
Sołtysi
wybrani

W spra wie kur ni ków
Na prze ło mie stycz nia i lu te go br. do wój ta gmi ny Ra ciąż Ry szar da Gisz cza ka wpły nę ły pi sma pod pi sa ne przez miesz -

kań ców Uniec ka i Je że wa, do ty czą ce pro te stu prze ciw ko bu do wie kur ni ków w Uniec ku.
Czy ta my w nich m. in.: „Pro wa dze nie ze stro ny Pa na Wój ta nie zro zu mia łej dla miesz kań ców Gmi ny po li ty ki w za kre -

sie obro ny in te re sów jed ne go po ten cjal ne go In we sto ra (dzia ła ją ce go w ra mach spół ki Ce drob S.A.) bę dą cej w sprzecz no -
ści z ocze ki wa nia mi i in te re sa mi miesz kań ców wsi Unieck spo wo du je w naj bliż szym do pusz czo nym pra wem ter mi nie po -
trze bę zbie ra nia gło sów w za kre sie roz pi sa nia re fe ren dum w przed mio cie od wo ła nia Pa na Wój ta z pia sto wa nej funk cji”.

Wójt na to: „Wą tek – groź bę (za stra sza nie) re fe ren dum po zwo lę so bie po zo sta wić bez ko men ta rza za pew nia jąc jed no -
cze śnie, że w każ dej chwi li je stem go tów pod dać się ko lej nej oce nie miesz kań ców Gmi ny Ra ciąż”

Wię cej na str. 2-3

Radości z Wielkiej Nocy, smacznego święconego, 
miłych świątecznych spotkań w gronie najbliższych 

życzą autorzy „Głosu“

W pierw szej de ka dzie
mar ca za koń czy ły się ze bra nia
wiej skie, pod czas któ rych
miesz kań cy wy bie ra li soł ty -
sów i ra dy so łec kie. W gmi nie
Ra ciąż wy bra no 53 soł ty sów
na ko lej ną czte ro let nią ka den -
cję. 18 z nich to ko bie ty. W 13
so łec twach na soł ty sów wy -
bra no no we oso by. W kil ku
przy pad kach żo ny za stą pi ły
mę żów lub od wrot nie.

Naj młod szą soł ty ską jest
w gmi nie Ra ciąż Agniesz ka
Ry ziń ska (na zdję ciu z ro dzi -
ną), któ ra zo sta ła wy bra na
przez miesz kań ców Ko dłu -
to wa.

Soł ty sów wy bra nych
na ko lej ną ka den cję 

pre zen tu je my na str. 5-8



Co na pi sa li miesz kań cy
W pi smach czy ta my:

„Przy go to wa ny z Pa na ini cja ty wy
a pod pi sa ny przez nas pro test miał uła -
twić Pa nu Wój to wi dzia ła nia w przed -
mio cie od mo wy wy da nia de cy zji o śro -
do wi sko wych uwa run ko wa niach dla
przed się wzię cia po le ga ją ce go na cho -
wie dro biu dla in we sto ra Mar ka Goź -
dzi kow skie go, a w kon se kwen cji rów -
nież od mo wy wy da nia de cy zji o wa run -
kach za bu do wy i za go spo da ro wa nia te -
re nu. Pod pi sy pod pro te stem za ini cjo -
wa nym Pa na sta ra niem zło ży ły wów -
czas 83 oso by. Na dal przy chy la my się
do wska za nych przez Pa na me ry to rycz -
nych ar gu men tów prze ciw ko bu do wie
w Uniec ku fer my dro biu li cząc na zro -
zu mie nie z Pa na stro ny po wa gi za ist -
nia łej sy tu acji oraz de ter mi na cji wszyst -
kich miesz kań ców prze ciw ko pla no wa -
nej in we sty cji za gra ża ją cej ży ciu i zdro -
wiu miesz kań ców wsi.

W ak tach spra wy ad mi ni stra cyj nej
pro wa dzo nej od 2010 ro ku zwią za nej
z ww. in we sty cją oprócz za ini cjo wa ne -
go Pa na sta ra niem pro te stu znaj du ją się
pro te sty: z dnia 28.04.2010r. miesz kań -
ców wsi Unieck, pod któ rym pod pi sa ło
się 149 miesz kań ców; Płoń skiej Or ga ni -
za cji Eko lo gicz nej; Biu ra Tu ry sty ki
Wiej skiej Gra cjan Sp. z o.o.; Nad wi -
ślań skiej Or ga ni za cji Eko lo gicz nej
i Sto wa rzy sze nia Eko -Unieck.

Przy po mi na my, że naj bliż sza za bu -
do wa miesz ka nio wa (za gro do wa) zlo -
ka li zo wa na jest od gra ni cy dział ki In we -
sto ra w od le gło ści oko ło 150 me trów,
a ko lej ne za bu do wa nia w od le gło ści
do 500 me trów od gra ni cy pro jek to wa -
nej fer my dro biu, co z uwa gi na wska -
za ną bli ską lo ka li za cję bę dzie mia ło
istot ne zna cze nie w za kre sie ilo ści wdy -
cha ne go przez miesz kań ców wsi odo ru
za wie ra ją ce go związ ki che micz ne wiel -
ce szko dli we dla zdro wia. W chwi li

obec nej 4 kur ni ki wy bu do wa ne i eks -
plo ato wa ne przez In we sto ra we wsi
Chą dzy ny od da lo nej od wsi Je że wo
We sel o ok. 2 km (in we sty cja jest w dal -
szej roz bu do wie) po wo du ją dys kom fort
dla miesz kań ców wsi Je że wo We sel
zwią za ny z od czu wa niem nie przy jem -
nych za pa chów (odo ran tów), co nie -
wąt pli wie ma nie ko rzyst ne od dzia ły wa -
nie na lu dzi i śro do wi sko.

Nie ru cho mość pod pla no wa ną in -
we sty cję we wsi Unieck po ło żo na jest
w gra ni cach Nad wkrzań skie go Ob sza -
ru Chro nio ne go Kra jo bra zu, dla któ re -
go wpro wa dzo no za kaz re ali za cji
przed się wzięć mo gą cych zna czą co od -
dzia ły wać na śro do wi sko. Pla no wa ne
przed się wzię cie w myśl roz po rzą dze nia
Ra dy Mi ni strów zo sta ło za kwa li fi ko wa -
ne do przed się wzięć mo gą cych zna czą -
co od dzia ły wać na śro do wi sko.

In for mu je my rów nież, że w przy -
pad ku wy da nia po zwo le nia na bu do wę
pla no wa nej in we sty cji przez Sta ro stwo
Po wia to we w Płoń sku i fak tycz nej jej re -
ali za cji przez In we sto ra – bę dą cej na -
stęp stwem i kon se kwen cją dzia łań Pa na
Wój ta ja ko or ga nu, któ ry po wi nien stać
na stra ży kon sty tu cyj nej za sa dy pra wo -
rząd no ści – wnie sie my po zwy o wy pła tę
słusz nych od szko do wań z uwa gi
na utra tę war to ści wszyst kich nie ru cho -
mo ści w ob rę bie wsi oraz za po nie sio ne
stra ty fi nan so we przez miesz kań ców
wsi w związ ku z in we sty cją, któ ra bę -
dzie mia ła bez po śred nie od dzia ły wa nie
na zdro wie i ży cie miesz kań ców.

Nad mie nia my rów nież, że pro wa -
dze nie ze stro ny Pa na Wój ta nie zro zu -
mia łej dla miesz kań ców Gmi ny po li ty ki
w za kre sie obro ny in te re sów jed ne go
po ten cjal ne go In we sto ra (dzia ła ją ce go
w ra mach spół ki Ce drob S.A.) bę dą cej
w sprzecz no ści z ocze ki wa nia mi i in te -
re sa mi miesz kań ców wsi Unieck spo -
wo du je w naj bliż szym do pusz czo nym
pra wem ter mi nie po trze bę zbie ra nia
gło sów w za kre sie roz pi sa nia re fe ren -

dum w przed mio -
cie od wo ła nia Pa -
na Wój ta z pia sto -
wa nej funk cji”.

Co na pi sał wójt
Ry szard Gisz czak wy słał pi smo

z wy ja śnie nia mi i in for ma cja mi
do wszyst kich miesz kań ców wsi Unieck
i Je że wo We sel, któ rzy pod pi sa li się
pod pi smem do wój ta. W pi śmie wój ta
czy ta my:

„1. Mój oso bi sty, ne ga tyw ny sto su -
nek do bu do wy kur ni ków nie ozna cza,
że moż na bez re flek sji, roz wa gi przy pi -
sy wać mi au tor stwo te kstu pro te stu.
Zwra cam uwa gę na to, że czym in nym
jest pry wat na opi nia Ry szar da Gisz cza -
ka, a czym in nym Wój ta Gmi ny, któ ry
jest zo bo wią za ny do dzia ła nia wg prze pi -
sów pra wa.

2. Osta tecz ną de cy zję o po zwo le niu
na bu do wę (wy da wa ną przez sta ro stwo
po wia to we) po prze dza ją na stę pu ją ce de -
cy zje wy da wa ne na po zio mie gmi ny:

a) de cy zja o śro do wi sko wych uwa -
run ko wa niach re ali za cji przed się wzię cia;

b) de cy zja o usta le niu wa run ków
za bu do wy.

W ko lej no ści jak wy żej, gdyż osta -
tecz na de cy zja śro do wi sko wa (a) jest
obo wiąz ko wym za łącz ni kiem do wnio -
sku o wa run ki za bu do wy (b).

3. Od dziel ne po stę po wa nia ad mi ni -
stra cyj ne dla bu do wy kur ni ków w Uniec -
ku by ły pro wa dzo ne zgod nie z obo wią -
zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa, a stro ny po -
stę po wa nia oraz sto wa rzy sze nia eko lo -
gicz ne bra ły w tych po stę po wa niach
czyn ny udział ko rzy sta jąc z moż li wo ści
zło że nia swo ich uwag i za strze żeń
na eta pie po stę po wań, jak rów nież od -
wo łań od wy da nych de cy zji Wój ta Gmi -
ny Ra ciąż.

4. Każ dy wą tek pro te stu i od wo ła nia
miesz kań ców, stron po stę po wa nia był ba -
da ny pod wzglę dem słusz no ści i zgod no -
ści z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi.

5. Na eta pie de cy zji śro do wi sko wej
był spo rzą dzo ny wy ma ga ny ra port o od -
dzia ly wa niu pla no wa nej in we sty cji
na śro do wi sko i zo stał do łą czo ny
do wnio sku o wy da nie de cy zji śro do wi -
sko wej. Po nad to ja ko or gan pro wa dzą cy
po stę po wa nie, sta ra jąc się zna leźć pod -
sta wy do wy da nia de cy zji od mow nej,
zle ci łem oso bie wpi sa nej na li stę bie -
głych z dzie dzi ny ochro ny śro do wi ska
do ko na nie szcze gó ło wej nie za leż nej i do -
dat ko wej oce ny przed ło żo ne go ra por tu.

Z ŻYCIA GMINY
„G∏os Racià˝a” nr 3/20152

W spra wie kur ni ków
Na prze ło mie stycz nia i lu te go br. do wój ta gmi ny Ra ciąż Ry szar da

Gisz cza ka wpły nę ły pi sma pod pi sa ne przez miesz kań ców Uniec ka i Je że -
wa, do ty czą ce pro te stu prze ciw ko bu do wie kur ni ków w Uniec ku.

dokończenie obok
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Nie ste ty nie da ło to spo dzie wa ne go re -
zul ta tu.

6. Na stęp nie de cy zje te prze szły
pro ce du rę od wo ław czą, a or gan wyż sze -
go stop nia – Sa mo rzą do we Ko le gium
Od wo ław cze w Cie cha no wie, nie zna lazł
pod staw do ich uchy le nia. Rów nież Wo -
je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w War -
sza wie od da lił wnie sio ne w tych spra -
wach skar gi.

7. Oby dwie de cy zje nie są uzna nio -
we, co ozna cza, że je śli jest zło żo ny
wnio sek i ubie ga ją cy się o wy da nie de cy -
zji speł ni wy ma ga nia okre ślo ne w prze -
pi sach pra wa – or gan mu si wy dać de cy -
zję.

8. Mo je oso bi ste opi nie i po glą dy
(nie chęt ny czy na wet wro gi sto su nek
do bu do wy prze my sło wych ferm cho wu
dro biu czy trzo dy) nie ozna cza ją, że bę -

dę ła mał pra wo i na ra żał Gmi nę na wy -
pła ty od szko do wań po przez nie wy da nie
de cy zji. A do ta kich nie praw nych roz -
strzy gnięć by łem za chę ca ny.

9. Je stem otwar ty na me ry to rycz ną
dys ku sję, lecz nie znaj du ję uza sad nie -
nia dla pod no szo nych w obec nych pro -
te stach ar gu mentów, jak np. za rzu tu lo -
ka li za cji in we sty cji na te re nie Nad -
wkrzań skie go Ob sza ru Chro nio ne go
Kra jo bra zu.

10. Fakt, że pro ce du ra pro wa dzo na
przez Urząd Gmi ny trwa ła po nad czte ry
la ta nie mo że być in ter pre to wa ny ja ko
sprzy ja nie in we sto ro wi.

11. W pod pi sa nym przez Pań stwa
pi śmie z 27 stycz nia (Unieck) i 6 lu te go
(Je że wo We sel) zo stał po mi nię ty fakt
zna ny pa ni Mał go rza cie Ziół kow skiej,
iż 10 lu te go br. od bę dzie się roz pra wa
przed Wo je wódz kim Są dem Ad mi ni stra -

cyj nym w War sza wie. Za tem ini cja -
tor – ini cja to rzy pi sma do kład nie wie -
dzie li i wie dzą, że wójt nie ma wpły wu
na dal szy roz wój sy tu acji.

Po wyż sze skład nia mnie do wy cią -
gnię cia wnio sku, że nad rzęd nym ce lem
ini cja to rów (ini cja to ra) obec nych pro te -
stów mo że być przede wszyst kim pod sy -
ca nie wro go ści do mnie i pra cow ni ków
urzę du. Ta kie prze sła nie na su wa się sa -
mo wo bec fak tu, że osta tecz ne de cy zje
na po zio mie gmi ny utrzy ma ły się we
wszyst kich po stę po wa niach od wo ław -
czych, a ja nie mam żad nych moż li wo ści
praw nych, że by te de cy zje ka so wać.

12. Wą tek – groź bę (za stra sza nie)
re fe ren dum po zwo lę so bie po zo sta wić
bez ko men ta rza za pew nia jąc jed no cze -
śnie, że w każ dej chwi li je stem go tów
pod dać się ko lej nej oce nie miesz kań ców
Gmi ny Ra ciąż”.

dokończenie ze str. 2
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PRZE PRO SZE NIE
Prze pra szam Ro dzi nę śp. An to nie go

Kem py i uczest ni ków po grze bu, któ rzy
po czu li się ura że ni li tur gią po grze bo wą
wraz z ho mi lią.

Żad na mo ja czyn ność lub wy po wiedź
nie by ła za mie rzo na, by ko go kol wiek
ura zić lub po ni żyć.

Ks. Zbi gniew Klu ba

O czym bę dą ra dzić
Ra da Gmi ny Ra ciąż za mie rza w tym ro ku za jąć się

m. in.: oce ną obiek tów spor to wych i pla ców za baw
pod wzglę dem norm bez pie czeń stwa; pla nem re mon tów
i mo der ni za cji dróg gmin nych; oce ną sta nu ochro ny śro -
do wi ska w gmi nie, głów nie go spo dar ką od pa da mi; re ali -
za cją za dań oświa to wych z uwzględ nie niem wy ni ków eg -
za mi nu gim na zjal ne go; usta le niem prio ry te to wych in we -
sty cji na rok 2016; ana li zą oświad czeń ma jąt ko wych pra -
cow ni ków i rad nych; bu dże tem gmi ny na 2016 r.; pro gra -
mem pro fi lak ty ki i roz wią zy wa nia pro ble mów al ko ho lo -
wych.

Pla ny pra cy przy ję ły rów nież sta łe ko mi sje ra dy. I tak
ko mi sja re wi zyj na za pla no wa ła m. in. roz pa trze nie i za -
opi nio wa nie spra woz da nia z wy ko na nia bu dże tu gmi ny
za 2014 r.; kon tro lę re ali za cji i roz li cze nia wy bra ne go za -
da nia in we sty cyj ne go; ana li zę in for ma cji wój ta z wy ko na -
nia bu dże tu gmi ny w I pół ro czu; ana li zę re ali za cji za dań
w za kre sie wspie ra nia ro dzi ny wraz z przed sta wie niem
po trzeb w tej dzie dzi nie; opi nio wa nie pro jek tu bu dże tu
na 2016 r. Ko mi sja bu dże to wa i fi nan sów zaj mie się wy -
dat ka mi na oświe tle nie ulicz ne, funk cjo no wa niem fun du -
szu so łec kie go, środ ka mi po zy ska ny mi do bu dże tu, oce ną
spra woz dań fi nan so wych, ana li zą wy dat ków bu dże to wych
na oświa tę, roz pa trze niem i opi nio wa niem wnio sków
o do fi nan so wa nie. Ko mi sja rol nic twa i roz wo ju go spo -
dar cze go za mie rza dys ku to wać z przed sta wi cie la mi kół
ło wiec kich na te mat szkód w rol nic twie spo wo do wa nych
przez zwie rzy nę łow ną; oce nić stan dróg gmin nych i ich
ozna ko wa nie; omó wić re ali za cję pro gra mu usu wa nia
azbe stu i wy ro bów za wie ra ją cych azbest. Ko mi sja ds roz -
wo ju spo łecz ne go bę dzie ana li zo wać wy dat ki na pro mo -
cję i ochro nę zdro wia, kul tu rę fi zycz ną i sport; oce ni es te -
ty kę obiek tów pu blicz nych na te re nie gmi ny oraz dzia łal -
ność świe tlic wiej skich, obiek tów spor to wych i pla ców za -
baw; do ko na ana li zy kosz tów re mon tów pla có wek oświa -
to wych przed no wym ro kiem szkol nym oraz za po zna się
z sys te mem sty pen dial nym dla uczniów w gmi nie. Ko mi -
sja ds. za gro żeń spo łecz nych oce ni bez pie czeń stwo pu -
blicz ne w gmi nie; spraw dzi stan czy sto ści i po rząd ku;
omó wi pro blem bez ro bo cia w gmi nie; za po zna się ze
spra woz da niem z dzia łal no ści gmin nej ko mi sji pro fi lak ty -
ki, oce ni re ali za cję gmin ne go pro gra mu prze ciw dzia ła nia
nar ko ma nii.

r -r

Z wi zy tą u soł ty sów

Mło dość i do świad cze nie
Kil ka dni po ze bra niu wiej skim no wa soł ty ska Ko dłu -

to wa Agniesz ka Ry ziń ska cią gle jesz cze by ła za sko czo na
wy bo rem. – Na ra zie je stem w szo ku – przy zna ła. I do da ła
żar to bli wie: – Miesz kań cy chcie li dać mi do dat ko we za ję -
cie, więc wy bra li na soł ty sa.

To nie był jej pierw szy start w wy bo rach so łec kich.
Pró bo wa ła osiem lat te mu, ale wów czas prze gra ła. Czte ry
la ta póź niej zre zy gno wa ła, bo na świat przy szedł naj młod -
szy z trój ki sy nów – Se ba stian, i je mu trze ba by ło po świę -
cić czas i ener gię. Te raz, na ma wia na przez zna jo mych
i przy ja ciół, po wtór nie spró bo wa ła swo ich sił. I wy gra ła.

Osie dli ła się w Ko dłu to wie wraz mę żem trzy na ście lat
te mu, prze no sząc się z Płoc ka. Ku pi li tu go spo dar stwo
i na do bre za pu ści li ko rze nie. Na świat przy szli sy no wie.
Gdy pierw szy z nich po szedł do szko ły, za an ga żo wa ła się
w dzia łal ność Ra dy Ro dzi ców. I wciąż jest w tej ra dzie,
któ ra w ostat nim kar na wa le zor ga ni zo wa ła uda ny bal dla
do ro słych.

Co chce zro bić ja ko soł ty ska? Mó wi, że na ze bra niu wy -
bor czym miesz kań cy naj czę ściej zgła sza li po trze bę bu do wy
dro gi as fal to wej do Bu dek Szczep kow skich. – Cho dzi o to,
że by w na szej wsi coś po zy tyw ne go się dzia ło – do da je.

W Bu dach Kra szew skich soł ty sem po now nie zo stał
An drzej Ciar czyń ski, od 40 lat spra wu ją cy tę funk cję.
Od lat stoi na cze le sto wa rzy sze nia soł ty sów w gmi nie Ra -
ciąż. Zna plu sy i mi nu sy so łec kiej po sa dy na wy lot. Przy -
zna je, że miał już zre zy gno wać z kan dy do wa nia, ale nikt
się nie rwał, więc znów się zgo dził i trzy ma w rę kach ster
wła dzy we wsi. Ale to nie za wsze jest wdzięcz ne za ję cie.
Soł tys mu si wejść do każ de go do mu cho ciaż by po to, że by
do star czyć na ka zy po dat ko we. A na to lu dzie re agu ją roz -
ma icie. Cóż zro bić, ta ki obo wią zek soł ty sa.

Czter dzie ści lat to szmat cza su. Jest co po rów ny -
wać – jak to daw niej by ło, jak jest te raz... Ran ga soł ty sa
spa da – uwa ża An drzej Ciar czyń ski. – No we po ko le nie jest
nie cier pli we – wszyst ko po win no być już, za raz.

Rów ny sta żem so łec kim jest An drze jo wi Ciar czyń skie -
mu soł tys Szczep ko wa – Ka zi mierz Wi śniew ski. – Nie
by ło szan sy na to, abym się od tej funk cji wy wi nął – mó -
wi. – Lu dzie na ze bra niu krzyk nę li jed nym gło sem, że bym
na dal był soł ty sem.

– Na sza wieś jest zgra na, ak tyw na – uwa ża Ka zi mierz
Wi śniew ski. I po da je przy kład. Stra ży we wsi już nie ma,
ale zo sta ła po nie re mi za, prze mia no wa na na świe tli cę
wiej ską. Re mon to wa li ją, na pra wia li, że by słu ży ła miesz -
kań com, bo jest ta ka po trze ba. Tu wy pra wia ne są osiem -
nast ki, ale też i smut ne, choć nie od łącz ne w ży ciu uro czy -
sto ści – sty py. Mło dzi ma ją tu sa lę do ping pon ga. Je den
stół do gry ku pi li za wła sne pie nią dze, dru gi za ku pił wójt
za pie nią dze z bu dże tu gmi ny.

Pa nie za ło ży ły we wsi ko ło go spo dyń wiej skich, któ re -
mu prze wod ni czy Be ata Her man, nie zwy kle ope ra tyw na
oso ba. KGW zrze sza 37 ko biet. Świe tli ca przy da je się tak -
że i im. I wszyst kim miesz kań com, bo to w niej i wo kół
niej od lat or ga ni zu ją im pre zy z oka zji Dnia Dziec ka, roz -
po czę cia i za koń cze nia żniw, czy Dzień Szczep ko wa, któ ry
ma już pię cio let nią tra dy cję, a od by wa się 1 ma ja.

– W tym ro ku chce my gro dzić świe tli cę – do da je soł -
tys py ta ny o naj bliż sze za mie rze nia we wsi.

r -r
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W pierw szej de ka dzie mar ca za koń czy ły się ze -
bra nia wiej skie, pod czas któ rych miesz kań cy wy -
bie ra li soł ty sów i ra dy so łec kie. W gmi nie Ra ciąż
wy bra no 53 soł ty sów na ko lej ną czte ro let nią ka den -
cję. 18 z nich to ko bie ty. W 13 so łec twach na soł ty -
sów wy bra no no we oso by. W kil ku przy pad kach żo -
ny za stą pi ły mę żów lub od wrot nie.

Naj młod szą soł ty ską jest w gmi nie Ra ciąż
Agniesz ka Ry ziń ska, któ ra zo sta ła wy bra na przez
miesz kań ców Ko dłu to wa. Naj star szym – Wło dzi -
mierz Cha rzyń ski, soł tys Cha rzyn. Naj dłuż szym sta -
żem so łec kim, po nad 40-let nim, le gi ty mu ją się An -
drzej Ciar czyń ski (Bu dy Kra szew skie) i Ka zi mierz
Wi śniew ski (Szczep ko wo).

Soł tys speł nia trzy pod sta wo we funk cje: łącz ni -
ka, or ga ni za to ra i ad mi ni stra to ra. Soł tys jest łącz ni -
kiem mię dzy miesz kań ca mi a or ga na mi gmi -
ny – wój tem oraz Ra dą Gmi ny. Ozna cza, to, że po -
wi nien sy gna li zo wać or ga nom gmi ny po trze by
i pro ble my miesz kań ców swo jej wsi, a tak że prze ka -
zy wać tre ści uchwał Ra dy Gmi ny, de cy zji i za rzą -
dzeń wój ta do miesz kań ców swo je go so łec twa. Soł -
tys jest or ga ni za to rem ze brań wiej skich, na któ rych
oma wia ne są wspól ne spra wy do ty czą ce so łec twa.
To on przy go to wu je pro gram ze bra nia, zbie ra po my -
sły i pil nu je po rząd ku ob rad. Soł tys or ga ni zu je też
wspól ne pra ce miesz kań ców so łec twa, uzgod nio ne
na ze bra niu wiej skim i sta ra się je ko or dy no wać.
Soł tys to też ad mi ni stra tor, któ ry pil nu je, aby roz po -
rzą dze nia, za rzą dze nia i uchwa ły or ga nów gmi ny,
po wia tu, wo je wódz twa by ły zna ne w so łec twie
i wy ko ny wa ne. Do po wszech nych za dań soł ty sa na -
le ży też zbie ra nie po dat ków czy za wia da mia nie
o obo wiąz ko wych szcze pie niach zwie rząt. 

SO ŁTYSI
GMINY RACIÑ˚

Prezentujemy sołtysów
gminy Raciąż,

wybranych na kolejną 
czteroletnią kadencję.

So łec two Bie la ny
AN DRZEJ ZIÓŁ KOW SKI

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
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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
JOLANTA WESOŁOWSKA

Sołectwo Kocięcin Brodowy
ZBIGNIEW MICHALSKI

Sołectwo Kozolin
MONIKA KONCZEWSKA

Sołectwo Druchowo
WŁADYSŁAW TUTKAJ

Sołectwo Kaczorowy
BOGUSŁAW MAŁECKI

Sołectwo Kodłutowo
AGNIESZKA RYZIŃSKA

Sołectwo Krajkowo
GABRIELA OSOWSKA
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Sołectwo Kraszewo Gaczułty
BOŻENA KARWOWSKA

Sołectwo Lipa
BOGDAN GOŁĘBIEWSKI

Sołectwo Malewo
JACEK SZCZYPA

Sołectwo Kraszewo Podborne
KRYSTYNA PIONTEK

Sołectwo Łempinek
EUGENIA SZLAK

Sołectwo Młody Niedróż
ANDRZEJ STRUBIŃSKI

Sołectwo Kraszewo Czubaki
GABRIEL KALKOWSKI

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
BEATA RUTKOWSKA

SOŁTYSI
GMINY

RACIÑ˚
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Sołectwo Nowe Młodochowo
KAZIMIERZ DEPTUŁA

Sołectwo Stare Gralewo
JERZY GRACZYK

Sołectwo Szczepkowo
KAZIMIERZ WIŚNIEWSKI

Sołectwo Zdunówek
SZYMON SIENNICKI

Sołectwo Pęsy
ZBIGNIEW BRUDZYŃSKI

Sołectwo Stary Komunin
MARIANNA RUTKOWSKA

Sołectwo Unieck
HENRYK TABARKIEWICZ

Sołectwo Złotopole
TOMASZ SADOWSKI

Sołectwo Pólka Raciąż
WOJCIECH ŻMIJEWSKI

Sołectwo Strożęcin
BARBARA KRAKOWSKA

Sołectwo Wępiły
PIOTR OBIDOWSKI

Sołectwo Żukowo Strusie
ANTONI MARSZAŁEK

Sołectwo Sierakowo
ANDRZEJ KLAN

Sołectwo Szapsk
WŁODZIMIERZ RAJEWSKI

Sołectwo Witkowo
HENRYKA CICHACZEWSKA

Sołectwo Żychowo
PAWEŁ ZIÓŁKOWSKI
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Uro czy stość umi li ły wier sze i pio sen ki. 
Po czę ści ar ty stycz nej dy rek tor Mał go rza ta Środ kow ska

i prze wod ni czą ca Ra dy Ro dzi ców Do ro ta Ko bu szew ska wrę -
czy ły uczniom po dzię ko wa nia i słod kie upo min ki za uszy cie
nie zwy kłej szma cia nej la lecz ki.

W two rze nie szma cia nych la le czek włą czy li się ro dzi ce,
dziad ko wie, cio cie. 

Za an ga żo wa nie dzie ci w ak cję prze ro sło na sze naj śmiel -
sze ocze ki wa nia. Po wsta ły wspa nia łe szma cian ki, każ da z nich
„ra do śnie pa trzy ła na świat”. Tak przy go to wa ne la lecz ki sta ły
się sym bo lem po mo cy dzie ciom w Su da nie Po łu dnio wym. Ze -

bra ne fun du sze ze sprze da ży i ak cji cha ry ta tyw nej w szko le
zo sta ły prze ka za ne na kon to UNI CEF Pol ska. Pie nią dze prze -
zna czo ne bę dą na za ku pie nie szcze pio nek dla dzie ci.

Dzię ku je my ro dzi com, uczniom, na uczy cie lom za wspar -
cie tej ak cji.

Be ata Boń kow ska, ko or dy na tor pro jek tu 

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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Dzie ci z punk tu przed szkol ne -
go wy ko ny wa ły pierw sze pra ce pla -
stycz ne zwią za ne z wio sną. Wspól -
nie wy ko na li śmy syl wet kę pa ni
wio sny na na szą ga zet kę w kla sie.

Przed szko la ki do sko na li ły li -
cze nie oraz po zna wa ły no we cy fer -
ki. Oma wia li śmy rów nież wy bra ne
skle py (spo żyw czy, obuw ni czy,
z za baw ka mi, księ gar nia).

W związ ku z ak tu al nym mie -
sią cem – mar cem, dzie ci po zna ły
przy sło wie „W mar cu jak w garn -
cu” oraz je go zna cze nie. Roz wi ja ły
spraw no ści ma nu al ne mię dzy in ny -
mi po przez ma lo wa nie far ba mi
i wy ci na nie no życz ka mi.

4 mar ca dzie ci mia ły oka zję
uczest ni czyć w po ka zie gru py ar ty -
stycz nej „Re kon struk to”. Był to po -
kaz hi sto rycz ny pt. „Sta ro pol ski
sar ma tyzm i epo ka szla chec ka”.
Dzie ci mo gły za po znać się ze zwy -
cza ja mi i kul tu rą daw nej epo ki oraz zo ba czyć mię dzy in ny mi
uzbro je nie. 

11 mar ca przed szko le od wie dzi ła pa ni z ogro du zoo lo -
gicz ne go w Płoc ku. Przed sta wi ła in for ma cję mul ti me dial ną
o je go miesz kań cach. Dzie ci roz wią zy wa ły za gad ki i po zna -

ZS Koziebrody

Szma cia na la lecz ka
sym bo lem po mo cy

Ucznio wie Ze spo łu Szkół w Ko zie bro dach włą czy li się
do pro jek tu edu ka cyj ne go UNI CEF „Wszyst kie ko lo ry świa -
ta”, któ ry wspie ra ny był przez Am ba sa dor Do brej Wo li UNI -
CEF Maj kę Je żow ską.

Ce lem pro jek tu by ło: kształ to wa nie wśród dzie ci i mło -
dzie ży po sta wy to le ran cji i otwar to ści na in ne kul tu ry; po ka za -
nie uczniom, że po ma ga nie mo że być nie tyl ko po ży tecz ne,
ale tak że przy jem ne. Ze bra ne środ ki prze zna czo no na ra to wa -
nie ży cia dzie ci w Su da nie Po łu dnio wym.

W ra mach ak cji ucznio wie przy go to wa li spe cjal ną, cha ry -
ta tyw ną la lecz kę UNI CEF. La lecz ka ta nie jest zwy kłą szma -
cia ną la lecz ką, tyl ko sym bo lem po mo cy, ja kiej dzie ci udzie la -
ją swo im ró wie śni kom z bied nych kra jów.

26 lu te go w szko le od by ła się uro czy sta aka de mia przy go -
to wa na przez uczniów Szko ły Pod sta wo wej w Ko zie bro dach.

12 mar ca – pierw szy przed wio sen ny spa cer 
po naj bliż szej oko li cy

Na zdję ciach uczest ni cy aka de mii

wa ły nie któ re fak ty z ży cia zwie rząt. Naj mil szym punk tem wi -
zy ty by ła moż li wość po zna nia „Lu dwi ka”, czy li jasz czur -
ki – aga my bro da tej, któ ra przy je chał wraz z pa nią na po kaz.

Mar le na Jan kow ska
Punkt Przed szkol ny w Sta rym Gra le wie

Dzie ci mo gły do tknąć jasz czur kę oraz
zro bić so bie pa miąt ko we zdję cie

PP Gra le wo

Hi tem spo tka nie z... jasz czur ką
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ZS Krajkowo

De ka nal ny kon kurs re li gij ny
4 mar ca w Kraj ko wie 12 gim na zja li stów i 12 uczniów ze

szkół pod sta wo wych z de ka na tu ra cią skie go wzię ło udział
w kon kur sie wie dzy re li gij nej. Lau re aci kon kur su bę dą re pre -
zen to wać de ka nat ra cią ski w fi na le die ce zjal nym.

Do eta pu die ce zjal ne go za kwa li fi ko wa li się: Szy mon Bor -
kow ski – SP w Sta rym Gra le wie (ka te chet ka Agniesz ka Ro -
gow ska); Krzysz tof Mać kie wicz – SP w No wej Gó rze (ka te -
chet ka Ewa Kuź niew ska); Ewe li na Li be radz ka – PG w Sta rym
Gra le wie (ka te chet ka Agniesz ka Ro gow ska); Eli za Ryb ka - PG
w Kraj ko wie (ka te chet ka Bar ba ra Kac przak); Mał go rza ta Ka -
miń ska – PG w Dro bi nie (ka te che ta ks. Zbi gniew Ol szew ski).

Bar ba ra Kac przak

Wie ści z STO
Słu cha cze Pu blicz nej Szko ły Po li ce al nej STO w Ra cią żu,

kie ru nek – tech nik bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, mie li uro -
czy ste za koń cze nie na uki. Naj lep sze wy ni ki w na uce osią gnę -
li: Ja dwi ga Ko per (5,1), Re na ta Strzel czak (5,1), Han na Mar -
ci szew ska (5,1), Ma rzan na Gzy lew ska (4,9), Ka ta rzy na Ko -
wal czyk (4,9), Ma rian na Ćha łas (4,9), Mag da le na Ja siń ska
(4,9), Mał go rza ta Za ręb ka (4,7), Mar cin Ciar kow ski (4,6). 

* * *

Ze spół Szkół Spo łecz ne go To wa rzy stwa Oświa to we go
w Ra cią żu, wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom kra jo we go
i lo kal ne go ryn ku pra cy, w lu tym 2015 ro ku otwo rzył dwa
przy szło ścio we kie run ki kształ ce nia: tech nik po jaz dów sa mo -
cho do wych oraz tech nik usług ko sme tycz nych. 

* * *

Opie kun w do mu po mo cy spo łecz nej – pierw szy na bór
na ten kie ru nek miał miej sce w ro ku szkol nym 2013/2014.
Na uka trwa 2 la ta, czy li 4 se me stry. No wym kie run kiem jest
też kształ ce nie opie ku nów me dycz nych. Na bór na ten kie ru -
nek po raz pierw szy od był się w ro ku szkol nym 2014/2015.
Czas kształ ce nia to rok, czy li dwa se me stry. Pod czas za jęć teo -
re tycz nych i prak tycz nych słu cha cze do wia du ją się, jak w pro -
fe sjo nal ny spo sób po móc oso bie cho rej i nie sa mo dziel nej, za -
spo ko ić jej pod sta wo we po trze by bio -psy cho -spo łecz ne.

Dzię ki uprzej mo ści Ze spo łu Za kła dów Opie kuń czo -Lecz -
ni czych w Kra sze wie -Czu ba kach słu cha cze ma ją moż li wość
od by cia prak tyk kie run ko wych. W cza sie kil ku ty go dnio we go
po by tu zdo by wa ją, pod okiem spe cja li stów, nie zbęd ne w za -
wo dzie do świad cze nie. 

W czerw cu 2015 ro ku w szko le, po raz pierw szy, od bę dą
się eg za mi ny pań stwo we, po twier dza ją ce kwa li fi ka cje za wo -
do we na kie run kach opie kun w do mu po mo cy spo łecz nej oraz
opie kun me dycz ny. 

* * *

Od wrze śnia 2015 Pu blicz na Szko ła Po li ce al na STO
w Ra cią żu bę dzie pro wa dzi ła na bór na no wy kie ru nek kształ -
ce nia – opie kun ka dzie cię ca. Jej za da niem jest przede wszyst -
kim spra wo wa nie fa cho wej opie ki nad ma ły mi dzieć mi, za -
pew nie nie im bez pie czeń stwa oraz dba nie o ich po trze by pod -
czas nie obec no ści naj bliż szych.

STO

Słu cha cze z kie run ku opie kun me dycz ny

Lau re aci w kat. szkół pod sta wo wych

Lau re at ki w kat. gim na zjów




