WĘPIŁY

WITKOWO

ZDUNÓWEK

ZŁOTOPOLE

ŻUKOWO-STRUSIE

ŻUKOWO-WAWRZONKI

ŻYCHOWO

115

149

33

291

183

34

218

50

99

61

234

228

223

393

138

136

64

91

49

239

107



SAMORZĄD
„G∏os Racià˝a” nr 7/2013 11

Przy by ła pia skar ka
W po przed nim nu me rze „Gło su” pre zen to wa li śmy

cią gnik i urzą dze nia to wa rzy szą ce, za ku pio ne przez gmi -
nę ze środ ków prze ka za nych przez so łec twa ze swo je go
fun du szu. Wła śnie do je cha ło ko lej ne urzą dze nie do te go

ze sta wu – pa skar ka. Bę dzie jesz cze je den pług do od śnie -
ża nia. Te raz na wet śnież na i mroź na zi ma dla gmin nych
dróg nie bę dzie strasz na. Ale nim ona na sta nie, ciesz my

się upal nym la -
tem, no i no wym
na byt kiem gmi -
ny, któ ry pre zen -
tu je my na zdję -
ciu wraz z cię -
gni kiem. 



W pol skiej tra dy cji lu do wej uro -
czy stość Wnie bo wzię cia Naj święt -
szej Ma rii Pan ny, przy pa da ją ca 15
sierp nia, zwa na jest świę tem Mat ki
Bo skiej Ziel nej. W tym dniu licz ne
sank tu aria ma ryj ne, ko ścio ły i ka pli -
ce wy peł nia ją się wier ny mi i piel -
grzy ma mi. Kwia to we de ko ra cje
wzbo ga ca ją na strój świę to wa nia.
Wie lu wier nych przy no si do po świę -
ce nia wian ki ziel ne, bu kie ty kwia -
tów, kło sy zbóż i owo ce.

W ca łym kra ju świę to to jest ob -
cho dzo ne bar dzo uro czy ście, jed nak
naj więk sze ob cho dy ma ją miej sce
w Kal wa rii Ze brzy dow skiej – od by -
wa ją się tam in sce ni za cje Za śnię cia

Ma ryi oraz jej Wnie bo wzię cia.
A tak że na Ja snej Gó rze, do kąd
zmie rza ją piel grzym ki z ca łej Pol ski
wła śnie na to świę to. W in nych czę -
ściach Pol ski czę sto wią że się ono ze
świę tem do ży nek. 

Pach ną ce zio ła, pięk ne kwia ty,
doj rza łe kło sy zbóż i do rod ne owo ce
sym bo li zu ją du cho wą peł nię Ma ryi
ja ko „naj do rod niej sze go ziem skie go
owo cu”. Wszyst kie one, po dob nie
jak Ma ry ja, ma ją swój czas wzro stu
i czas doj rze wa nia. Są doj rza łym
plo nem łąk, la sów, sa dów i or nej zie -
mi. Zio ła ma ją swą lecz ni czą moc,
a kwia ty wpra wia ją w za chwyt ko lo -
ry sty ką barw i za pa chem. Ma ry ja

jest naj pięk niej szym kwia tem ludz ko -
ści. Jest też le kar stwem na na sze
cho ro by du szy i cia ła; jest wspa nia łą
ko ro ną stwo rze nia – pi sze ks. Sta ni -
sław Groń SJ (www. je zu ici. pl).

We dle wie rzeń lu do wych
na przy kład po krzy wa ma cu dow ną
zdol ność ochro ny przed uro ka mi
cza row nic i przy wra ca nia kro wie
mle ka. In ne zio ła ma ją zdol no ści
lecz ni cze. Oka dza się ni mi dom,
obo rę, wy mio na cho rych krów, da je
do pi cia by dłu, by nie cho ro wa ło.
Po po wro cie z ko ścio ła z pę kiem po -
świę co nych ziół na le ży obejść do -
mo stwo wy ko nu jąc na każ dej stro nie
świa ta znak krzy ża, by złe nie mia ło
do stę pu, po czym cho wa się zio ła
za ob raz al bo na stry chu. Nie zu ży te
w cią gu ro ku spa la się, a po pio łem
po sy pu je zie mię.

opr. dw

Mat ki Bo skiej Ziel nej
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Fot. ar chi wum „GR”. Wie lu wier nych przy no si do po świę ce nia
wian ki ziel ne, bu kie ty kwia tów, kło sy zbóż i owo ce. Gdzie nie -

gdzie świę to Mat ki Bo skiej Ziel nej po łą czo ne jest z do żyn ka mi.


