
ISSN 1425-8099ISSN 1425-8099

BEZP¸ATNY  BIULETYN  GMINY  RACIÑ˚  Nr  2/49                                2011 r.

Nr 2

Ukazuje si´ od 1993 r.

(212)

Trwają zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybierają sołtysów i rady sołeckie na kolejną 4-letnią kadencję. Uczest-
niczyliśmy w zebraniu w Koziebrodach, największej pod względem liczby mieszkańców miejscowości w gminie Raciąż.
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Zmiana adresu
Urzędu Gminy Raciąż

Wójt gminy Raciąż  informuje, że z dniem 
26 stycznia 2011 roku nastąpiła zmiana 

adresu urzędu. Aktualny adres:

URZĄD GMINY RACIĄŻ
UL. KILIŃSKIEGO 2
09-140 RACIĄŻ
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* Jak pan ocenia przebieg
i wyniki wyborów?

- Jestem pozytywnie zasko-
czony dobrym wynikiem, który
uzyskałem. Wprawdzie uwa-
żam, że od strony merytorycz-
nej ze wszystkich kandydatów
byłem najlepiej przygotowany,
to jednak tzw. czarna propagan-
da, którą prowadził pan Bień-
kowski, mogła swoje zrobić.
Ten pan pomawiał mnie na wie-
le sposobów. Na pewno tej spra-
wy nie zostawię swojemu bie-
gowi. Wynik wyborczy pokazu-
je, że mieszkańcy mi zaufali.
I ja muszę teraz pokazać, że
mieli rację. Jeśli chodzi o panią
Mazurek, zachowała się zupeł-
nie inaczej, tzn. prowadziła
kampanię pozytywną. Uwa-
żam, że miała wiele ciekawych
pomysłów, z kilku z nich być
może skorzystam. Ale, w mojej opi-
nii, większość z nich była jednak zbyt
idealistyczna ze względu na uwarun-
kowania prawne. Bo na przykład nie
jest możliwe, żeby wójt doprowadził
do tego, aby rolnicy hodowali kury.
Wójt nie ma możliwości, a i nie po-
winien ingerować w to, co który rol-
nik robi, jaką prowadzi produkcję.
Ale z kolei w sprawach związanych
z aktywizacją społeczną uważam, że
pani Mazurek ma wiele racji. Nato-
miast rzeczywistość skrzeczy.

* Rada Gminy zmieniła się w 33
procentach. Weszli do niej przed-
stawiciele komitetów wyborczych
kontrkandydatów. Czy zatem na-
leży się spodziewać przedłużenia
kampanii wyborczej na forum ra-
dy?

- Emocje już opadły i wyszło na
moje, że u nas nie będzie radnych

wójta i innych radnych, tylko wszy-
scy będą radnymi gminy. Wyraźnie
widać, że nie ma znaczenia rodowód
poszczególnych radnych, tylko to, co
wspólnie możemy zrobić dobrego
dla gminy. Nie będzie w naszej ra-
dzie koalicji i opozycji w sensie poli-
tycznym. Zresztą nie widzę na to
szansy, bo w gminach nie ma miejsca
na uprawianie polityki. Każdy oczy-
wiście ma jakieś poglądy polityczne,
ale nie ma ich jak przełożyć na płasz-
czyznę gminną. Uważam, że rada już
jest jedną drużyną. Dowodem są gło-
sowania. Budżet gminy na 2011 rok
został przyjęty jednogłośnie. Myślę,
że kolejnym sprawdzianem będzie
sesja absolutoryjna i sposób rozdzie-
lenia nadwyżki budżetowej z 2010
roku. 

* Ale brak opozycji to nie jest do-
bra sytuacja, bo opozycja mobili-
zuje rządzących do działania.

- O jaką opozycję chodzi? Na
ogół u nas uważa się, że opozycja
ma tylko za zadanie negować.
W mojej opinii natomiast opozy-
cja ma pilnować rządzących i pro-
ponować alternatywne, lepsze
rozwiązania. Jeżeli radny czy gru-
pa radnych wytknie ułomność ja-
kiejś propozycji wójta i wskaże
lepsze rozwiązanie, nie ma powo-
du, by go nie uwzględnić. Więc
w tym sensie opozycja w gminie
jest. Ale nie w aspekcie politycz-
nym, lecz merytorycznym. Prze-
jawia się w dyskusji nad konkret-
nymi rozwiązaniami. I żeby było
jasne: ja nie mam  woli ani chęci,
aby wchodzić w konflikt z radą.
Jeżeli większość rady ma inne
zdanie niż wójt na temat jakiejś
koncepcji, nawet jeśli wójt ma ra-
cję, w moim przekonaniu wójt po-
winien sobie w takiej sytuacji od-
puścić. Dla zgody.

* Gmina Raciąż osiągnęła pełno-
letność. Ukończyła 18 lat. Powsta-
ła w 1992 roku. Jakie są atrybuty
tej pełnoletności? Czy w przypad-
ku gminy Raciąż pełnoletność
równa się dojrzałość?

- Jak człowiek osiąga pełnolet-
ność, to nie znaczy, że wszystko wie.
Dojrzewanie trwa u człowieka bar-
dzo długo, chyba aż do demencji
starczej. To także dotyczy takiej
struktury społecznej jak gmina. Wy-
daje mi się jednak, że w przypadku
naszej gminy dojrzałość przyszła
przed pełnoletnością. Podstawowym
i niezaprzeczalnym dowodem na to
są wyniki referendum w sprawie po-
łączenia miasta Raciąża i gminy Ra-
ciąż w jedną jednostkę samorządo-
wą, które odbyło się w czerwcu
2009 roku. Gmina to nie tylko wójt
i radni, ale wszyscy mieszkańcy. Ta

Dojrzałość przyszła
przed pełnoletnością

Rozmowa z Ryszardem Giszczakiem,
wójtem gminy Raciąż
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wspólnota została poddana próbie,
aby ją zlikwidować, połączyć z inną.
Przytłaczającą większością miesz-
kańcy naszej gminy powiedzieli
w referendum, że chcą być samo-
dzielną wspólnotą. Wynik tego refe-
rendum i frekwencja dowodzą doj-
rzałości naszej wspólnoty gminnej.

* Czyli referendum było egzami-
nem dojrzałości dla gminy
Raciąż. Zatem jest już dojrzała,
w każdym razie na pewno pełno-
letnia, ale do małżeństwa z mia-
stem Raciążem się nie rwie,
choć sąsiad, kawaler, uderza
w konkury.

- Jak kawaler zrobi sobie lifting
i stanie się atrakcyjniejszy, może o rę-
kę poprosić. A kiedy oświadczyny
zostaną przyjęte i czy w ogóle będą –
trudno powiedzieć.

* A co musi zrobić, żeby stał się
atrakcyjniejszy i ponowił zaloty?

- To sprawa gustu. Pan redaktor
namawia mnie, abym ocenił sąsiedni
samorząd. Nie chciałbym tego robić.
Zmienić się musiałoby dużo. Cho-
ciażby samo podejście do gminy. Bo
jeżeli jest ono nieuczciwe albo zakła-
mane, to nie ma o czym rozmawiać.
A takie właśnie było. Z jednej strony
mówił, że bardzo mu się podobamy,
a drugiej oszukiwał nas, nie dotrzy-
mywał słowa...

* Konkretnie?

- Na przykład Stacja Ujęcia Wo-
dy w Witkowie. Są dokumenty na to,
że jest to wspólna własność – księgi
wieczyste o tym mówią. Ale nie pa-
trząc na papiery, tylko tak zwyczaj-
nie po ludzku do tego podejdźmy.
Jeżeli tę stację wspólnie budowali-
śmy, jeżeli naszą intencją była
współwłasność, a potem po cichu
przed współwłaścicielem przyrzeka
się przekazać ujęcie spółce... Przy-
rzeka przekazać nie swoje. I już po
tym fakcie wyciąga się do nas rękę
po pieniądze na modernizację. I my
te pieniądze dajemy. A potem ten
kawaler mówi, że teraz stacja jest je-

go. Jak pobrać się z kimś takim?
Z kimś, kto nas oszukał. Zatem mu-
siałoby się zmienić podejście do nas
i potraktowanie nas po partnersku,
a nie jak tych, których chce się oszu-
kać.

* Gmina Raciąż ma już uchwalo-
ny budżet na 2011 rok. Na jakie
inwestycje mogą w tym roku li-
czyć mieszkańcy?

- Przede wszystkim na te, które
nie zostały skończone w 2010 roku
z powodu wczesnej zimy i wysokie-
go poziomu wód, a także planowane
do ukończenia w roku bieżącym. Są
to: dokończenie kanalizacji w Kra-
szewie Podbornym i Kraszewie Ga-
czułtach, budowa oczyszczalni i ka-
nalizacji w Uniecku, budowa przy-
domowych oczyszczalni ścieków –
powstanie ich 128, przebudowa mo-
stu na Raciążnicy w Kraszewie
Czubakach, modernizacja ośrodka
zdrowia w Uniecku, kontynuacja re-
montu remiz strażackich w Krajko-
wie, Szczepkowie i Jeżewie Wesel.
Ponadto będziemy prowadzić dzia-
łania nieinwestycyjne, głównie
oświatowe, m.in. w ramach progra-
mów „Zagrajmy o sukces” czy „Na-
uka pływania”. Załącznikiem do bu-
dżetu są wydatki, które zaplanowały
sobie rady sołeckie. Łącznie jest to
ponad 600 tys. złotych. Dwanaście
sołectw przeznaczyło środki z fun-
duszu sołeckiego na opracowanie
dokumentacji na drogi bitumiczne.
Z kolei 22 sołectwa przeznaczyły
łącznie 162 tys. zł na dożwirowanie
dróg. Drogi budować też będziemy
niezależnie od deklaracji sołectw.
W tym roku zamierzamy wesprzeć
finansowo powiat płoński w moder-
nizacji drogi z Raciąża do Uniecka.
To nie jest pierwsza nasza wspólna
inwestycja. Ponadto, już sami, chce-
my wybudować trakt bitumiczny
z Folwarku Raciąż do obwodnicy
Raciąża. To znacznie skróci odle-
głość tej i sąsiednich wiosek od sto-
licy powiatu.

* Jak przedstawia się sprawa fi-
nansowania zaplanowanych inwe-
stycji?

- Finansujemy je z własnych
środków, z dotacji unijnych. Korzy-
stamy też z w części umarzalnych po-
życzek z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska, a także z fun-
duszy marszałkowskich.

* A co z atrakcyjną pod względem
rekreacyjnym i pożyteczną z uwa-
gi na regulację stosunków wod-
nych inwestycją pod nazwą zalew
na rzece Raciążnicy? Czy powsta-
nie w tej kadencji?

- Rzecz rozbija się o finanse. To
kosztowna inwestycja. Nie mamy
zamiaru budować zalewu z wła-
snych środków, bo nas na to nie
stać. Krok po kroku czynimy dzia-
łania, które zbliżają nas do otrzy-
mania pozwolenia na budowę. Wy-
kupujemy grunt pod zalew. Na dro-
dze stoi wspólnota wioskowa, która
formalnie jest właścicielem znacz-
nej części gruntów przewidzianych
pod tę inwestycję. Formalnie, bo ta
wspólnota już nie istnieje. Nawet je-
śli gmina chciałaby te grunty wyku-
pić, to nie ma od kogo. Ot, taki pa-
radoks prawny. Są zapowiedzi rzą-
du, że sprawa wspólnot wioskowych
i ich majątku zostanie uregulowana
na korzyść gmin. I na to liczymy.
Zresztą nie tylko my, bo ten pro-
blem dotyczy wielu gmin w Polsce.
Szkopuł tkwi w tym, że te zapowie-
dzi słyszymy od kilku lat. Mam na-
dzieję, że wreszcie zostaną zreali-
zowane. Wracając do finansowania
tej inwestycji... Doprowadziliśmy
do tego, że budowa zalewu w gmi-
nie Raciąż została zapisana w stra-
tegii rozwoju województwa mazo-
wieckiego. Według mnie, w kolej-
nej transzy pomocy unijnej po roku
2013 retencja będzie miała zielone
światło. I mam nadzieję, że z tego
właśnie programu skorzystamy.
A do tego czasu musimy być goto-
wi ze wszystkimi dokumentami.

Rozmawiał 

Włodzimierz Dżbik

Rozmowa ukazała się w Tygodniku

Ciechanowskim nr 5

z 1 lutego 2011 roku



OSP Bogucin
Prezes Kazimierz Werner

Pozostali członko-
wie zarządu: naczelnik
– Andrzej Werner,
skarbnik – Eugeniusz
Łuba, gospodarz –
Wiktor Chądzyński.

OSP w Bogucinie
istnieje od 1953 roku.
Zrzesza 21 członków.
Działa tu młodzieżowa
drużyna pożarnicza
chłopców. Straż ma
na wyposażeniu samo-

chód marki Ford Transit, motopompę wysokociśnieniową, moto-
pompę szlamową i pływającą.

OSP Dobrska Kolonia
Prezes Janusz Marcinkowski

Pozostali człon-
kowie zarządu: na-
czelnik – Jerzy Nowa-
kowski, skarbnik –
Andrzej Pokorski, se-
kretarz – Wiesław Wi-
śniewski, gospodarz –
Jerzy Luberadzki,
członkowie – Stani-
sław Ordak i Jan Ra-
decki.

Straż istnieje
w tej miejscowości od

1965 roku. Zrzesza 34 członków. Sprzęt znajdujący się w jej dys-
pozycji to: samochód marki Star 200, pług śnieżny, motopom-
pa M 800, motopompa szlamowa.

OSP Jeżewo Wesel
Prezes Zbigniew Piasecki

Pozostali członko-
wie zarządu: naczelnik
– Ryszard Nowakow-
ski, skarbnik – Jacek
Wesołowski, gospodarz
– Grzegorz Kocięda,
członek – Andrzej Gra-
decki.

Jednostka istnieje
od 1963 roku. Zrzesza
15 członków. Działa tu
młodzieżowa drużyna
pożarnicza chłopców.

Ma do dyspozycji samochód marki Lublin i dwie motopompy,w
tym szlamową.

OSP Kaczorowy
Prezes Bogusław Małecki

Pozostali członkowie zarządu: wiceprezes i naczelnik – Ja-
nusz Sikorski, z-ca naczelnika – Marek Małecki, skarbnik – An-
drzej Wójtowicz, sekretarz – Jacek Małecki, gospodarz – Jakub
Staniszewski.

Straż w Kaczorowach istnieje od 1956 roku. Od roku 2000
wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Zrzesza 27 członków. Działają tu młodzieżowe drużyny pożarni-
cze dziewcząt i chłopców. Sprzęt przeciwpożarowy, którym dys-
ponuje, to: samochód marki Star – Mann, trzy motopompy (w
tym pływająca i szlamowa), dwa aparaty powietrzne, agregat
prądotwórczy, oddymiacz, walizka pierwsze pomocy medycznej,
piły do cięcia drewna i metalu, dwie radiostacje przenośne.

OSP Kodłutowo
Prezes Bernard Waślicki

Pozostali członkowie zarządu: wiceprezes – Marek Śmie-
lak, naczelnik – Edmund Kwasiborski, skarbnik – Andrzej Szer-
szeniewski, sekretarz – Marek Linkiewicz, gospodarz – Tomasz
Kawczyński.

Zrzesza 25 członków. Nie dysponuje sprzętem ppoż.

Z ŻYCIA OSp
„G∏os Racià˝a” nr 2/20114

Stra˝e po wyborach
Zakończyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w ochotniczych strażach pożarnych w gminie

Raciąż. Przedstawiamy nowo wybranych prezesów poszczególnych OSP i składy zarządów.



OSP Koziebrody
Prezes Eugeniusz Ptasik

Pozostali członkowie zarządu: wiceprezes i naczelnik – Ma-
rek Środkowski, z-ca prezesa – Stanisław Kalinowski, skarbnik –
Anna Środkowska, sekretarz – Marzena Środkowska, członkowie
– Józef Margas i Tadeusz Wroński.

Straż w Koziebrodach istnieje od 1926 roku. Zrzesza 45
członków. Sprzęt, którym dysponuje to: samochód marki Star 29,
dwie motopompy (w tym szlamowa), piła do cięcia drewna, pług
śnieżny.

OSP Krajkowo
Prezes Jerzy Maćkiewicz

Pozostali członko-
wie zarządu: naczelnik
i wiceprezes – Mariusz
Mysiakowski, II wice-
prezes – Jerzy Pstrą-
gowski, z-ca naczelni-
ka – Roman Kozłow-
ski, skarbnik – Woj-
ciech Krajewski, sekre-
tarz – Bogdan Burdec-
ki, gospodarz i kapel-
mistrz – Rafał Grabow-
ski.

Straż w Krajkowie istnieje od 1925 roku. Od 1927 roku
działa orkiestra dęta OSP. Jednostka zrzesza 35 członków. Dzia-
łają tu młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt i chłopców.
Sprzęt przeciwpożarowy, jakim dysponuje straż to wóz marki
Star 244, pompa szlamowa.

OSP Kraszewo Gaczułty
Prezes Stanisław Kwasiborski

Pozostali członkowie zarządu: naczelnik - Kazimierz Kali-
szewski, z-ca naczelnika – Antoni Dąbrowski. Skarbnik – Bog-
dan Piórkowski, sekretarz – Janusz Kędzierski, gospodarz – Hen-
ryk Sobociński.

Straż istnieje w tej miejscowości od 1928 roku. Zrzesza 14
członków (po ostatnim zebraniu deklaracje pobrało kilkanaście
osób). Ma samochód marki Żuk i motopompę.

OSP Szapsk
Prezes Marek Zakrzewski

Pozostali członkowie zarządu: naczelnik – Waldemar Pan-
kowski, z-ca prezesa – Tadeusz Lewandowski, z-ca naczelnika –
Stanisław Krupiński, skarbnik – Tadeusz Sepetowski, sekretarz –
Marek Liberadzki, gospodarz – Roman Olszewski.

Straż w Szapsku istnieje od 1927 roku. Obecnie zrzesza 42
członków. Ma do dyspozycji samochód strażacki średni i moto-
pompę.

OSP Unieck
Prezes Zbigniew Gralewicz

Pozostali członkowie zarządu: z-ca prezesa – Marek Miko-
łajczak, naczelnik – Marcin Cieśliński, z-ca naczelnika – Stani-
sław Przeradzki, skarbnik – Stanisław Nierychlewski, sekretarz –
Jacek Gadomski, gospodarz – Henryk Tabarkiewicz, kronikarz –
Radosław Tabarkiewicz, członek – Wojciech Żłobecki.

OSP Unieck jest najstarszą jednostką w gminie Raciąż.
Istnieje od 1922 roku. Od 2009 r. jest w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym. Zrzesza 43 członków. Działa tu mło-
dzieżowa drużyna chłopców. Ma do dyspozycji samochód mar-
ki Jelcz, dwie motopompy (w tym szlamową), pług śnieżny.

Z ŻYCIA OSp
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W Koziebrodach bez zmian
WYDARZENIA „G∏os Racià˝a” nr 2/20116

Barbara Kamińska została po-
nownie sołtysem w Koziebrodach.
Była jedyną kandydatką. Do rady
sołeckiej wybrano cztery osoby.
Na jej czele stanęła Małgorzata
Ptasik.

Na zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze, które odbyło się 4 lutego w szkole,
przyszło blisko 60 mieszkańców wsi. Za-
nim przystąpiono do wyborów, Barbara
Kamińska jako ustępujący sołtys złożyła

szczegółowe sprawozdanie ze swej dzia-
łalności w minionych czterech latach.

Prowadzący zebranie wójt gminy
Ryszard Giszczak powiedział, że pani
Barbara Kamińska wzorowo pełni funk-
cję sołtysa. Podczas zgłaszania kandyda-
tów na sołtysa na kolejna 4-letnią kaden-
cję padły dwa nazwiska – Barbary Ka-
mińskiej i Małgorzaty Ptasik. Druga
z wymienionych nie zgodziła się na kan-
dydowanie. W tajnym głosowaniu Bar-
barę Kamińską poparły 44 osoby. 13 gło-
sów było przeciw.

Do 4-osobowej rady sołeckiej zgło-
szono sześcioro kandydatów. Najwięcej
głosów otrzymali i do rady zostali wybra-
ni: Jerzy Kopacz, Sławomir Wilczyński,
Małgorzata Ptasik (jej rada powierzyła
funkcję przewodniczącej), Kazimierz Dą-
browski.

W czasie dyskusji ustalono, że ogró-

dek jordanowski, który mieszkańcy po-
stanowili urządzić w Koziebrodach ze
środków z tegorocznego funduszu sołec-
kiego, zostanie zlokalizowany przy szko-

le. Obecna w tej części zebrania dyrektor
szkoły Małgorzata Środkowska apelowa-
ła do  mieszkańców, aby tak się stało
i obiecała, że ogródek będzie dostępny

nie tylko w godzinach
otwarcia szkoły.

Mówiąc o proble-
mach mieszkańcy sołec-
twa Koziebrody zgłaszali
potrzebę zainstalowania
kolejnych lamp ulicznych,
poprawy nawierzchni dróg
oraz ogrodzenia boiska,

R-r

W kolejnym numerze
„Głosu Raciąża” zamie-
ścimy nazwiska wszystkich
nowo wybranych sołtysów
w gminie Raciąż.

Nowo wybrany sołtys i rada solecka w Koziebrodach

Przewodniczącą rady soleckiej została Małgorzata Ptasik

Na zebranie przyszło ok. 60 mieszkańców wsi

Sołtysem w Koziebrodach została 
ponownie Barbara Kamińska
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Uczniowie ostatniej klasy Spo-
łecznego Liceum Ogólnokształcą-
cego, do którego uczęszcza wielu
młodych mieszkańców gminy Ra-
ciąż, bawili się w sobotę, 22 stycz-
nia, na tradycyjnej studniówce. Za-
bawa odbyła się w sali MCKiS
w Raciążu. 

Nim zabawa rozkręciła się na dobre,
abiturienci SLO zatańczyli tradycyjnego
poloneza. W pierwszej parze dyrektor
szkoły Andrzej Nizielski tańczył z najlep-
szą uczennicą w klasie, stypendystką Pre-
zesa Rady Ministrów - Marleną Bogdań-

ską z Krajkowa. W drugiej parze tańczyła
wychowawczyni klasy pani Aleksandra
Maludy z Rafałem Klatko z Glinojecka.
Dziewczęta w pięknych sukniach, chłop-
cy w nienagannie skrojonych garniturach
dwoili się i troili, aby ten najważniejszy
na studniówce taniec wypadł dobrze.

Przy tej okazji nie mogło zabraknąć
podziękowań i życzeń. Anna Wiśniewska,
reprezentująca rodziców, dziękowała pe-

dagogom za trud włożony
w edukację ich pociech.
Młodzież także dziękowa-
ła swoim nauczycielom,
dołączając do podzięko-
wań bukiety kwiatów.

Dyrektor szkoły An-
drzej Nizielski otwierając
uroczystość studniówkową
powiedział: -Przyszłość
otwiera przed wami drzwi,
daje możliwości osobiste-
go spełnienia. Od was za-
leży, jak wykorzystacie
szanse, jakie daje wam na-
sza szkoła. Wiele razy bę-

dziecie musieli podejmować trudne decy-
zje. Wierzę, że w każdym momencie ży-
cia pomoże wam wiedza i wychowanie,
które zdobyliście w naszej szkole. Dyrek-
tor życzył młodzieży wspaniałej, szam-
pańskiej zabawy.

Życzenia młodzieży złożył także sta-
rosta płoński Jan Mączewski.

Nie odbyło się też bez lampki szam-
pana za pomyślność młodzieży, przed
którą pierwszy z najważniejszych egza-
minów w życiu – matura. Ale to dopiero,
a może już, za sto dni. Ta noc należała do
nich – beztroska, rozbawiona młodzień-
czą radością i spontanicznością.

sto

Dyrektor życzył młodzieży wspaniałej, szampańskiej zabawy

Klasa maturalna SLO

Studniówka w SLO

W pierwszej parze dyrektor szkoły 
Andrzej Nizielski tańczył z najlepszą
uczennicą w klasie, stypendystką 
Prezesa Rady Ministrów 
- Marleną Bogdańską z Krajkowa
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Wyimki z diariusza
Dokąd by jechać? Niech no by ktoś doradził. Wszakże nie

sztuka dać się obłupić ze skóry i wyzuć się z bez mała ośmio-
ipółletnich oszczędności. Jednak niepodobna już było wyrzec się
hołubionego w marzeniach tournee. Zrazu zamierzaliśmy lecieć
LOT-em do Francji, jednakże przeważył samochód i Sycylia. 

Kompletując najpotrzebniejsze wyposażenie, przetrząsnęli-
śmy spichrze wujostwa, którzy słyną z chomikowania. Wygrze-
baliśmy przewodnik Larousse’a sprzed wojny i stary dziewiętna-
stowieczny instruktarz. Współczesnego instruktażu nie poskąpi-
li nam druhowie, nie najgrzeczniejsi, ale za to na poziomie za-
wodowstwa znający ojczyznę Niccola Machiavelliego i gusty

mafiosów. Kazali nam wziąć ze sobą fotooffsetowe odbitki pasz-
portów.

Coczwartkowa średnioterminowa prognoza meteorologiczna
nie była niepomyślna. Zamontowałem w peugeocie zestaw gło-
śnomówiący dla telefonu komórkowego. Chciałem się raz-dwa
spakować, wiec obie panie wrzuciły luzem do wozu mini- i mi-
di-spódnice. Żeby uniknąć hipochondrii, upchnęliśmy w bagaż-
niku żywności w bród, bo choć obżartuchami nie jesteśmy, nie
dojadać nie zamierzaliśmy. W noc przed wyjazdem prześlado-
wały mnie we śnie erynie, potem obskoczyły fauny, które wresz-
cie przegonił sam Cerber i Bachus z bachantkami. Na aluzje
o cudzołóstwie żona stanęła w pąsach. 

W drodze wbrew prognozie mżyło, a niebo było niebieska-
woszare. W półbrzasku minęliśmy Konstancin-Jeziornę, kierując
się na południowo-zachód, na Kraków Płaszów, a nadwiślańskie
łęgi wyglądały, jakby się szadź na nich osadziła.  

Osiemnaścioro gimnazjalistów z miasta i gminy Ra-
ciąż zmierzyło się 10 lutego z dyktandem, którego tema-
tem było planowanie wyprawy do Włoch. Konkurs orto-
graficzny dla gimnazjalistów odbył się w Raciążu po raz
trzeci, a jego organizatorem był Zespół Szkół Społecznego
Towarzystwa Oświatowego i Miejskie Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji. Honorowy patronat nad imprezą obję-
li wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak i burmistrz Racią-
ża Janusz Sadowski. Inicjatorką konkursu i przewodniczą-
cą komisji sprawdzającej prace była mgr Aleksandra Ma-
ludy – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół
STO w Raciążu. 

Tym razem na uczniów czekały niewinnie wyglądające pu-
łapki ortograficzne w postaci łącznej i rozłącznej pisowni wyra-
zów. Już pierwsze dwa zdania nastręczały trudności – „Dokąd by
jechać? Niech no by ktoś doradził.”. Hipochondryczni bohatero-
wie naszego dyktanda hołubiący swe marzenia o podróży do kra-
ju Niccola Machiavelliego, których prześladowały erynie i ba-
chantki, także nie należeli do najłatwiejszego towarzystwa.
Uczniowie gimnazjów z Raciąża, Krajkowa, Gralewa, Uniecka
i Koziebród stanęli jednak na wysokości zadania, a wyniki pre-
zentują się następująco:
I miejsce i tytuł mistrza ortografii rejonu Raciąż zdobyła Arleta

Liberadzka z Gimnazjum w Gralewie;
II miejsce – Igor Kopczyński z Gimnazjum w Raciążu;
III miejsce – Paulina Kowalska z Gimnazjum w Krajkowie;
IV miejsce – Sebastian Ciężki z Gimnazjum w Raciążu;
V miejsce – Radosław Rupiński z Gimnazjum w Krajkowie. 

Zwycięzcy naszego konkursu zostali nagrodzeni cennymi
nagrodami, które ufundowali wójt gminy Raciąż, burmistrz Ra-
ciąża, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
oraz dyrektor Zespołu Szkół STO w Raciążu Andrzej Nizielski.
Mamy nadzieje, że laureaci zadowoleni byli z akcesoriów kom-
puterowych i cennych słowników, encyklopedii  i albumów.
Zmaganiom   naszej młodzieży kibicowali gospodarze naszego
miasta i gminy – wraz z burmistrzem miasta przybyli - przewod-
niczący Rady Gminy Raciąż Jarosław Jaworski i przewodniczą-
cy Rady Miasta Raciąż Bogusław Jeżak. Nasi goście zauważyli,
że ortografia polska nie jest nauką łatwą i na dodatek w wielu
środowiskach lekceważoną. Ale warto sobie chyba uzmysłowić,
że wchodzi w skład kultury języka i jako taka świadczy o kultu-
rze osobistej człowieka. Wysyłanie tekstu zawierającego błędy
ortograficzne świadczy o braku szacunku do adresata tego tekstu
i o niechlujstwie jego autora. Dbałość o ortografię kształtuje
nasz wizerunek na równi z ubiorem, schludnością, sposobem
wypowiadania się. Cieszymy się więc, że są między nami osoby,
które do tej trudnej sztuki przykładają należytą wagę. Za pomo-
cą języka myślimy, a myśli są bazą naszego działania. Warto
więc dbać o kulturę języka. 

Dyrektor Zespołu Szkół STO w Raciążu Andrzej Nizielski
Poniżej drukujemy tekst tegorocznego dyktanda

Arleta Liberadzka z Gimnazjum w Gralewie
mistrzynią ortografii

Uczestniczy i organizatorzy dyktanda

Laureaci konkursu ortograficznego
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WÓJT GMINY RACIĄŻ 
informuje:

Rolnicy którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinni w terminie od
1 do 31 marca 2011 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej wraz z fakturami
VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie: 
od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.
Limit wynosi 86 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych, a stawka zwrotu podatku akcyzowego 0,85 zł na 1 litr oleju.

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 2 - 31 maja 2011 r.  

Wybory do Rad Powiatowych
Mazowieckiej Izby Rolniczej

3 kwietnia 2011 roku

MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA
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Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r, o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150,
poz. 1249, z późn. zm.) stosowane są z budżetu państwa dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów
ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

• dla produkcji roślinnej (tj, upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew
i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przy-
mrozków wiosennych,

• dla produkcji zwierzęcej  (tj. bydła,  koni,  owiec,  kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalne-
go, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Przepisy ww. ustawy dopuszczają możliwość ubezpieczania upraw roślin i zwierząt od wszystkich określonych
w ustawie ryzyk lub wybranych przez producenta rolnego, np. występujących najczęściej na danym obszarze. Poziom do-
płat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpiecze-
nia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2011 r. został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia
29 listopada 2010 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodar-
skich w 2011 r. (Dz. U. Nr 235 poz. 1540), w wysokości: 50% składki do 1 ha upraw rolnych i 50% składki do 1 szt. zwie-
rzęcia gospodarskiego.

Rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do grun-
tów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw. Rolnik ma
zatem obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń,  który zawarł z ministrem właści-
wym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat, albo innym wykonującym działalność ubezpieczeniową w zakresie
ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owo-
cowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru,
od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymroz-
ki wiosenne.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej
50% powierzchni upraw, obowiązany będzie do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty
obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowić będzie równowartość w złotych 2 Euro od 1 ha, ustaloną pizy
zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opła-
ta za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy właści-
wej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie będą jednak stosowane wobec rol-
ników w przypadku gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co
najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat,
z powodu zaoferowania ubezpieczenia w stawkach taryfowych przekraczających 6% sumy ubezpieczenia.

Należy podkreślić, iż niezawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie miało wpły-
wu na ubieganie się przez nich o płatności bezpośrednie.

Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych jest konieczne w związku z unijnym obowiązkiem posiada-
nia polis ubezpieczenia 50% upraw rolnych przez rolników, którzy od 2010 r. będą ubiegać się o inne formy wsparcia z bu-
dżetu krajowego w przypadku wystąpienia klęsk.

Zgodnie z ww. ustawą z dnia 7 lipca 2005 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z czterema zakładami ubez-
pieczeń umowy w sprawie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia w 2011 r, umów ubezpie-
czenia z producentami rolnymi od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, tj. z:

•   Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
•   Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TU W" z siedzibą w Warszawie,
•   Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
•   HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie.

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Informacja o ubezpieczeniach upraw rolnych
i zwierząt gospodarskich w 2011 r.

Warszawa, dnia 2011.01.10

Fgr.077-1/11
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Na uroczystość z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego do
Urzędu Gminy w Raciążu przybyły pary: Stanisława i Edmund
Wawrzyńscy ze wsi Kraszewo – Sławęcin, Halina i Lucjan

Przybyszewscy z Kinik, Barbara i Edward
Kowalscy z Nowego Gralewa. Wójt gminy
Raciąż Ryszard Giszczak wręczył jubila-
tom medale „Z długoletnie pożycie mał-
żeńskie”, nadane przez Prezydenta RP,
a także drobny upominek. Nie zabrakło ży-
czeń długich lat w zdrowiu oraz symbo-
licznej lampki szampana za pomyślność
„złotych” par.

Fot. archiwum UG
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„Złote” pary

Halina i Lucjan Przybyszewscy z Kinik

Stanisława i Edmund Wawrzyńscy 
ze wsi  Kraszewo - Sławęcin

Barbara i Edward Kowalscy z Nowego Gralewo otrzymują gratulacje i życzenia 
od wójta gminy Ryszarda Giszczaka i sekretarz Gabrieli Kowalskiej

Uwaga!
Urząd Gminy Raciąż

od 1 marca jest czynny
od poniedziałku do piątku

w godzinach
od 7 30 do 16 00


