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W numerze także:
* Premier Mateusz Morawiecki 

w Płońsku

* Komunikat Państwowego 
Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Płońsku w sprawie 
obecności bakterii grupy coli 
w wodzie z wodociągu Raciąż

* Sołtys na zagrodzie równy 
wojewodzie – o święcie 
sołtysów – 11 marca, i ich roli 
w społeczności lokalnej

* Poznaj swojego dzielnicowego – 
prezentujemy dzielnicowych 
i ich rewiry w gminie Raciąż

* Z życia szkół – tym razem 
w Koziebrodach i Starym 
Gralewie

* Policja ostrzega przed oszustami 
internetowymi

Od dawna zespół przebierańców zapustnych z  Koziebród w ostatni dzień karnawału odwiedza Urząd Gminy Raciąż, dając występ 
w urzędowych wnętrzach. Tak też było i w tym roku. We wtorek, 5 marca, towarzyszyliśmy temu wydarzeniu.

Relacja zdjęciowa – str. 6-7.  Czytaj – str. 8

Zapusty w urzędzieZapusty w urzędzie

Z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego państwa Danuty i Antoniego Antoszkiewi-
czów z Witkowa, w Urzędzie Gminy Raciąż odbyła się miła uroczystość. Wójt gminy 
Raciąż Zbigniew Sadowski wręczył jubilatom Medale Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie, nadane przez Prezydenta RP. Nie zabrakło życzeń, wzruszeń i pamiątkowych 
fotografi i.
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Premier Mateusz Morawiecki i mi-
nister infrastruktury Andrzej Adamczyk 
przedstawili w Płońsku szczegóły pla-
nu przywracania zlikwidowanych połą-
czeń autobusowych.

– Nie możemy pozwolić, aby osoby 
starsze, z niepełnosprawnościami czy 
dzieci, mogły korzystać tylko z połączeń 
samochodowych – zaznaczył premier. 
Jak wyjaśnił, odtwarzając połączenia 
autobusowe, rząd postanowił zmie-
rzyć się z problemem cywilizacyjnym. 
– Przez dopłaty z budżetu centralnego, 
we współpracy z samorządami gminnymi, 
powiatowymi i wojewódzkimi planujemy 
odtworzenie połączeń, które zostały zlikwi-
dowane” – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu poinformował, że w najbliż-
szych dniach rozpocznie się podział środ-
ków z Funduszu Dróg Samorządowych, a 
minister infrastruktury dodał, że w drugiej 
połowie maja powinna wejść w życie usta-

wa o Funduszu Rozwoju Połączeń Autobu-
sowych. Ustawa ta ma umożliwić przywra-
canie połączeń, które wcześniej zostały za-
mknięte. Jak wyjaśnił Andrzej Adamczyk, 
Fundusz Rozwoju Połączeń Autobusowych 
i Fundusz Dróg Samorządowych to dwa fi -
lary przywracania transportu lokalnego.

Premier zaznaczył, że połączenia au-
tobusowe mają być przywracane pod nad-

zorem strategicznej myśli marszałka 
i wojewody. – Docelowo wszystko ma 
być powiązane logiczną siecią z PKP – 
podkreślił szef rządu. – Marzy mi się 
nawet jeden wspólny bilet – dodał.

Dzięki Funduszowi Dróg Samorzą-
dowych będzie można zmodernizować 
wiele dróg gminnych i powiatowych. 
W tym roku Fundusz dysponuje kwotą 
6 mld zł. Natomiast na dofi nansowanie 
defi cytu w przewozach autobusowych 
rząd przeznaczy 800 mln zł, dopłacając 
do każdego tzw. wozokilometra do 1 zł.
– Mamy nadzieję, że już w drugiej poło-

wie roku Polacy będą mogli liczyć na to, że 
będą reaktywowane linie autobusowe i dofi -
nansowywane te, które do tej pory były de-
fi cytowe – zaznaczył minister infrastruktury 
Andrzej Adamczyk.

Źródło: premier.gov.pl
Fot. Adam Guz, KPRM

 INFORMACJE

I sesja nowej Rady Gminy Raciąż

Odtworzymy połączenia autobusowe

Premier Mateusz Morawiecki w PłońskuPremier Mateusz Morawiecki w Płońsku

Starostwo Powiatowe w Płońsku informuje, że od 1 kwietnia 2019 r.
zostają zawieszone niektóre linie komunikacyjne i kursy w ramach 
powiatowych przewozów pasażerskich. Zmiany zostały wprowadzone 
ze względu na spadek zainteresowania mieszkańców powiatu autobu-
sowym publicznym transportem zbiorowym. Chodzi o trasy, którymi 
podróżowało od 0 do 3 pasażerów, co odzwierciedlają dane otrzymane 
od przewoźnika – fi rmy HM Trans s.c. Ponadto na niektórych trasach 
kursują prywatni przewoźnicy.

Poniżej publikujemy zestawienie zawieszonych linii i kursów 
obejmujących teren gminy Raciąż.

Linie:

114 Płońsk – Arcelin – Baboszewo – Rzewin – Kossobudy – Sierako-
wo – Raciąż – Koziebrody

115 Płońsk – Arcelin – Baboszewo – Rzewin – Krajkowo – Raciąż

116 Płońsk – Arcelin – Baboszewo – Rzewin – Krajkowo – Raciąż

119 Płońsk – Arcelin – Baboszewo – Mystkowo – Szapsk – Nowe 
Gralewo – Raciąż

Od 1 kwietnia nowy rozkład jazdyOd 1 kwietnia nowy rozkład jazdy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), zwo-
łuję V sesję zwyczajną Rady Gminy Raciąż 
w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 11:00, w 
sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż, ul. 
Kilińskiego 2.

Proponowany porządek obrad V sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomoc-
ności obrad.

2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gmi-

ny.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu sołtysa;

2) w sprawie zarządzenia wyborów uzu-
pełniających sołtysa Sołectwa Nowe 
Młodochowo;

3) w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu członka Rady Sołeckiej;

4) w sprawie zarządzenia wyborów uzu-
pełniających członka Rady Sołeckiej

5) w spawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Raciąż;

6)  w sprawie zmiany uchwały budżeto-
wej Gminy Raciąż na 2019 rok;

7) w sprawie ustalenia planu dofi nan-
sowania zawodowego nauczycieli i 
maksymalnej kwoty opłat za kształ-
cenie pobierane przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
określenia specjalności i form kształ-
cenia, na które jest przyznawane dofi -
nansowanie w 2019 r.;

8) w sprawie ustalenia planu sieci pu-
blicznych szkół podstawowych, pro-
wadzonych przez Gminę Raciąż oraz 
określenia granic obwodów publicz-
nych szkół podstawowych od dnia 1 
września 2019 r.

9) w sprawie wyboru metody opłaty oraz 
ustalenia stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi;

10) w sprawie górnych stawek opłat po-
noszonych przez właścicieli nieru-
chomości, którzy pozbywają się z te-
renu nieruchomości nieczystości cie-
kłych oraz właścicieli nieruchomości, 
którzy są zobowiązani zawrzeć umo-
wę na odbieranie odpadów komunal-
nych;

11) w sprawie określenia wzoru dekla-
racji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właściciela nierucho-
mości;

12)  w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Raciąż.

6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Muchyńska

28 marca 2019 r. o godz. 11:00

V Zwyczajna Sesja Rady Gminy RaciążV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Raciąż
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...równy wojewodzie 
Taki napis widnieje na pomniku sołtysa 
w Wąchocku. Ale jest też inne powiedze-
nie, według którego jaki sołtys, taka wieś. 
11 marca sołtysi mieli swoje święto.

Funkcja sołtysa była już znana w śre-
dniowieczu. Wówczas ich rola sprowa-
dzała się głównie do pobierania czynszu 
i przewodniczenia ławie wiejskiej. 
Współcześnie sołtys jest organem wyko-
nawczym sołectwa, lokalnym liderem.

Sołtys spełnia trzy podstawowe funk-
cje: łącznika, organizatora i administrato-
ra. Sołtys jest łącznikiem między miesz-
kańcami a organami gminy – wójtem oraz 
Radą Gminy. Oznacza to, że powinien 
sygnalizować organom gminy potrzeby 
i problemy mieszkańców swojej wsi, 
a także przekazywać treści uchwał Rady 
Gminy, decyzji i zarządzeń wójta do 
mieszkańców swojego sołectwa. Sołtys 
jest organizatorem zebrań wiejskich, na 
których omawiane są wspólne sprawy 
dotyczące sołectwa. To on przygotowuje 
program zebrania, zbiera pomysły i pil-
nuje porządku obrad. Sołtys organizuje 
też wspólne prace mieszkańców sołec-
twa, uzgodnione na zebraniu wiejskim 
i stara się je koordynować. Sołtys to 
też administrator, który pilnuje, aby roz-
porządzenia, zarządzenia i uchwały or-
ganów gminy, powiatu, województwa 
były znane w sołectwie i wykonywane. 
Do powszechnych zadań sołtysa należy 
też zbieranie podatków czy zawiada-
mianie o obowiązkowych szczepieniach 
zwierząt. 

11 marca sołtysi mieli swoje świę-
to. Dzień Sołtysa ma na celu okazanie 
wdzięczności i szacunku sołtysom za 
ich pracę oraz zwrócenie uwagi społe-
czeństwa na rolę sołtysa na polskiej wsi. 
W Polsce jest ok. 40 tys. sołtysów, na 
Mazowszu – 8 tys.

Niekoronowaną stolicą sołtysów jest 
Wąchock. Tu znajduje się pomnik soł-
tysa (patrz zdjęcie), na którym umiesz-
czony jest napis; „Sołtys na zagrodzie 
równy wojewodzie”. Wąchock słynie 
z dowcipów, wśród nich nie brak tych 
o sołtysach. Do pomnika prowadzi Aleja 
Humoru, przy której umieszczono 33 że-
liwne tablice z dowcipami o Wąchocku 
i wąchockim sołtysie. Przy alei wyko-
nano również dół nawiązujący do dow-
cipu o tym, że sołtys Wąchocka kazał 

wykopać dół, aby sobie zrobić zdjęcie 
do pasa. Posadowiona na cokole fi gura 
przedstawia siedzącego na kamieniu soł-

tysa z lekko przekrzywionym kapeluszu, 
który prawą rękę trzyma opartą o drew-
niane koło od furmanki, a w lewej ręce 
trzyma przystawiony do ucha telefon ko-
mórkowy. Koło odwołuje się do jednego 
z dowcipów, który mówi o rzekomym 
sposobie wybierania w Wąchocku sołty-
sa – puszcza się z najwyższej górki koło 
od furmanki; w czyją chałupę uderzy, ten 
zostaje sołtysem. 

W gminie Raciąż funkcję sołtysa peł-
nią 53 osoby. To grupa aktywnych miesz-
kańców gminy, zbiegająca o sprawy 
ważne dla sołectw. Można się o tym prze-
konać na sesjach Rady Gminy Raciąż, 
w których uczestniczą sołtysi i za każdym 
razem dowodzą, że są autentycznymi li-
derami swoich małych ojczyzn. Punkt 
dotyczący zadawania pytań i składania 
wniosków, znajdujący się w porządku 
obrad, jest niemal zdominowany właśnie 
przez sołtysów, którzy dopominają się 
o zaspokojenie potrzeb mieszkańców 
swoich sołectw.

r-r

SAMORZĄD

SOŁTYS NA ZAGRODZIE…SOŁTYS NA ZAGRODZIE…

Pomnik sołtysa w Wąchocku
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Pomimo wielu przestróg i apeli policji oraz zaostrzonych kar, nadal zdarzają się 
nieodpowiedzialni kierowcy, którzy decydują się na jazdę po alkoholu. Stwarzają 
oni zagrożenie nie tylko dla siebie samych ale również innych użytkowników dróg. 
Konsekwencją ich nieodpowiedzialności może być tragiczny w skutkach wypadek 
drogowy. 

INFORMACJE

Dzięki czujności opiekunów ze 
szkoły w Gralewie oraz szybkiej reak-
cji raciąskich policjantów nie doszło 
do tragedii. Funkcjonariusze uniemoż-
liwili dalszą jazdę pijanemu kierowcy 
szkolnego autobusu, który przewoził 
uczniów.

21 marca po południu do Komisaria-
tu Policji w Raciążu zadzwonił zanie-
pokojony dyrektor szkoły w Gralewie. 
Chwilę wcześniej dostał wiadomość 
od opiekunki dzieci dojeżdżających do 
szkoły autobusem, że kierowca „gim-
busa” może być nietrzeźwy. Raciąscy 
funkcjonariusze szybko zareagowali 
na zgłoszenie. Już kilka minut później 
w Ćwiersku zatrzymali szkolny auto-
bus do kontroli. By to zrobić musie-
li zajechać mu drogę, gdyż kierowca 
początkowo nie chciał się zatrzymać. 
Od 70-latka, który kierował gimbusem 
i miał wyraźne problemy z utrzymaniem 
równowagi, policjanci wyczuli alkohol. 
Został on przewieziony do komisaria-
tu, gdzie funkcjonariusze przeprowa-
dzili badanie trzeźwości alkometrem. 
Urządzenie wskazało, że kierowca ma 
w organizmie 2,3 promila alkoholu. 
Autobus został przekazany wskazanej 
przez właściciela fi rmy osobie.

70-latek wykazał się skrajną nie-
odpowiedzialnością. Decydując się na 
jazdę w stanie nietrzeźwości ryzykował 
życiem nie tylko swoim, ale i 15 dzie-
ci, które przewoził. W czasie kontroli 
przeprowadzanej przez funkcjonariuszy 
wszyscy uczniowie podstawówki zo-
stali odebrani przez rodziców. Wkrótce 
mężczyzna odpowie za jazdę w stanie 
nietrzeźwości. O wymiarze kary zade-
cyduje sąd. 

W nocy z 17 na 18 marca policjanci 
z Komisariatu Policji w Raciążu inter-
weniowali w Starym Gralewie, gdzie 
osobowa skoda uderzyła w drzewo. 
Osobówkę, znajdującą się w przydroż-
nym rowie z dwoma osobami w środ-
ku, zauważył przejeżdżający tamtędy 
obywatel i od razu powiadomił służby 
ratunkowe. Gdy funkcjonariusze przy-
jechali na miejsce za kierownicą auta 
nadal siedział 40-latek z gm Raciąż, 
a na miejscu pasażera 31-letni płoc-
czanin. Obaj mężczyźni byli pijani, 
mieli problem z wyjściem z samochodu 
i zachowaniem równowagi. Badanie na 
trzeźwość wykazało u 40-latka blisko 
2,6 promila alkoholu w organizmie, na-
tomiast u młodszego mężczyzny ponad 
2,1 promila. Odmówili udzielenia im 

pomocy lekarskiej, gdyż twierdzili, że 
nic im się nie stało. Funkcjonariusze 
zatrzymali obu mężczyzn i przewieźli 
do policyjnego aresztu. Rozbite auto 
zostało zabezpieczone na strzeżonym 
parkingu.

Pijanym kierowcom grozi wysoka 
kara grzywny i nawet 2 lata więzienia.

Picie alkoholu przez kierowcę stwa-
rza realne zagrożenie dla życia i zdrowia 
wszystkich uczestników ruchu, ponie-
waż alkohol:

 zmniejsza szybkość reakcji
 ogranicza pole widzenia
 powoduje błędną ocenę odległości 

i szybkości,
 powoduje błędną ocenę własnych 

możliwości, znacznie obniża samo-
kontrolę i koncentrację,

 powoduje rozproszenie uwagi oraz 
senność.

Tak niewiele trzeba, aby doszło do 
tragedii. Jazda w stanie nietrzeźwości 
niesie za sobą nie tylko konsekwencje 
prawne, ale przede wszystkim ryzyko 
spowodowania tragicznego wypadku, 
którego skutki są nieodwracalne.

KPP Płońsk

Kolejni nietrzeźwi kierowcy zatrzymani przez policjęKolejni nietrzeźwi kierowcy zatrzymani przez policję

Plan pracy Rady GminyPlan pracy Rady Gminy W skrócie

Rada Gminy Raciąż przyjęła uchwa-
łę w sprawie wyboru przedstawiciela 
gminy w Radzie Społecznej przy Samo-
dzielnym Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Płońsku. Został 
nim wójt Zbigniew Sadowski.

***
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Raciąż zmianie uległ skład Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji. Jej członkiem 
została radna Beata Herman, w miejsce 
radnej Grażyny Szczepańskiej.

***
Rada przyjęła uchwałę w sprawie 

składki członkowskiej na rzecz Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania – 
Przyjazne Mazowsze w Płońsku. Skład-
ka z tytułu członkostwa gminy Raciąż 
w tym stowarzyszeniu ustalona została 
w wysokości 17 414 zł.

W II kwartale 2019 r. Rada Gminy 
Raciąż zapozna się z informacją o obiek-
tach sportowych i placach zabaw oraz 
dokona ich oceny pod względem norm 
bezpieczeństwa. Rozpatrzy sprawozda-
nie w wykonania budżetu gminy za 2018 
r. wraz z uchwałą o udzieleniu wójtowi 
absolutorium. Zatwierdzi plan remontów 
i modernizacji dróg gminnych. Rozpa-
trzy bieżące projekty uchwał.

W III kwartale rada zapozna się z 
informacją dotyczącą realizacji budżetu 
gminy za I półrocze 2019 r. Oceni stan 
ochrony środowiska i gospodarkę odpa-
dami. Zapozna się z informacją o realiza-
cji zadań oświatowych na terenie gminy 
Raciąż za rok szkolny 2018/2019. Roz-
patrzy bieżące projekty uchwał.

Na IV kwartał rada zaplanowała 
omówienie założeń do projektu budżetu 
na 2020 rok oraz ustalenie zadań w za-
kresie priorytetowych inwestycji na rok 
przyszły. Rada za zapozna się też z in-
formacją dotyczącą analizy oświadczeń 
majątkowych pracowników i radnych. 
Uchwali stawki podatków i opłat lokal-
nych oraz budżet na rok 2020. Przyjmie 
Gminny Program Profi laktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych na 
2020 r. Oceni bezpieczeństwo publiczne 
na terenie gminy Raciąż w 2019 r.

Plan pracy Rady Gminy Raciąż jest 
otwarty i będzie uzupełniany o tematy 
wynikające z bieżącej pracy organów 
gminy Raciąż.



„Głos Raciąża” nr 3/2019 5INFORMACJE

Dzielnicowy aspirant sztabowy 
Marcin Leśniak, telefony kontaktowe 
519 035 468, 023 662 15 70, rejon  służ-
bowy nr 2 obejmujący następujące miej-
scowości: Bielany, Nudy Kraszewskie, 
Charzyny, Cieciersk, Druchowo, Grzy-
bowo, Jeżewo – Wesel, Kocięcin Bro-
dowy, Kocięcin – Tworki, Kodłutowo, 
Nowy Komunin, Stary Komunin, Kozie-
brody, Kraszewo – Czubaki, Kraszewo – 
Falki, Kraszewo – Gaczułty, Kraszewo – 

Podborne, Kraszewo – Rory, Kraszewo – Sławęcin, Malewo, Mała 
Wieś, Młody Niedróż, Stary Niedróż, Pólka – Raciąż, Sikory, Szczep-
kowo, Unieck, Żukowo – Strusie, Żukowo – Wawrzonki, Żukowo.

Dzielnicowy młodszy aspirant 
Witold Domarecki, telefony kontak-
towe 519 035 467, 023 662 15 70, rejon 
służbowy nr 3 obejmujący następują-
ce miejscowości: Bogucin, Chycze-
wo, Ćwiersk, Dobrska – Kolonia, Do-
brska – Włościany, Draminek, Droz-
dowo, Nowe Gralewo, Stare Gralewo, 
Kaczorowy, Kiniki, Kiełbowo, Kosso-
budy, Kozolin, Krajkowo, Krajkowo – 
Budki, Kraśniewo, Kruszenica, Lipa, 
Łempino, Łempinek, Nowe Młodochowo, Stare Młodochowo, 
Pęsy, Sierakowo, Strożęcin, Szapsk, Wępiły, Witkowo, Zdunó-
wek, Złotopole, Folwark – Raciąż.

46-latek na jednym z portali aukcyj-
nych znalazł ogłoszenie o sprzedaży wóz-
ka dziecięcego w atrakcyjnej cenie 250 zł. 
Kupił „spacerówkę” i zgodnie z ustale-
niami wpłacił pieniądze na podane przez 
sprzedającego konto. Kontakt ze sprzeda-
jącym urwał się zaraz po wpłacie. 46-latek 
zakupionego wózka ani zwrotu pieniędzy 
nie otrzymał. Telefon sprzedawcy przestał 
być aktywny, a ogłoszenie zostało usunięte.

W podobny sposób oszukani zostali 
31-latek i 45-latek. Jeden z nich kupił na 
aukcji półautomat spawalniczy, a drugi 
aparat fotografi czny. W obu przypadkach 
po przelaniu pieniędzy sprzedający nie 
wywiązali się z warunków transakcji. 
Kupujący nie otrzymali ani zakupionych 
przedmiotów, ani pieniędzy.

Podobną sprawę płońskim policjantom 
zgłosiła 31-latka. Jednak tu wykorzystany 
został portal społecznościowy, a nie au-
kcyjny. Na jednej z grup utworzonych na 
portalu społecznościowym pokrzywdzo-
na znalazła ona ofertę sprzedaży starych 
serwisów porcelanowych, półmisków, 
żyrandoli i kinkietów. Zgłaszającą kupiła 
wszystkie przedmioty i dokonała wpła-
ty 380 zł na podane konto. Sprzedająca 
nie wysłała pokrzywdzonej zakupionych 
przedmiotów i nie zwróciła pieniędzy. Ze-
rwała z nią całkowicie kontakt, blokując 
jej dostęp do swojego profi lu.

W taki sam sposób zakupu dresów na 
portalu społecznościowym dokonał 17-la-
tek. Transakcję ze sprzedającym ustalał 
za pomocą komunikatora. Po przelaniu 
pieniędzy zakupionego towaru nie dostał 
i został zablokowany.

Kolejne postępowanie prowadzo-
ne przez płońskich policjantów dotyczy 
włamania na konto internetowe założone 
na serwisie aukcyjnym. Takie zgłoszenie 
wpłynęło od 44-latka, który nie mógł się 
zalogować na założone przez siebie konto, 

na którym wystawiał ogłoszenia. Jego kon-
to zostało przejęte przez kogoś innego, kto 
wystawił do sprzedaży samochody, powo-
dując przy tym dodatkowe, wyższe opłaty, 
którymi pokrzywdzony został obciążony. 
Konto udało się odzyskać jednak płatność 
dodatkowa pozostała do zapłacenia.

Nieznany sprawca włamał się również 
na konto na portalu społecznościowym 
40-latki. Do jej znajomych, za pomocą ko-
munikatora wysłał wiadomość z prośbą o 
pożyczenie pieniędzy na transakcje inter-
netowe. Jeden ze znajomych kobiety, do-
konał przelewu przy użyciu kodu wyko-
rzystywanego przez polski system płatno-
ści mobilnych. Stracił w ten sposób ponad 
900 zł. Później 40-latka otrzymała jeszcze 
od wielu osób informację, że otrzymali od 
niej wiadomość, jednak przelewu nie wy-
konali.

Policjanci radzą, na co należy zwró-
cić uwagę podczas zakupów realizowa-
nych przez Internet:
 sprawdź w sieci jak sprzedawca i jego 

sklep został oceniony przez innych ku-
pujących i ile jest o nim opinii,

 zwróć uwagę, czy opinie potwierdzają 
fakt, że komentujący faktycznie nabył 
dany towar,

 pamiętaj, że prawo wymaga od sprze-
dawców podania pełnych danych reje-
strowych przedsiębiorcy. Brak numeru 

telefonu, adresu e-mail lub adresu fi rmy 
powinien być sygnałem ostrzegaw-
czym,

 sprzedawca ma też obowiązek opubli-
kować regulamin określający szczegó-
łowe zasady zawierania umowy przez 
Internet,

 sprawdź czy taki dokument istnieje i czy 
jest czytelny oraz zrozumiały, ponieważ 
prawo daje Ci możliwość zwrotu zaku-
pionych towarów. Sprawdź czy sprze-
dawca nie utrudnia wykonania Twojego 
prawa regulaminem lub procedurami 
dokonywania zwrotów,

 jeżeli ktoś żąda płatności z góry i podaje 
dane wyłącznie jednej opcji płatności, 
skorzystanie z niej może być ryzykow-
ne. Godne zaufania serwisy zazwyczaj 
oferują różne opcje płatności, z których 
najpopularniejsze to karta kredytowa 
oraz szybkie, bezpośrednie płatności za 
pośrednictwem różnych banków.

 pamiętaj, że operatorzy płatności, któ-
rzy obsługują sprzedawców interneto-
wych często oferują dodatkowe progra-
my ochrony kupujących – też możesz 
z nich skorzystać,

 zachowaj kompletną korespondencję ze 
sprzedawcą do czasu zakończenia cało-
ści transakcji i otrzymania towaru.

Zapłacenie za przedmiot i nie otrzyma-
nie go, to nic innego jak oszustwo. Kodeks 
karny przewiduje za ten czyn karę nawet 
do 8 lat pozbawienia wolności. W przypad-
ku próśb o przelew dobrze zweryfi kować 
osobę, która o niego prosi. Warto zadzwo-
nić do tej osoby i dopytać czy faktycznie 
taka prośbę wysłała. Przestrzeganie pod-
stawowych zasad bezpieczeństwa może 
uchronić przed utratą pieniędzy.

Podkom. Kinga Drężek-Zmysłow-
ska/policja.pl

Poznaj swojego dzielnicowegoPoznaj swojego dzielnicowego

 Coraz więcej oszustw internetowych Coraz więcej oszustw internetowych
W ostatnim czasie zauważyć można wzrost ilości oszustw z wykorzystaniem możliwości jakie dają so-

cial media. Można powiedzieć, że staja się one pewnego rodzaju plagą. Płońscy policjanci prowadzą kilka 
spraw, w których wykorzystane zostały serwisy społecznościowe, komunikatory i portale aukcyjne do popeł-
niania przestępstw.
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W sobotę, 2 marca, w sali OSP, obec-
nie wietlicy wiejskiej w Kodłutowie od-
był się pierwszy bal ostatkowy Koła Go-
spodyń Wiejskich. Panie z koła zadbały 

o wystrój sali i stołów, na których zna-
lazły się rozmaite dania, w tym domo-
we wypieki i tradycyjne swojskie ma-
rynaty.

Spotkanie rozpoczęło się od powi-
tania przybyłych członków wraz z mał-
żonkami. Przewodnicząca koła Hanna 
Waślicka wraz z sołtys Agnieszką Ry-
zińską powitały przybyłych oraz życzy-
ły dobrej zabawy. „Wszyscy jesteśmy 
ludźmi, każdy z nas ma swoje słabości. 
Umiejmy sobie je wybaczać i wtedy 
będzie nam wszystkim w naszej wsi, 
w naszej gminie, w naszym domu żyło 
się lepiej”.

Spotkanie ostatkowe rozpoczęło 
się o godzinie 20 i przebiegało w miłej 
i tanecznej atmosferze przy obfi cie zasta-
wionych stołach do godziny 2. Wszyscy 
opuszczali spotkanie w wyśmienitych 
nastrojach. 

Aneta Kwasiborska
Uczestnicy ostatków w Kodłutowie

Już po raz 38. odbyły się Mazo-
wieckie Zapusty zorganizowane przez 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Cie-
chanowie. Tym razem zespoły zapust-
ne gościły w miejscowości Jednorożec, 
w powiecie przasnyskim

Impreza odbyła się tradycyjnie w 
ostatnią niedzielę karnawału, 3 marca, 
pod honorowym patronatem marszałka 
województwa mazowieckiego Adama 
Struzika.

Wśród ponad 20 zespołów nie mogło 
zabraknąć reprezentacji z gminy Raciąż, 
konkretnie z Koziebród i Szapska.

„Tygodnik Ciechanowski”  (nr 10 z 
5 marca 2019 r.) zamieścił wypowiedzi 
uczestników przeglądu, m.in. Teresy 
Dobies – szefowej koziebrodzkiej grupy 
przebierańców zapustnych, która powie-
działa:

– Pierwsze zapusty zorganizowane 
były w Koziebrodach. Przyjechała do nas 
wtedy pani Irena Kotowicz-Borowy i na-
mówiła nas, żeby taką imprezę zorgani-
zować. Wtedy mieliśmy inny skład. Oso-
by, które zaczynały działalność, w więk-
szości już nie żyją. Od 11 lat jestem kie-
rownikiem tego zespołu. Nazywamy się 
„Aktywni Seniorzy”. Nazwa mówi sama 
za siebie. Mamy kilka młodszych pań, 
ale one nie występują, tylko nas wspiera-
ją. Jeździmy na różne imprezy, a w maju 
organizujemy u siebie przegląd piosenki 
biesiadnej. Zapusty pamiętam z czasów, 

gdy byłam mała. Przebierałam się razem 
z mamą. To było ponad 50 lat temu. Jej 
siostra była wtedy przewodniczącą Koła 
Gospodyń Wiejskich w Koziebrodach. 
To moja rodzinna miejscowość, w której 
mieszkam do dziś. Choć tamte czasy nie 
wrócą, możemy pokazać, jak one wyglą-
dały. Zależy nam na kultywowaniu trady-
cji po to, żeby pokazać młodym, jak ona 
wyglądała. Zapusty to piękny zwyczaj. 
Dla nas starszych to atrakcja, bo można 
wtedy sobie pożartować. Ja chętnie się 
w to wszystko angażuję, bo kocham 
śpiew i muzykę.

Dodajmy, że przez wiele lat zespoły 
zapustne w Koziebrodach prowadziła 
Barbara Falkiewicz (obecnie Kamińska), 
która do niedawna była też sołtysem tej 
miejscowości.

Od dawna zespół przebierańców za-
pustnych z Koziebród w ostatni dzień kar-
nawału odwiedza Urząd Gminy Raciąż, 
dając występ w urzędowych wnętrzach. 
Tak też było i w tym roku. We wtorek, 
5 marca, towarzyszyliśmy temu wyda-
rzeniu. Relacja zdjęciowa z zapustów 
w urzędzie – na poprzednich stronach.

r-r

WYDARZENIA

OSTATKI W KODŁUTOWIEOSTATKI W KODŁUTOWIE

ZAPUSTY NA MAZOWSZU I W  URZĘDZIE GMINYZAPUSTY NA MAZOWSZU I W  URZĘDZIE GMINY

Zespół z Szapska na przeglądzie w Jednorożcu.        Fot. Roman Nadaj, „Tygodnik Ciechanowski"
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14 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. 
Zbigniewa Dłużniewskiego  w Nowej Górze odbył 
się Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Współ-
czesnej Julii Hartwig  pod patronatem marszałka wo-
jewództwa mazowieckiego. 

Szkołę Podstawową im. Wł. St. Reymonta w Ko-
ziebrodach reprezentowała uczennica klasy VI – Ma-
ria Szczypa, która recytowała dwa utwory: obowiąz-
kowy ,,Wiosenne światło” oraz drugi, wybrany przez 
siebie wiersz „Po prostu”.

 Nasza uczennica doskonale poradziła sobie z  in-
terpretacją poezji Julii Hartwig i zajęła II miejsce.

Do konkursu uczennicę przygotowała pani Anna 
Kurkiewicz, nauczycielka języka polskiego.

Młodzi recytatorzy prezentowali wysoki poziom. 
Każda recytacja była inna, wyjątkowa.

Konkurs przebiegał w sympatycznej i podniosłej 
atmosferze. Spotkanie to, oprócz krzewienia litera-
tury pięknej, przyczyniło się do integracji środowisk 
nauczycieli i uczniów.

SP Koziebrody

ZE SZKÓŁ

Dziś dzieci z przedszkola w Starym Gralewie wzięły udział 
w wyborach miss i mistera przedszkola. Dzieci zaprezentowały 
swój ubiór, opowiedziały o sobie, swoich zainteresowaniach, 
zaprezentowały wiersze i piosenki. 

Jury wyłoniło zwycięzców choć trzeba przyznać, że było to 
niesamowicie trudne zadanie, bo wszystkie dzieci zaprezento-
wały się pięknie.

Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Współczesnej, Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Współczesnej, 
 poezji Julii Hartwig poezji Julii Hartwig

Maria Szczypa wyrecytowała II miejsceMaria Szczypa wyrecytowała II miejsce

Laureatki, w środku Maria Szczypa

MISS I  MISTER PRZEDSZKOLAMISS I  MISTER PRZEDSZKOLA

Źródło: Facebook SP Stare Gralewo
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Miejscowość Kwi
2019

Maj
2019

Cze
2019
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2019

Sie
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Wrz
2019

Paź
2019

Lis 
2019

Gru 
2019

Dobrska Kolonia
Dobrska Włościany
Kraśniewo
Gralewo
Nowe Gralewo           
Stare Gralewo
Szapsk
Wępiły
Złotopole

15 20 17 15 19 16 21 18 16

Folwark Raciąż
Kaczorowy
Kiniki
Kozolin                      
Strożęcin
Witkowo

16 21 18 16 20 17 22 19 17

Bogucin
Chyczewo
Kiełbowo
Łempinek
Łempino                     
Nowe Młodochowo 
Stare Młodochowo 
Młody Niedróż
Stary Niedróż
Żukowo Strusie
Żukowo Wawrzonki

17 22 19 17 21 18 23 20 18

Cieciersk
Druchowo
Koziebrody
Kraszewo Falki          
Malewo

18 23 21 18 22 19 24 21 19
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Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych
z terenu gminy Raciąż w okresie kwiecień – grudzień 2019 r.

Pojemnik należy wystawić do drogi publicznej do godz. 7.00

Bielany
Kraszewo Czubaki
Kraszewo Gaczułty    
Kraszewo Podborne
Kraszewo Rory
Kraszewo Sławęcin
Mała Wieś

19 24 24 19 23 20 25 22 20

Ćwiersk
Draminek
Drozdowo
Kossobudy                 
Kruszenica
Pęsy
Sierakowo
Zdunówek

23 27 25 22 26 23 28 25 23

Budy Kraszewskie
Kodłutowo
Lipa                            
Pólka Raciąż
Żychowo

24 28 26 23 27 24 29 26 24

Grzybowo
Kocięcin Brodowy
Kocięcin Tworki
Krajkowo
Krajkowo Budki       
Nowy Komunin
Stary Komunin
Szczepkowo

25 29 27 24 28 25 30 27 27

Charzyny
Jeżewo Wesel
Sikory
Unieck

26 30 28 25 29 26 31 28 30
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zaprasza do zap

na rok szkolny 2019/2020

zsraciaz.pl

Nasza placówka :

bardzo dobrym wynikiem w zakresie EWD
i olimpiadach

kcyjnych warsztatów dla uczniów

b
ce

:

w Liceum

w Technikum
technik handlowiec
technik ekonomista
technik informatyk
t ug gastronomicznych

w Bran
piekarz, stolarz, mechanik pojazdów

samochodowych, i inne)

w b
- 2 lata nauki dla absolwentów zasadniczej s y zawodowej
- 3 lata nauki dla absolwentów gimnazjum i s y podstawowej

Kursach Zawodowych
-

zawodowe

u
tel./fax.: (23) 679-10-31

zsraciaz.pl


