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Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych w Ko-
ziebrodach i Dobrskiej Kolonii – Eugeniusz Ptasik 
i Janusz Marcinkowski, podczas sesji Rady Gminy 
Raciąż, która odbyła się 30 grudnia 2016 r., uhono-
rowani zostali najwyższymi odznaczeniami strażacki-
mi. Eugeniusz Ptasik otrzymał Medal Honorowy im. 
Bolesława Chomicza, a Janusz Marcinkowski – Złoty 
Znak Związku OSP.

Druhom odznaczenia wręczali i gratulowali ko-
mendanci powiatowi Państwowej Straży Pożarnej – 
Antoni Czapski (były) i Paweł Jakubowski (obecny), 
szefowie powiatowych i miejsko-gminnych struktur 
OSP – Aleksander Jarosławski i Jan Mączewski, wójt 
gminy Ryszard Giszczak i przewodniczący rady Jaro-
sław Jaworski, radni powiatowi – Elżbieta Grodkie-
wicz (członek zarządu powiatu) i Henryk Kozakie-
wicz.

Fot. UG

Najistotniejszym skutkiem wprowadzenia reformy 
oświaty, przyjętej przez obecny rząd, będzie w gminie Ra-
ciąż zmniejszenie liczby etatów nauczycielskich o osiem.

Obecnie w szkołach podstawowych na terenie gminy 
Raciąż uczy się 459 uczniów, a zatrudnionych jest – w prze-
liczeniu na pełne etaty – 41,64 nauczycieli. W gimnazjach 
liczby te przedstawiają się odpowiednio: 213 i 26,92.

– Liczba etatów nauczycielskich zmaleje, ponieważ 
zmniejszy się liczba oddziałów – wyjaśnia wójt gminy Raciąż 
Ryszard Giszczak. – W obecnym systemie w każdym zespole 
szkół jest 9 klas – 6 w szkole podstawowej i 3 w gimnazjum. 
Po wdrożeniu reformy będzie 8 klas. Liczba godzin w klasie 
III gimnazjalnej, której nie będzie, wynosi tygodniowo 37. 
W czterech szkołach daje to 148 godzin zajęć tygodniowo. 
W przeliczeniu na etaty nauczycielskie jest to 8,22 etatu. 
Skutki zmniejszenia liczby etatów nauczycielskich poniosą 
zatrudnieni w gminie nauczyciele.

r-r

Szkoła w Uniecku z imieniem Szkoła w Uniecku z imieniem 
Powstańców Styczniowych Powstańców Styczniowych 

i sztandaremi sztandarem
Mija 5 lat od momentu nadania szkole w Uniecku imienia 

Powstańców Styczniowych. Wraz z imieniem placówka otrzy-
mała sztandar, poświęcony podczas mszy świętej przez biskupa 
płockiego Piotra Liberę, który na uroczystości szkolnej w 2012 r. 
nadanie szkole w Uniecku imienia Powstańców Styczniowych na-
zwał mądrym i dobrym wyborem. Na 27 stycznia br. zaplanowano 
obchody tej rocznicy.

154 lata temu, dokładnie 28 stycznia 1863 r., w Uniecku do-
szło do starcia oddziału powstańczego z Rosjanami.

W tym numerze „Głosu” przypominany oba te wydarzenia.

Czytaj na str. 4-5

HONORY DLA STRAŻAKÓW

Skutki reformy oświaty w gminie Raciąż

Ubędzie Ubędzie 
osiem etatów nauczycielskichosiem etatów nauczycielskich
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DOCHODY
W uchwale przyjętej 30 grudnia 

2016 r. radni określili dochody ogółem 
budżetu gminy Raciąż w 2017 r. w wy-
sokości 35.590.515 zł. Kwota ta obejmu-
je dochody bieżące – 30.832.049 zł, oraz 
dochody majątkowe – 4.758.466 zł.

Na kwotę 30.832.049 zł dochodów 
bieżących składają się następujące rodza-
je dochodów:
dotacje celowe na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 
rządowej – 9.708.956,00 zł, z czego 
na: świadczenia rodzinne – 3.543.000 
zł; świadczenie wychowawcze – 
6.101.000 zł wynagrodzenie za spra-
wowanie opieki – 4.800 zł; składkę 
zdrowotną opłacaną za osoby pobiera-
jące niektóre świadczenia rodzinne – 
16.700 zł; prowadzenie i aktualizację 
stałego rejestru wyborców – 1.726 zł 
– administrację publiczną – 41.730 zł;

dotacje celowe na realizację własnych 
zadań bieżących – 475.900 zł przezna-
czone na dofi nansowanie zadań wła-
snych gminy, głównie zadań zakresu 
pomocy społecznej, w tym na: zasiłki 
okresowe – 108.400 zł; zasiłki stałe 
– 150.600 zł; utrzymanie ośrodka po-
mocy społecznej – 126.600 zł; składkę 
zdrowotną opłacaną za osoby pobiera-
jące zasiłki stałe – 20.300 zł; dożywia-
nie uczniów w szkołach – 70.000 zł;

subwencja ogólna z budżetu państwa 
– 10.381.334 zł, w tym: część oświa-
towa – 6.231.859 zł; część wyrów-
nawcza – 3.911.058 zł; część równo-
ważąca – 238.417 zł;

udziały w podatku dochodowych 
od osób fi zycznych i prawnych – 
2.389.948 zł; 

dochody własne – 7.195.117 zł, z 
czego:wpływy z podatków od osób 
prawnych – 4.229.900 zł; wpływy 
z podatków i opłat od osób fi zycz-
nych – 1.717.400 zł; wpływy z in-
nych opłat /targowa, eksploatacyjna, 
za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych/ – 147.000 zł; usłu-
gi opiekuńcze – 30.000 zł; dochody 
z tytułu refundacji wynagrodzeń z 
Urzędu Pracy – 37.000 zł; wpływy za 
dzierżawę gruntów, wieczyste użytko-
wanie, czynszów 87.000 zł; dochody 
związane z realizacją zadań zleconych 

oraz wpływy z tytułu zwrotów wypła-
conych świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego – 46.817 zł; wpływy z róż-
nych dochodów – 25.000 zł; – wpływy 
z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – 875.000 zł.

wpłaty mieszkańców stanowiące par-
tycypację w kosztach realizacji pro-
jektu „Instalacja systemów odnawial-
nych źródeł energii na terenie Gminy 
Raciąż” w wysokości 20% kosztów 
zainstalowania instalacji – 500.000 
zł (realizacja projektu w przypadku 
otrzymania dofi nansowania). 

Dochody majątkowe stanowią kwotę 
4.758.466,00 zł, w tym:
– dotacja celowa ze środków Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 stanowiąca refunda-
cję poniesionych wydatków na za-
danie „Przebudowa drogi gminnej nr 
301069W Kodłutowo-Szczepkowo” 

– 502.717 zł;
– dotacja celowa stanowiąca dofi nanso-

wanie projektu „System wczesnego 
ostrzegania przed zjawiskami kata-
strofalnymi w Powiecie Płońskim” ze 
środków projektu 5.1 Dostosowanie 
do zmian klimatu Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 

– 156.635 zł;
– dotacja celowa stanowiąca dofi nanso-

wanie projektu „Instalacja systemów 
odnawialnych źródeł energii na te-
renie Gminy Raciąż” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020             – 2.489.701,00 zł. 

 Planowane jest złożenie wniosku o przy-
znanie pomocy (realizacja projektu w 
przypadku otrzymania dofi nansowania); 

– dotacja celowa stanowiąca dofi nanso-
wanie projektu „Poprawa infrastruktu-
ry wodno-ściekowej poprzez budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków, 
wodociągów i stacji uzdatniania wody 
na terenie Gminy Raciąż” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 

– 1.609.413 zł 
 (realizacja projektu w przypadku otrzyma-

nia dofi nansowania). 

WYDATKI
Planowane wydatki w budżecie gminy 

na 2017 rok stanowią kwotę 35.590.515 
zł. Na kwotę tą składają się następujące 
rodzaje wydatków:
a) wydatki bieżące   – 26.907.290,14 zł, 

w tym:
 wydatki na zadania zlecone 

– 9.708.956 zł;
 wydatki na zadania własne 
 – 17.168.334,14 zł;
 wydatki realizowane w drodze 
    porozumień               – 30.000 zł;

b) wydatki majątkowe   – 8.683.224,86 zł.

Wydatki bieżące
na zadania zlecone i własne

W kwocie wydatków bieżących naj-
większą pozycję stanowią wydatki zwią-
zane z utrzymaniem oświaty, które wyno-
szą 7.745.900,00 zł. co stanowi 28,79% 
wydatków ogółem. 

Zaplanowane wydatki przedstawiają 
się następująco:
– szkoły podstawowe     – 4.020.710 zł;
– oddziały przedszkolne    – 481.037 zł;
– punkty przedszkolne)    – 409.738 zł;
– gimnazja                   – 2.205.959 zł;
– dowożenie                   – 295.500 zł;
– dokształcanie i doskonalenie 
 nauczycieli                    – 41.579 zł;
– pozostała działalność       – 65.450 zł.
– realizacja zadań wymagających sto-

sowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci w przedszko-
lach, oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i innych for-
mach wychowania przedszkolnego 

– 1.842 zł;
– realizacja zadań wymagających stoso-

wania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy dla dzieci i młodzieży w 
szkołach podstawowych, gimnazjach, 
liceach ogólnokształcących, liceach 
profi lowanych i szkołach zawodo-
wych oraz szkołach artystycznych 

– 224.085 zł.

Następna pozycja to wydatki na po-
moc społeczną. Planowana kwota wydat-
ków to 11.895.697,00 zł. w tym na za-
dania zlecone – 9.665.500 zł, na zadania 
własne – 2.230.197 zł.

AMBITNY BUDŻET
Ponad 35,5 mln zł ma wynieść tegoroczny budżet gminy Raciąż zarówno po stronie dochodów, jak 
i wydatków. To rekordowa kwota. Nic więc dziwnego, że uzyskał już miano budżetu ambitnego.
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Dofi nansowanie z budżetu państwa 
do zadań własnych stanowi kwotę 
475.900 zł, w tym na:
– zasiłki okresowe – 108.400 zł; 
– zasiłki stałe – 150.600 zł;
– składkę zdrowotną opłacaną za osoby 

pobierające zasiłki stałe   – 20.300 zł;
– utrzymanie ośrodka pomocy społecz-

nej                             – 126.600 zł;
– dożywianie uczniów w szkołach 
 – 70.000 zł;

Ze środków budżetu gminy zaplano-
wano kwotę 1.754.297 zł, w tym:
– na zasiłki celowe     – 140.000 zł,
– na przeciwdziałanie przemocy 
 w rodzinie                – 5.000 zł,
– rodziny zastępcze            – 30.000 zł
– wspieranie rodziny (asystent) 
                         – 38.180 zł
– na zasiłki stałe      – 40.000 zł
– na zasiłki okresowe         – 27.000 zł,
– na wypłatę dodatków
 mieszkaniowych             – 15.000 zł,
– na utrzymanie ośrodka 
 pomocy społecznej        – 659.800 zł,
– na usługi opiekuńcze      – 636.500 zł,
– na dożywianie uczniów    – 99.000 zł,
– na postępowanie wobec
 dłużników alimentacyjnych  

  – 46.817 zł,
– na opłacenie składki zdrowotnej
 za osoby pobierające zasiłki stałe
                                        – 5.000 zł,
– zwrot opłaty za odpady komunalne 
 na 3 i kolejne dziecko 
 (program osłonowy)        – 12.000 zł 

Wydatki majątkowe 
W budżecie na 2017 rok zaplano-

wano wydatki majątkowe w kwocie 
8.683.224,86 zł. w tym:

WYDATKI INWESTYCYJNE
– 7.635.640,86 zł:

– przebudowa drogi gminnej
 nr 301075W Strożęcin     – 280.000 zł;
– przebudowa drogi gminnej
 nr 301016W Unieck – Jeżewo Wesel
  – 350.000 zł;
– przebudowa drogi gminnej w Ciecier-

sku działka nr 36          – 150.000 zł;
– przebudowa drogi gminnej w Kozie-

brodach                       – 150.000 zł;
– rozbudowa garażu w Dobrskiej 
 Kolonii                         – 70.000 zł;
– budowa zbiornika „KRASZEWO” 
 (w tym wykup gruntu)   – 300.000 zł;
– budowa pompowni strefowej wody 

wraz ze zbiornikiem retencyjnym w 
miejscowości Niedróż     – 280.000 zł;

– instalacja systemów odnawialnych 
źródeł energii na terenie gminy 

 Raciąż                  – 3.122.701,00 zł
 (projekt będzie realizowany po otrzy-

maniu dofi nansowania);
– system wczesnego ostrzegania przed 

zjawiskami katastrofalnymi w powie-
cie płońskim                – 195.794 zł;

– poprawa infrastruktury wodno-ścieko-
wej poprzez budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków, wodociągów 
i stacji uzdatniania wody na terenie 
gminy Raciąż w ramach PROW 2014-
2020”       – 2.480.024,00 zł 

 (projekt będzie realizowany 
po otrzymaniu dofi nansowania. 
W projekcie mieszczą się nastę-
pujące inwestycje: budowa sieci 
wodociągowej w miejscowo-
ści Nowe Młodochowo i Stare 
Młodochowo, rozbudowa sieci 
wodociągowej w obrębie wsi 
Gralewo i Dobrska Włościany, 

rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie 
wsi Kossobudy, rozbudowa stacji uzdat-
niania wody w miejscowości Gralewo, 
uzupełnienie infrastruktury oczyszczania 
ścieków komunalnych poprzez budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków).

– zadania inwestycyjne planowane w ra-
mach funduszy sołeckich 

– 257.121,86 zł;
– pomoc fi nansowa dla powiatu płoń-

skiego w kwocie 1.047.584 zł na do-
fi nansowanie zadania „Budowa mostu 
przez rzekę Raciążnica wraz z do-
jazdami w ciągu drogi powiatowej 
nr 2994W Drobin-Koziebrody-Pijaw-
nia” 

 
W budżecie gminy na 2017 rok wy-

odrębniono fundusz sołecki z przezna-
czeniem na realizację określonych we 
wnioskach sołectw przedsięwzięć, będą-
cych zadaniami własnymi gminy, służą-
cych poprawie warunków życia miesz-
kańców.

Wydatki realizowane w ramach 
funduszu sołeckiego stanowią kwotę 
563.968,51 zł (plan wydatków przedsta-
wiamy na str. 10-11).

Na sesji 30 grudnia 2016 r. radni uchwalili budżet gminy Raciąż na 2017 r. Fot. UG

Wyrazy głębokiego współczucia 
Żonie oraz całej rodzinie zmarłego 
wieloletniego Sołtysa wsi Kossobudy 

ROMANA RYCHLIŃSKIEGO 
składają Wójt Gminy Raciąż, Rada Gminy, 

Sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy Raciąż
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W guberni płockiej powstanie styczniowe 
1863 r. miało się rozpocząć od ataku na Płock, 
Płońsk, Przasnysz i Maków Mazowiecki. Sztab 
powstańczy kierujący atakiem na Płock mieścił 
się w Drozdowie k/Raciąża, leżącym z dala od 
miast i szlaków komunikacyjnych. Przebywał tu 
często naczelnik wojenny województwa płockiego 
– Zygmunt Padlewski. Tu też przyjeżdżali przed-
stawiciele Rządu Narodowego. 21 stycznia 1863 
roku w Drozdowie i Raciążu odbyły się ostatnie 
przed wyprawą na Płock narady naczelników wo-
jennych. Atak na Płock nastąpił w nocy z 22 na 
23 stycznia 1863 r. Nie powiódł się ze względu na 
złe uzbrojenie powstańców i brak koordynacji ze 
strony dowódców oddziałów.

Na wieść o wybuchu powstania władze car-
skie zarządziły koncentrację wojsk w większych 
miastach. Garnizony rozproszone w powiecie 
mławskim, liczące ok. 1300 żołnierzy carskich, 
zostały ściągnięte do Mławy. Dowódca garnizonu 
płockiego gen. Baron Mengden w celu zoriento-
wania się w sile powstańców wysłał w teren liczne 
oddziały wojska. Jeden z nich pod dowództwem 
adiutanta namiestnika płka Józefa Sierzputow-
skiego w sile 2 sotni Kozaków i plutonu żołnierzy 
piechoty przemieszczał się z Płońska do Drobina, 
a następnie do Glinojecka, gdzie natknął się na od-
dział powstańczy dowodzony przez płka Kazimie-
rza Wolskiego, naczelnika wojskowego powiatu 
mławskiego. Podczas pobytu oddziału w Glinojec-
ku błogosławieństwa udzielał powstańcom przed 
walką miejscowy proboszcz ks. Augustyn Kruż-
manowski (za co został aresztowany i skazany na 
10 lat zesłania na Syberię). Powstańcy wycofali 
się z Glinojecka w kierunku Krajkowa, a następ-
nie do Uniecka, gdzie 28 stycznia stoczono po-
tyczkę, pierwszą na terenie powiatu mławskiego. 
W „Bitwach i potyczkach 1863-1864” Stanisław 
Zieliński tak ją opisuje: „…pułkownik Sierzputow-
ski, pozostawiony przez Semekę w Płońsku, dość 
rychło dowiedział się o obozowiskach oddziałów 
i ruszył z dwoma secinami Kozaków i 50 żołnie-
rzami piechoty muromskiego pułku ku Drobinowi. 
28 stycznia przybył do Glinojecka, gdzie masze-
rował oddziałek 100 ludzi, dowodzony przez Ka-
zimierza Wolskiego, byłego żołnierza pod Gari-
baldim. Wolski wymknął się szczęśliwie i spiesznie 
posuwał się ku Krajkowu. Potem zwrócił się na 
północ i stanął w Uniecku. Tu jednak dopadł go 
Sierzputowski. Rozdzieliwszy Kozaków na prawo 
i lewo otoczył wieś, a piechota z częścią Koza-
ków uderzyła od czoła. Powstańcy zamknęli się 
w dwóch wielkich domach i bronili się z nie-
licznych strzelb, jakie posiadali. Kilkakrotnie z 
wielką odwagą, z kosynierami na czele, wypadali 
z domów usiłując przedrzeć się, lecz przyjmowa-
ni gęstym ogniem karabinowym za każdym razem 
zmuszeni byli cofać się. Gdy na koniec sąsiednia 
stodoła zapaliła się, a z niej ogień przeskoczył 
na domy, w których dzielna garstka tak waleczny 
stawiała opór, wybiegli na zewnątrz; moskale zaś 
pod pozorem, iż jeden z poddających się rzekomo 

miał strzelić do Sierzputowskiego, rzucili się na 
bezbronnych, poczęli mordować i dobijać rannych. 
75 wzięli do niewoli, m.in. Wolskiego…” Tak na-
prawdę płka Sierzputowskiego miał podobno po-
strzelić jeden z żołnierzy rosyjskich.

Liczba poległych i rannych polskich po-
wstańców jest podawana różnie. Według St. Zie-
lińskiego 3 poległo w walce, 22 było rannych, 
a 75 dostało się do niewoli. Natomiast Władysław 
Karbowski podaje że 2 poległo, 22 było rannych, 
a 75 dostało się do niewoli. W aktach zgonu parafi i 
Unieck pod datą 28 I 1863 r., znajdujemy zapisy 
o zmarłych osobach. Są to: Klemens Koprowicz – 
lat 67, Stanisław Kwiatkowski – lat 4, Siennicki 
z miasta Raciąża – wiek nieznany, Poniatowski 
z Miasta Stołecznego Warszawy – wiek niezna-
ny oraz 3 mężczyzn o nieustalonej tożsamości. 
W aktach widnieje informacja, że wszyscy zmarli 
między 10 a 12 w nocy. Zostali oni pochowani na 
miejscowym cmentarzu w zbiorowej mogile, na 
której w styczniu 1993 roku został odsłonięty po-
mnik „Bohaterom Powstania Styczniowego”.

W składzie oddziału powstańczego, który 
w Uniecku stoczył walkę z Rosjanami byli robot-
nicy z pobliskiej cukrowni w Glinojecku. Dowód-
ca oddziału Kazimierz Wolski był emigrantem 
politycznym i ofi cerem Garibaldiego. Na wieść 
o powstaniu styczniowym wrócił z Włoch i stanął 
na czele oddziału jako naczelnik wojenny powiatu 
mławskiego. Terenem działania jego oddziału były 
okolice między Radzanowem a Glinojeckiem. 
Po dostaniu się do niewoli rosyjskiej Wolski na 
mocy wyroku sądu polowego został rozstrzelany 
10 II 1863 roku w Modlinie.

Uczestnikami potyczki w Uniecku byli też 
m.in. Anastazy Przybyłowski, początkowo porucz-
nik, a potem kapitan, który po powstaniu wyemi-
grował do Francji; Zbigniew Chądzyński, ps. „Lu-
dwik Biały”, właściciel ziemski z okolic Raciąża, 
późniejszy przywódca powstańczy na Kurpiach, 
autor ciekawego pamiętnika z tego okresu.

Podczas walk w Uniecku spłonęła plebania 
i zabudowania gospodarcze. Rzecz miała, jak za-
znaczono, miejsce między godziną 22 a 24. Spło-
nęły także akta metrykalne i inne dokumenty prze-
chowywane na plebani.

Aktywnym uczestnikiem powstania stycz-
niowego był proboszcz ks. Adam Kosiński (1818-
1899). Odbierał on przysięgę i udzielał posług 
religijnych w oddziale partyzanckim Tomasza 
Kolbego, który operował między Ciechanowem, 
Przasnyszem a Mławą. Został on za to na krótko 
aresztowany. Ks. Kosiński został później admini-
stratorem parafi i do 1869 roku (od 1864 r. także 
administratorem parafi i Szreńsk). Później był 
przenoszony na inne parafi e.

Dokładniejszy przebieg potyczki znamy z ra-
portu ks. Kosińskiego do administratora diecezji 
płockiej z 14 lutego 1863 roku. Przytoczmy go 
w całości w oryginalnej pisowni:

„Znękany będąc chorobą blisko 5-cio tygo-
dniową zapalną płucową, w dodatku różą na cała 
twarz i głowę, gdy zacząłem cokolwiek pierwszych 
sił nabierać, w dniu 28 st. r. b. o godz. 9 wiecz., 
nawiedzony zostałem niespodziewanie przez par-
tję powstańców polskich, która była w przechodzie 
z Raciąża, Lipy, Szczepków. Cała partja, jak mi 
mówiono 105 osób, ulokowała się na środku wsi 
Unieck. Naczelnicy zaś w liczbie 6 pod dowódz-
twem Kazimierza Wolskiego, z legionów Garybal-
diego mieniącego się z Włoch i ks. franciszkanina 
z Warszawy, przybyli do mnie uzbrojeni, żądając 
furmanki. W kwadrans niespełna, nagle wpada 
parę osób z partii, przestrzegając o nadchodzą-
cym wojsku ros., które otoczywszy cała wieś sil-
nie, zajęło zabudowania plebańskie, a najbardziej 
plebanję. Przestrach, trwoga, ogarnęły mnie. 
Bezzwłocznie trzy kolumny kozaków w dodatku 
piechota rozpoczęli strzały najsilniej od strony 
plebanji bez przerwy. Spadające obrazy, wyłomy 
tynkowania, z okien szkło i widoczne niebezpie-
czeństwo wprowadziło mnie w obłęd. Wychodzę, 
oświadczając, kim jestem (na moje nieszczęście 
miałem księdza z Ratowa, który mnie wyręczał 
w chorobie). Wiary mi nie dano. Pięciu żołnie-
rzy otacza mnie, popychając bagnetami, abym na 
przodzie ich wskazywał miejsce ukrycia Polaków. 
Na plebanji wskutek wybicia szyb, zgasło światło 
w latarni, czy też może dno jej źle założone, wy-
padają więc żołnierze, myśląc, że zdrada. Człowiek 
mój, przez usunięcie mnie z miejsca, ratuje moje 
życie od kuli, która wpadłwszy jednem oknem, dru-
gim wypadła i ta w same piersi byłaby mnie raziła. 
Bezzwłocznie opuszczam plebanię. Wtedy natych-
miast zostaję otoczony przez owych 5 żołnierzy po 
dopełnionej rewizji, czy nie mam broni i „w plen” 

b i ł ki j i i ł l d k l ik i ki i k b li

WYDARZENIA

Powstanie styczniowe 1863 r.

Potyczka w UnieckuPotyczka w Uniecku  

W styczniu 1993 r. na cmentarzu w Uniecku 
został odsłonięty pomnik 

„Bohaterom Powstania Styczniowego”
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Mija 5 lat od momentu nadania szkole 
w Uniecku imienia Powstańców Styczniowych. 
Relacjonując tamte uroczystości pisaliśmy na ła-
mach „Głosu Raciąża”.

W ostatni dzień stycznia (2012 r. – przyp. red.) 
społeczność uniecka przeżywała podniosłą uroczy-
stość, jaką było nadanie szkole imienia Powstańców 
Styczniowych i sztandaru.

Rozpoczęła ją msza święta pod przewodnic-
twem biskupa płockiego Piotra Libery. Pod koniec 
nabożeństwa biskup poświęcił sztandar szkoły, 
a reprezentacja uczniów złożyła ślubowanie

Na głównej stronie sztandaru znajduje się 
czerwone serce przepasane cierniowym, złotym 
łańcuchem. Ku górze unoszą się płomienie. Serce 
znajduje się na tle skrzyżowanych szabli i pióra, 
i umieszczone jest między napisem „Publicz-
ne Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych 
w Uniecku”. Na rewersie sztandaru na czerwonym 
tle widnieje orzeł i napis „Rzeczpospolita Polska”. 
Fundatorem sztandaru jest rada rodziców, która 
pozyskała środki od sponsorów oraz z organizacji 
zabawy sylwestrowej.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali 
gimnastycznej szkoły. Zabierając głos podczas 
uroczystości w szkole biskup Piotr Libera nadanie 
szkole w Uniecku imienia Powstańców Stycznio-

wych nazwał mądrym i dobrym wyborem. Podob-
ne zdanie wygłosił dyrektor ciechanowskiej dele-
gatury kuratorium oświaty Dariusz Mosakowski, 
chwaląc społeczność Uniecka za trafny wybór 
patrona szkoły.

Do wydarzeń sprzed 149 laty nawiązał pro-
gram artystyczny przygotowany przez uczniów 
pod kierunkiem nauczycieli – prozą, poezją i pie-
śnią opisujący czas powstania styczniowego na 
ziemiach polskich. 

Na 27 stycznia br. zaplanowano obchody pią-
tej rocznicy nadania unieckiej placówce imienia 
Powstańców Styczniowych. Program uroczystości 
w szkole przewiduje prezentację multimedialną 
„Powstanie oczami dziecka”, część artystyczną, 
wywiad z Katarzyną Maludy, autorką książki 
„Rok 1863” oraz biesiadę patriotyczną.

r-r

WYDARZENIA

Fragment uroczystości sprzed 5 lat – uczniowie składają ślubowanie na sztandar

na uboczu umieszczony, stoję na dworzu w szlafroku 
z gołą głową i z latarnią w ręku. 

Tu widzę rozmyślne zapalenie stodoły, by słu-
żyła tylko za oświecenie do ścigania, bo nikogo 
w niej nie było. Również plebanja podpalona przez 
kozaków przy użyciu suchej słomy z dachu i wy-
strzale. Zupełne nieszczęście! Wybiegają z ognia 
powstańcy Polacy, otaczają ich żołnierze. Kozacy, 
dopełniają rewizji… a popłoch, wynikły w wojsku, 
dozwala mi ujść szczęśliwie do sąsiedniego domu, 
będącego w pobliżu i tam zostałem do godz. 3-ej 
rano., gdzie 3 kozaków uzbrojonych zabiera mnie 
do dowódcy Sierzputowskiego pułkownika. Tu wi-
dzę, że i moja osoba zagrożona i dozna jednego 
pewno losu z jeńcami. Lecz ten, pociesza, a przy-
tem poleca zabrać i pochować dwóch zabitych 
Polaków i mocno rannych pojednać z Bogiem, 
w liczbie których jeden umiera w Uniecku, drugi 
w Raciążu, a trzeci w Glinojecku.

Z ludzi unieckich zabity został kupiec Kopro-
wicz, ranny w rękę Kwiatkowski, na której dziec-
ko swoje trzymał. Ci ratować chcieli swoje rzeczy 
i uprowadzić z płomieni bydło.

Tak więc w okamgnieniu pozbawiony zo-
stałem wszystkiego i całe mienie moje w popiół, 
gruzy zamieniono, wszystko, trzoda chlewna, która 
w pobliżu plebanji w chlewach umieszczona była, 
zboże, cała krescencja, pasza, sprzęty, pościel, 
garderoba, biblioteka, która przeszło 2 tys. zł. 
Kosztowała, pieniądze, wszystko, wszystko, a po-
zostałość i całe mienie stanowił szlafrok i w czem 
byłem. Ratunek był wykluczony, bo i ksiądz z Ra-
towa, służba domowa to wyratowali, co na nich 

było, jak i inni ludzie dworscy, w dwóch domach 
czworakach, w środku wsi, zamieszkali nie mogli 
uratować.

Probostwo przy tem straciło i kościół z upo-
sażenia swego, wszystkie dowody i akta, zasiew 
cały, jary, trzodę chlewną, wszystkie naczynia 
i sprzęty spisane tabelarycznym spisem i proto-
kołem tradycyjnym objęte. Z bielizny kościelnej: 
komże, fi ranki i rzeczy dane do prania, bursy, 
dwie puszki do chorych, wszystkie wota srebrne 
i inne, pieczęcie: kościelne, urzędników stanu 
cyw., do tuszu nowa i do laku dawna itp., akta 
metryczne od lat najdawniejszych i akta metrycz-
no-cywilne, a nawet duplikat z roku zeszłego 
1862 r. (prócz jednej księgi urodzonych samych 
1 st. 1852 r., którą formując summariusz czyli re-
jestr, na stole przy oknie umieściłem i ta wskutek 
wypadnięcia okna wyrzucona na świat, ocalała 
i oddana mi została), serenga i bańki nadesłane 
dla felczerów parafi alnych.

Dziś dopiero składam niniejszy raport J. W. 
Panu, do skreślenia którego ledwie odwagi i sił 
mogłem nabrać, będąc znękany chorobą i nie-
szczęściem… Ks. Adam Kosiński”

Po potyczce w Uniecku do końca marca 
1863 r., stacjonował tu oddział wojsk rosyjskich 
pod dowództwem ppłka Nabokowa, który później 
wycofał się do Płońska.

Do niewoli rosyjskiej dostali się również m. 
in. Edward Postrych – dowódca jednego z oddzia-
łów atakujących wcześniej Płock oraz ppor. rez. 
Władysław Markiewicz – dezerter z wojska rosyj-

skiego. Został on później rozstrzelany w Modlinie 
wraz z Kazimierzem Wolskim.

Z okresem powstania styczniowego wiążę się 
żywa wśród starszych mieszkańców Uniecka opo-
wieść o zdrajcy nazwiskiem Szmata. W zamian 
za sakiewkę złota miał on ukryć w swojej stodole 
powstańca. W obawie że powstaniec, przeżywszy, 
odbierze mu pieniądze, oddał go w ręce Kozaków. 
Za zdobyte pieniądze kupił majątek. Wyizolowany 
jednak ze społeczności wiejskiej i dręczony wy-
rzutami sumienia, opuścił wieś i popełnił samo-
bójstwo.

Tędy podczas powstania przebiegał jeden 
ze szlaków poczty powstańczej w kierunku grany 
pruskiej (Płońsk – Baboszewo – Drozdowo – Kraj-
kowo – Unieck – Radzimowice – Liberadz – Lewi-
czyn – granica pruska).

W okresie powstania styczniowego doszło 
w najbliższej okolicy do kilku bitew i potyczek: Sie-
miątkowo (9 III), Radzanów (21 II i 17 VII), Droz-
dowo (20 VIII) – tu 100-osobowy oddział Kozaków 
zaatakował powstańców, z których wielu zginęło, 
a 6 dostało się do niewoli. W ręce Kozaków wpadło 
68 sztuk broni, 5 koni i wóz z bagażem.

Potyczka w Uniecku w 1863 roku uważana 
jest powszechnie jako najważniejsze wydarzenie 
w dziejach miejscowości. Nazwa wsi dzięki temu 
wydarzeniu historycznemu jest znana w podręcz-
nikach historii (zarówno regionalnej jak i Polski) 
XIX wieku oraz opracowaniach dotyczących po-
wstania styczniowego.   

   
Jerzy Borowski

ij l d d i k l

Szkoła w Uniecku z imieniem
Powstańców Styczniowych i sztandarem
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Uczniowie, pod kierunkiem  E. Grzelak i H. Kowalczyk, 
zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, wokalno-instru-
mentalne i taneczne w przedstawieniu jasełkowym. Uwagę wi-

dzów przykuwały pomysłowe stroje, dekoracja. Przedstawieniu 
towarzyszyły kolędy śpiewane wspólnie z publicznością.

ZSK

22 grudnia w Zespole Szkół w Uniec-
ku z bożonarodzeniowym przesłaniem 
wystąpili uczniowie klas: I, III, IV i V 
prezentując jasełka pod kierunkiem mgr 
Moniki Kowalskiej. 

Mali aktorzy wcielili się w role Ma-
ryi, Józefa, aniołów, pasterzy, trzech króli 
przybywających złożyć pokłon nowona-
rodzonemu Jezusowi. Dzieci przypo-
mniały wydarzenia sprzed ponad dwóch 
tysięcy lat kiedy w Betlejem narodziło 
się Boże Dziecię. Nie zabrakło momentu 
poszukiwania miejsca w Betlejem, które 
jak się okazało jest blisko tylko trzeba 
zapragnąć je odnaleźć. 

Uroku inscenizacji dodawały kolędy 
i pastorałki, które wprowadziły wszyst-
kich obecnych w świąteczny nastrój.

Po przedstawieniu głos zabrał ks. 
proboszcz mgr Wojciech Iwanowski oraz 
dyrektor mgr Anna Ossowska składając 
życzenia i zapraszając wszystkich na-
uczycieli, dzieci oraz rodziców do ,,po-
łamania „się opłatkiem. Wigilijny dzień 
w naszej szkole  to już coroczna tradycja, 
która uświadamia jak  bardzo ważne są  
Święta Bożego Narodzenia. 

Anna Marciniak

Krajkowo

Jase łka w szkoleJase łka w szkole

Bożonarodzeniowe przes łanieBożonarodzeniowe przes łanie
Unieck
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W czwartek 22 grudnia odbyła się 
w naszym przedszkolu Wigilia. Święta 
Bożego Narodzenia kryją w sobie nie-
powtarzalną magię: radość i niecierpli-
we oczekiwanie na pierwszą wigilijną 
gwiazdkę. Dla wielu jest to czas spotkań 
w rodzinnym gronie, dzielenia się opłat-
kiem, składania życzeń najbliższym, 
wspólnego kolędowania. Także u nas na-

stał cudowny dla wszystkich czas – Boże 
Narodzenie. Wspaniałym momentem 
było dzielenie się opłatkiem, składanie 
świątecznych życzeń oraz śpiewanie 
kolęd. Takie podniosłe chwile nie tylko 
utrwalają dzieciom znajomość tradycji 
i zwyczajów świątecznych, lecz również, 
co najważniejsze wzmacniają bliskie 
i serdeczne relacje.

Jak co roku dzieci 
odwiedził również Świę-
ty Mikołaj i wręczył 
przedszkolakom pre-
zenty. 

Po wspólnym świę-
towaniu dzieci wraz 
z rodzicami obejrzały 
jasełka przygotowane 
przez starszych kole-
gów. Nasze przedszko-
laki też miały w nich 
swój udział. Dziewczyn-
ki – Ania, Nikola, Oli-
wia, Lucynka, Paulinka 

i Dorotka doskonale sprawdziły się w 
roli aniołków. 

Wychowawca Marlena Wrońska

Z ŻYCIA SZKÓŁ

Przedszkolaki  z  prezentamiPrzedszkolaki  z  prezentami
Gralewo
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6 grudnia 2016 r. w 
Szkole Podstawowej im. 
Powstańców Styczniowych 
w Uniecku pojawił się dłu-
go oczekiwany gość. – Kto 
to? – Mikołaj!!! Rozma-
wiał z dziećmi, wysłuchał 
wielu piosenek i wierszy 
przygotowanych specjalnie 
dla niego. Oczywiście nie 
zapomniał o prezentach 
dla każdego dziecka. Spo-
tkanie z Mikołajem minęło 
w bardzo miłej atmosferze. 
Do zobaczenia za rok.  

SPU

6 grudnia to dzień, który na długo pozostawił miłe 
wspomnienia dzieciom z punktu przedszkolnego w Krajko-
wie. Mimo braku białego puchu w sali przedszkolnej poja-
wił się długo wyczekiwany gość – Mikołaj, którego ciepło 
przywitaliśmy wierszami i piosenkami. Miły gość przepro-
wadził z przedszkolakami rozmowę na temat właściwych 
zachowań, następnie wszystkich obdarował prezentami. 
W zamian otrzymał serdeczne podziękowania i obietnice, 
że przedszkolaki już zawsze będą grzeczne. Na pożegna-
nie wszyscy uścisnęliśmy Mikołaja i poprosiliśmy by od-
wiedził nas w Święta Bożego Narodzenia. Mile spędzony 
czas uświetniły wspólne zdjęcia oraz słodki poczęstunek 
w którym uczestniczyli również rodzice.

Wychowawczyni
Jolanta Miszczyńska 

21 grudnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 
uczniowie z Zespołu Szkół w Starym Gralewie odwiedzili 
pacjentów przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Lecz-
niczym w  Kraszewie – Czubakach.

 W ramach świątecznej akcji, pod kierunkiem swoich 
opiekunów, przygotowali program artystyczny, mający przy-
bliżyć atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 

Pacjen ci wysłuchali koncertu kolęd i pastorałek pięknie 
zaśpiewanych przez uczennice klasy II gimnazjum i szko-
ły podstawowej. Oprócz tego wszyscy pacjenci obdarowani 
zostali wykonanymi przez uczniów kartkami świąteczny-
mi z bożonarodzeniowymi życzeniami. W podziękowaniu 
uczniowie otrzymali piękną choinkę, którą wykonali pacjen-
ci w ramach prowadzonych tam zajęć.

  Godzinna wizyta minęła w przemiłym nastroju. Wszy-
scy żegnali  się w radosnej atmosferze zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia. 

ZSG

Gralewo ŚWIĄTECZNE ODWIEDZINY

Krajkowo MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU

Unieck DŁUGO OCZEKIWANY GOŚĆ
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Uniecku już dziesiąty raz uczestniczą 
w programie Fundacji WOŚP Ratuje-
my i uczymy ratować. Program ten jest 
czymś więcej niż jednorazowe kursy 
pierwszej pomocy. Daje szanse na re-
alne podniesienie w całym społeczeń-
stwie poziomu wiedzy i umiejętności z 
zakresu elementów pierwszej pomocy.

W ramach realizowanego programu 
w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 
odbyło się szkolenie uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej. W części wstępnej 

pojawiło się przypomnienie poznanych 
już wcześniej zagadnień wyjaśniających 
schemat udzielania pierwszej pomocy 
oraz utrwalenie znajomości numerów 
telefonów alarmowych. Uczniowie obej-
rzeli animowany fi lm w roli głównej z 
doktorem Kręciołkiem, który w sposób 
bardzo zrozumiały wskazał, jak krok po 
kroku postępować z osobą poszkodo-
waną w wypadku. W części właściwej 
odbyły się ćwiczenia przy fantomie (re-
suscytacja) oraz ćwiczenia w parach (po-
zycja boczna ustalona).

Uczniowie klasy I szkoły podstawo-
wej, którzy po raz pierwszy uczestniczyli 
w szkoleniu otrzymali imitacje telefo-
nów oraz podręczniki do nauki pierwszej 
pomocy.

W klasach IV-VI zajęcia z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy prowa-
dzone były podczas lekcji wychowania 
fi zycznego i zajęć techniki. 

Wszyscy uczniowie z chęcią brali 
udział w zajęciach i byli dumni z naby-
tych umiejętności ratujących życie.

Dorota Skwarska

PIERWSZA POMOC W UNIECKUPIERWSZA POMOC W UNIECKU
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Nazwa sołectwa lub innej 
jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Łączne 

wydatki
Bogucin Remont drogi gminnej w Bogucinie 7984,42
Budy Kraszewskie Dokumentacja na przeb.drogi w Budach Kraszewskich 9782,44
Charzyny Dokumentacja na przeb.drogi Charzyny-Bożymy 10330,99
Chyczewo Pokrycie części kosztów przebudowy drogi gminnej w Chyczewie dz.nr 35 7039,70
Cieciersk Dożwirowanie dróg gminnych 19138,24

Remont budynku gminnego w Cieciersku
Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Cieciersk działka nr 36

Ćwiersk Montaż lamp oświetlenia ulicznego 9599,59
Dobrska Kolonia Zakup stołów i krzeseł do budynku gminnego 10422,42

Zakup wyposażenia kuchennego do budynku gminnego
Drozdowo Remont równiarki 11732,84

Budowa altany 
Druchowo Pokrycie części kosztów zakupu materiałów do remontu dachu na budynku gminnym 8319,65
Folwark Raciąż Dokumentacja na budowę chodnika 9233,89
Grzybowo Zakup materiałów do remontu budynku gminnego w Grzybowie 9112,00

Zakup elementów na plac zabaw w Grzybowie
Jeżewo Wesel Remont równiarki 12586,13

Zakup progu zwalniającego
Zakup altany 

Kaczorowy Oświetlenie uliczne 15359,35
Kiełbowo Ogrodzenie Parku Dawnych Maszyn na terenie ZS w Gralewie 9264,37

Dożwirowanie dróg gminnych
Kiniki Odmulenie zbiornika przeciwpożarowego 8929,15

Oświetlenie uliczne 
Zakup materiałów i wyposażenia do altany
Remont równiarki

Kocięcin Brodowy Ogrodzenie placu zabaw w Kocięcinie Brodowym 11824,26
Dożwirowanie dróg gminnych
Remont równiarki

Kodłutowo Zakup i montaż piłkochwytaka ogrodzenia boiska 15755,52
Projekt na przebudowę drogi gminnej Kodłutowo-Sobocin

Kossobudy Dokumentacja na przebudowę drogi dz.nr 94 12281,38
Koziebrody Projekt na przebudowę drogi w Koziebrodach 23739,95

Zakup i montaż progów zwalniających
Odmulenie zbiornika przeciwpożarowego
Dożwirowanie dróg gminnych

Kozolin Dożwirowanie dróg gminnych 10209,09
Krajkowo Montaż lamp oświetlenia ulicznego 12616,61
Kraszewo Czubaki Remont budynku w Kraszewie Czubakach 10635,74
Kraszewo Falki Dokumentacja na przebudowę drogi od Żukowo Strusie do Kraszewo Podborne 10117,67

Kraszewo Gaczułty Uzupełnienie oświetlenia 15328,87
Zakup zestawu nagłośnienia  do budynku w Kraszewie Gaczułtach

Kraszewo Podborne Zakup i montaż progów zwalniających 10117,67
Uzupełnienie oświetlenia

Kraśniewo Remont równiarki 9782,44
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej
Doposażenie aneksu kuchennego w budynku gminnym

Kruszenica Dożwirowanie dróg i poboczy gminnych 9203,42
Remont równiarki
Malowanie przystanku autobusowego

Lipa Rozbudowa ZS w Krajkowie 8136,80
Łempinek Dokumentacja na przebudowę drogi w Łempinku do Niesiołowa 7253,03
Łempino Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej dz.201 12037,59
Mała Wieś Zakup urządzeń do ćwiczeń – siłownia na powietrzu 9751,97

Zakup kosy spalinowej
Dożwirowanie dróg gminych

Malewo Dożwirowanie dróg gminnych 7374,93
Wyrównianie terenu wokół zbiornika przeciwpożarowego

Młody Niedróż Remont drogi gminnej w Niedrożu 9904,34
Nowe Gralewo Ogrodzenie Parku Dawnych Maszyn na terenie ZS w Gralewie 9569,12

Uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej
Nowy Komunin Przebudowa drogi gminnej nr 321032W 10483,37

Remont równiarki
Nowe Młodochowo Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301030W Nowe Młodochowo-Niemczewo 11153,81
Pęsy Oświetlenie uliczne 7100,65
Pólka Raciąż Oświetlenie uliczne 14810,80
Sierakowo Remont równiarki 11428,09

Zakup i montaż progów zwalniających
Stare Gralewo Dożwirowanie dróg gminnych 12951,83

Ogrodzenie Parku Dawnych Maszyn na terenie ZS w Gralewie
Zakup kosiarki

Stary Komunin Dofi nansowanie przebudowy drogi gminnej dz.nr 57 9112,00
Strożęcin Budowa boiska 12768,98

Remont równiarki
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Szapsk Remont elewacji na budynku OSP 12708,03

Dofi nansowanie  przebudowy drogi Szapsk-Błonie
Szczepkowo Doposażenie placu zabaw 12951,83

Budowa altany 
Położenie kostki brukowej

Unieck Doposażenie placu zabaw 17980,19
Ogrodzenie placu zabaw w Uniecku
Remont równiarki
Dożwirowanie dróg gminnych
Zakup szafy chłodniczej 
Zasypanie i wyrównanie działki nr 263

Wępiły Zakup i montaż wiaty przystankowej 10239,57
Dożwirowanie dróg gminnych

Witkowo Zakup i montaż lamp LED 10056,72
Remont równiarki

Zdunówek Dokumentacja na przebudowę drogi w Zdunówku 9904,34
Remont równiarki

Żukowo Strusie Dokumentacja na przebudowę drogi dz.nr 58 7557,78
Złotopole Przebudowa drogi gminnej dz.nr 100 8776,77
Żychowo Montaż lamp oświetlenia ulicznego 9508,17

Ogółem 563968,51

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 R.

UCHWAŁA Nr XX.132.2016 

Rady Gminy Raciąż 

z dnia 1 grudnia 2016 roku 

 
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 
716) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie 
Gminy Raciąż: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 złotych od 1 m² 
powierzchni; 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 złotych od 1 ha powierzchni; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 złotych od 1 m2 

powierzchni; 
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, 
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1m2 

powierzchni. 
2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,33 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej; 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 
14,00 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 10,59 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej; 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 
złotych od 1 m² powierzchni użytkowej; 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 2,50 złotych od 1 m2 
powierzchni użytkowej. 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

 
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 

1) nieruchomości lub ich części związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem 
powierzchni zajętych na działalność gospodarczą; 

2) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele działalności z zakresu kultury oraz 
kultury fizycznej, sportu i rekreacji z wyłączeniem zajętych na działalność gospodarczą;     

3) rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowle służące do odprowadzania 
i oczyszczania ścieków. 



„Głos Raciąża” nr 1/201712 FOTOREPORTAŻ

Zdjęcia z archiwum szkołyk łZdj i hid h

Szkolne jase łka w GralewieSzkolne jase łka w Gralewie



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


