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Rozmowa z Ryszardem Giszczakiem, 
wójtem gminy Raciąż

*Tegoroczny budżet gminy Raciąż 
zyskał miano ambitnego, ale czy jest 
realny do wykonania?

– Nie planujemy na wyrost, choć 
przyznaję, że niepewne zapisy się w nim 
znalazły. Niepewne z uwagi na czynniki 
zewnętrzne.

Cała rozmowa na str. 2-3

27 stycznia to wyjątkowy dzień dla unieckiej szkoły. W 5 rocznicę nadania szko-
le imienia Powstańców Styczniowych lokalna społeczność przeżyła podniosłą uro-
czystość. Część artystyczna wzorowana była na fragmentach powieści ,,Rok 1863. 
Opowieść o miłości, wojnie i gotowaniu” i dostarczyła mnóstwa wzruszeń. Uczniowie 
odegrali sceny z życia bohaterów książki.

Czytaj na str. 6-7

– Problem z zanieczyszczonym po-
wietrzem dotyczy również małych mia-
steczek i terenów wiejskich. Głównym 
źródłem zanieczyszczenia powietrza w 
Polsce jest niska emisja, czyli ogrzewa-
nie domów za pomocą prymitywnych 
kotłów na węgiel czy drewno. Odpowia-
da ona za ponad połowę (53%) krajo-
wych emisji pyłu zawieszonego (PM10) 
i blisko 90% emisji rakotwórczego ben-
zo(a)pirenu – mówi Andrzej Guła z Pol-
skiego Alarmu Smogowego. 

Gmina Raciąż zbiera deklaracje od 
mieszkańców na temat wymiany kotłów 
lub palenisk węglowych na gazowe, ole-
jowe lub opalane biomasą. Jeśli zaintere-
sowanie będzie znaczne, będzie ubiegać 
się o dotację w ramach programu „Po-
prawa jakości powietrza na terenie woje-
wództwa mazowieckiego – ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń poprzez moderni-
zację kotłowni” ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szczegóły na str. 12

11 marca spłonęło poddasze budynku 
mieszkalnego w miejscowości Draminek. 
Mieszkańcy opuścili dom nim pożar roz-
winął się na dobre.

Gmina i mieszkańcy przyszli z po-
mocą pogorzelcom.

Czytaj na str. 4

1 stycznia 1992 r. weszło w życie 
rozporządzenie Rady Ministrów z 26 
września 1991 r., podpisane przez ówcze-
snego premiera Jana Krzysztofa Bielec-
kiego, dotyczące podziału miasta i gminy 
Raciąża na dwie samodzielne jednostki 
samorządu terytorialnego: miasto Raciąż 
i gminę Raciąż.

Zanim to nastąpiło, we wspólnej jesz-
cze radzie miała miejsce dyskusja na te-
mat rozdziału, zakończona głosowaniem. 
Dotarliśmy do protokołu z tamtych obrad, 
które odbyły się 28 maja 1991 r. Na jego 
podstawie przedstawiamy przebieg dys-
kusji i wyniki głosowania w sprawie roz-
działu miasta i gminy Raciąż.

Czytaj na str. 4
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* Tegoroczny budżet gminy Raciąż 
zyskał miano ambitnego, ale czy jest re-
alny do wykonania?

– Nie planujemy na wyrost, choć 
przyznaję, że niepewne zapisy się w nim 
znalazły. Niepewne z uwagi na czynniki 
zewnętrzne.

* A konkretnie?

– Chociażby inwestycja związana 
z instalacją systemów odnawialnych źró-
deł energii, które oświetlą i ogrzeją bu-
dynki. To przedsięwzięcie wspólne gmin 
Raciąż i Baboszewo oraz miasta Góra 
Kalwaria, które jest partnerem wiodą-
cym. Podpisaliśmy w tej sprawie umo-
wę o współpracy i złożyliśmy wniosek 
do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych o dofi nansowanie 
projektu. Wiadomo już, że został on po-
zytywnie oceniony, ale dofi nansowanie 
unijne stoi pod znakiem zapytania. Na 
Mazowszu złożonych bowiem zostało 
125 wniosków o dotację podobnych inwe-
stycji. A bez wsparcia unijnego realizacja 
naszego projektu będzie niemożliwa.

* Tak samo jak budowa zbiornika 
retencyjnego na Raciążnicy. Na jakim 
etapie jest to przedsięwzięcie?

– Robimy wszystko, aby w 2018 
roku rozstrzygnąć przetarg na budowę 
zalewu. Przypomnę, że doprowadziliśmy 
do wpisania inwestycji kolejno do powia-
towej, wojewódzkiej i krajowej strategii 
rozwoju. Uzyskaliśmy dla tej inwestycji, 
co bardzo istotnie, pozytywną ocenę Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
i prawomocną decyzję środowiskową. 
Zbliżamy się ku końcowi z wykupem 
gruntów pod zbiornik i jego otoczenie. 
I intensyfi kujemy działania zmierzające 
do złożenia wniosku o dofi nansowanie 
ze środków unijnych. Czasu na to mamy 
niewiele, bo termin mija w czerwcu.

* Na czym polega ta intensyfi kacja?

– Wybraliśmy niedawno najkorzyst-
niejszą ofertę na opracowanie programu 
funkcjonalno-użytkowego oraz studium 
wykonalności dla budowy zbiornika re-
tencyjnego. Opracuje je fi rma z Torunia. 
To pierwsza w historii gminy inwesty-
cja, dla której wniosek o dofi nansowanie 
przygotuje fi rma zewnętrzna. Dotychczas 
czynili to pracownicy naszego urzędu, 
którzy są bardzo dobrze merytorycznie 
przygotowani, dysponują odpowiednią 
wiedzą i doświadczeniem. Jednak po głę-
bokiej analizie doszliśmy do przekona-
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nia, że w przypadku tej ogromnej dla nas 
inwestycji bezpieczniej będzie powierzyć 
to zadanie wyspecjalizowanej osobie, aby 
mieć pewność, że niczego nie przeoczy-
liśmy. Niczego, co byłoby powodem do 
odrzucenia wniosku. Nie bez znaczenia 
był też fakt, że mamy w gminie szeroki 
front inwestycyjny i mówiąc kolokwial-
nie pracownicy naszego urzędu i bez tego 
mają naprawdę co robić.

* Co się mieści w tym szerokim 
froncie inwestycyjnym?

– Przede wszystkim budowa dróg. 
Bo dobre drogi to wciąż najpilniejsza 
potrzeba mieszkańców. Świadczy o tym 
chociażby fakt, że większość sołectw 
fundusz sołecki przeznacza nawet w ca-
łości na poprawę ich stanu. Aby zobra-
zować skalę tegorocznych inwestycji 
drogowych w naszej w gminie, najlepiej 
będzie je wymienić. Najpierw zadania 
zaległe, które nie zostały wykonane 
w ubiegłym roku na skutek przeciąga-
nia się procedur w Starostwie Powiato-
wym w Płońsku. Dotyczą one budowy 

dróg czy też wykonania tzw. nakładek 
w Cieciersku, Strożęcinie i na odcinku 
Zdunówek – Draminek oraz w miejsco-
wości Pólka Raciąż na tzw. wygonie, 
i w Uniecku. Ponadto w tegorocznym 
budżecie zapisane zostały inwestycje 
drogowe dotyczące miejscowości: Ko-
ziebrody – Bielany do granicy gminy, 
Złotopole, Kozolin, Nowe Gralewo, 
Koziebrody, Cieciersk i Malewo. Poza 
tym z budżetu gminnego dokładamy do 
kwot zadeklarowanych przez mieszkań-
ców z funduszy sołeckich na wykonanie 
dokumentacji. Ma to miejsce w przy-
padku Żychowa, Kossobud, Szpaska, 
Sobocina, Kraszewa Podbornego. Jeśli 
nie nastąpią jakieś zawirowanie zwią-
zane na przykład z uzyskaniem grun-
tów na poszerzenie pasa drogowego, 
wspomniane drogi zostaną wykonane 
w bieżącym roku. Warto przypomnieć, 
że modernizację drogi powiatowej 
z Koziebród w kierunku Siemiątkowa 
nasza gmina fi nansuje w połowie. Dru-
gą połowę dokłada starostwo. Przy czym 
powiat zabiega o to, aby ta inwestycja 

– Robimy wszystko, aby w 2018 roku rozstrzygnąć przetarg 
na budowę zalewu – mówi wójt Ryszard Giszczak
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została dofi nansowana z tzw. programu 
mostowego – na trakcie znajduje się most 
na rzece Raciążnicy. Nie wiadomo jed-
nak, czy tak się stanie. Jeśli nie, będzie-
my namawiać władze powiatowe, aby 
wykonać remont tej drogi bez moderni-
zacji mostu. Z kolei gmina Raciąż ubiega 
się o dofi nansowanie dwóch inwestycji 
drogowych – w Złotopolu i Kozolinie – 
z funduszu gruntów rolnych. Dodam, że 
tegoroczna kwota zapisana pierwotnie 
w budżecie na modernizację dróg, na 
sesji w lutym została zwiększona. Rada 
podzieliła bowiem część ubiegłorocz-
nej nadwyżki budżetowej – konkretnie 
1,3 mln zł, z których większość przezna-
czona została na inwestycje drogowe.

* Ale chyba nie tylko drogi będzie-
cie budować w tym roku?

– Oczywiście, że nie tylko. Zreali-
zujemy kolejną inwestycję wodno-kana-
lizacyjną. Mieszczą się w niej: budowa 
przepompowni wody w Gralewie, dzię-
ki której nie będzie spadków ciśnienia 
podczas szczytowych poborów; uzu-
pełnienie sieci wodociągowej w Kos-
sobudach i Młodochowie oraz budowa 
kolejnych przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Wartość kosztorysowa tego 
przedsięwzięcia wynosi ok. 1,4 mln zł. 
Do Mazowieckiej Jednostki Wdraża-
nia Programów Unijnych złożyliśmy 

wniosek o dofi nansowanie. Został on 
bardzo dobrze oceniony i wiemy już, 
że otrzymamy dotację na to zadanie. 
A kwota jest niebagatelna, bo 75 procent 
kosztów wykonania inwestycji. Z kolei 
na budowę przepompowni w Niedrożu 
ubiegamy się o pożyczkę z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Będziemy się też starać o dofi nanso-
wanie ze środków unijnych przebudowy 
remizy OSP w Kraszewie Gaczułtach, 
budowy świetlicy, boiska i placu zabaw 
w Kraszewie Czubakach. Jesteśmy go-
towi, aby złożyć odpowiednie dokumen-
ty. Czekamy tylko na ogłoszenie naboru 
wniosków.

Modernizacji doczeka się remiza 
OSP w Kaczorowach. To druga, obok 
OSP Unieck, jednostka w naszej gminie 
działająca w Krajowych Systemie Ra-
towniczo-Gaśniczym. Ale strażnicę ma 
w kiepskim stanie. Do wymiany kwalifi -
kuje się przeciekający dach. Niezbędne 
też będzie wykonanie nowej elewacji. 
Skoro o straży mowa... OSP Unieck stara 
się o nowy wóz. Jej prezes Zbigniew Gra-
lewicz powiedział, że uzyskał obietnicę 
pomocy w tej sprawie od pani premier, 
która w ubiegłym roku odwiedziła uniec-
kich strażaków. Na zebraniu strażackim 
w tej miejscowości zadeklarowałem po-
moc fi nansową z budżetu gminy, żeby 
obietnica mogla się ziścić. I tę deklarację 
podtrzymuję.

Samochód przydałby się też OSP 
Krajkowo. W Krajkowie jest też potrze-
ba rozbudowy szkoły. Placówka nie ma 
świetlicy ani stołówki – dzieci posiłki je-
dzą w klasach. Chcemy więc dobudować 
świetlico-stołowkę – może Ministerstwo 
Edukacji Narodowej pomoże...

* A co jest ze sprzedażą obiektów po 
zlikwidowanych szkołach w Kraszewie 
Gaczułtach i Kodłutowie?

– Kończymy przygotowania do 
ogłoszenia przetargu na sprzedaż obiek-
tów po byłej szkole w Kraszewie Gaczuł-
tach. Przetarg na obiekt w Kodłutowie 
będzie nieco później. A to dlatego, że mu-
simy najpierw wydzielić z nieruchomości 
boisko – zgodnie z wolą mieszkańców tej 
miejscowości.

* Ostatnio rada podjęła uchwałę 
o projekcie dotyczącym obwodów szkol-
nych od nowego roku szkolnego. Czy coś 
się zmieniło?

– Nie. Obwody szkolne w naszej 
gminie proponujemy pozostawić w takim 
kształcie, jak dotychczas.

* Czy Dramin w gminie Baboszewo 
będzie w obwodzie szkolnym Krajkowa? 
Pytam o to, gdyż w ubiegłym roku wynikł 

spór między panem a wójtem gminy Ba-
boszewo o ponoszenie kosztów dowozu 
uczniów z Dramina do szkoły w Krajko-
wie.

– Nie. Prawdą jest, że spór po-
wstał i nadal istnieje. W ubiegłym roku 
w Krajkowie odbyło się zebranie w tej 
sprawie z udziałem zainteresowanych 
mieszkańców Dramina, moim i wójta 
gminy Baboszewo. Konkluzją tego ze-
brania była jednoznaczna wola miesz-
kańców wspomnianej wsi, aby ich dzie-
ci uczęszczały do szkoły w Krajkowie, 
tak jak dotychczas to się działo. Konfl ikt 
w wójtem gminy Baboszewo powstał 
wówczas, gdy nasza gmina odmówi-
ła dowozu dzieci z Dramina uważając, 
że koszty powinna ponosić gmina Ba-
boszewo. Wójt tejże gminy jest innego 
zdania i twierdzi, że nie może ponosić 
kosztów dowozu uczniów do placówki 
znajdującej się w innej gminie. Uwa-
ża, że uczniowie z Dramina powinni 
uczęszczać do szkoły w Polesiu. Dramin 
jest przypisany do tego obwodu szkol-
nego. Dodam, że z Dramina do Polesia 
jest 12 kilometrów, do Krajkowa – 4. 
Po wspomnianym spotkaniu przesłałem 
władzom gminy Baboszewo projekt 
porozumienia w tej sprawie, zawierają-
cy – zgodnie z ustaleniami z zebrania 
– propozycję przyłączenia Dramina do 
obwodu szkoły w Krajkowie. Na pismo 
adresowane do wójta odpowiedziała se-
kretarz gminy Baboszewo informując, 
że nie są tym zainteresowani. Dodam 
jeszcze, że do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Warszawie skierowaliśmy 
zapytanie dotyczące dowożenia uczniów 
do szkół w innej gminie i poza obwodem 
szkolnym w kontekście legalności wy-
datków budżetowych na ten cel. Konklu-
zja RIO jest jednoznaczna. Podkreślając 
prawo wyboru szkoły, do której ma 
uczęszczać dziecko, Izba stwierdziła, że 
„...jeżeli określony wydatek w zakresie 
dowożenia dzieci będzie ujęty w uchwa-
le budżetowej i nie zostanie zakwestio-
nowany w postępowaniu nadzorczym, 
to jego realizacja nie stanowi narusze-
nia dyscypliny fi nansów publicznych”. 
Zatem wójt gminy Baboszewo mija się 
z prawdą twierdząc, że nie może pono-
sić kosztów dowozu dzieci z Dramina do 
szkoły w Krajkowie, gdyż nie pozwala 
mu na to prawo. Dla mnie było i jest to 
oczywiste. Przecież nasza gmina pono-
si koszty dowozu uczniów do szkoły 
w Raciążu chociażby z Żukowa, która to 
miejscowość nie jest w obwodzie szkoły 
w Raciążu. Tyle wyjaśnień na ten temat. 
Wójt gminy Baboszewo otrzymał orze-
czenie RIO. Na razie reakcji brak.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Włodzimierz Dżbik
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11 marca spłonęło poddasze budynku mieszkalnego w miej-
scowości Draminek. Mieszkańcy opuścili dom nim ogień roz-
buchał się na dobre. Przyczyną pożaru był najprawdopodobniej 
nieszczelny przewód kominowy.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych udział brało 6 za-
stępów straży pożarnej, łącznie 27 osób, policja, pogotowie ra-
tunkowe i energetyczne. Na miejsce zdarzenia przybył st. bryg. 
Paweł Jakubowski, komendant powiatowy PSP w Płońsku oraz 
przedstawiciel Urzędu Gminy Raciąż. Akcja trwała 2,5 godziny.

Mieszkańcy domu ponieśli znaczne straty, ale dzięki akcji 
strażaków udało się uratować część dobytku przez zniszcze-
niem.

Gmina i mieszkańcy przyszli z pomocą pogorzelcom. 
GOPS wsparł poszkodowanych jednorazową zapomogą pie-
niężną. Zbiórkę prowadzą też sołtysi. Gmina podjęła starania, 
aby wynająć mieszkańcom spalonego domu lokal w niezamiesz-
kałym prywatnym budynku we wsi. r-r

1 stycznia 1992 r. weszło w życie rozporządzenie Rady 
Ministrów z 26 września 1991 r., podpisane przez ówczesne-
go premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, dotyczące podzia-
łu miasta i gminy Raciąża na dwie samodzielne jednostki 
samorządu terytorialnego: miasto Raciąż i gminę Raciąż.

Zanim to nastąpiło, we wspólnej jeszcze radzie miała miej-
sce dyskusja na temat rozdziału, zakończona głosowaniem. 
Dotarliśmy do protokołu z tamtych obrad, które odbyły się 
28 maja 1991 r. Na jego podstawie przedstawiamy przebieg 
dyskusji i wyniki głosowania w sprawie rozdziału miasta 
i gminy Raciąż.

Dyrektor Biura Delegatury Pełnomocnika Rządu Janusz 
Rudowski powiedział, że o rozdziale jak i łączeniu rozstrzyga 
Rada Ministrów w terminie do dnia 30 września 1991 r. Wyniki 
konsultacji społecznych przekazuje wojewoda, który podob-
nie jak Sejmik Samorządowy Województwa, wydaje opinię na 
temat rozdziału bądź łączenia organów. Rozdział czy łączenie 
gmin powinno być poprzedzone głęboką analizą. W przypadku 
połączenia nie będzie dodatkowych subwencji, zaś w przypadku 
rozdziału – koszty z utworzenia urzędu. Dyrektor poinformował, 
że główne dochody gmin to podatek od nieruchomości, opłata 
skarbowa i mało dochodowy podatek rolny. Dodał, że zebrania 
konsultacyjne miały na celu wyjaśnienie złożoności problemu 
i raczej namawianie do łączenia, a nie do podziału.

Radny Jarosław Jaworski opowiedział się za rozdzieleniem 
gminy i miasta. Uznał, że wieś na tym skorzysta. Sugerował 
tendencyjny podział budżetu. Jako przykład podał, że odsetki 
z lokal w całości przeznaczane są na potrzeby miasta.

Burmistrz Henryk Kozakiewicz określił ocenę radnego 
jako surową. Przypomniał, że nie odmówiono modernizacji linii 
energetycznej na wsi. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia wy-
nosił 380 mln zł. Sto milionów pochodziło z funduszu socjal-
nego wsi, zaś 280 mln – z budżetu gminy. Burmistrz podał też 
wyniki konsultacji. Poinformował, że pierwszy etap konsultacji 
został przeprowadzony w sierpniu 1990 r. Obejmował 38 wsi. 

Za rozdziałem opowiedziało się 37 wsi, przeciw  – 1. Drugi etap 
konsultacji obejmował 15 sołectw i miasto. Za rozdziałem opo-
wiedziało się 10 sołectw, przeciw – 1 i miasto.

Radny Jan Mączewski (wówczas też wiceprzewodniczący 
Sejmiku Samorządowego Województwa Ciechanowskiego) po-
wiedział, że sejmik zbiera wyniki, opinie rad, które wojewoda 
zbiorczo przekaże do ministerstwa. Przypomniał, że uchwała 
rady nie jest decyzją. Powiedział również: – Państwo obro-
ni miasta przed katastrofą, natomiast wieś zostanie ograbiona. 
Radni wiejscy decydują o potrzebach wsi, ale póki co jesteśmy 
wspólnotą, reprezentujemy i wieś, i miasto.

Radny Włodzimierz Kosiorek uznał podział na wieś i mia-
sto za podział sztuczny.

Burmistrz Henryk Kozakiewicz złożył wniosek o zamknię-
cie dyskusji na ten temat i zaproponował, aby podnieść rękę 
i zagłosować: albo dzielimy, albo nie. Przewodniczący Rady 
Miejskiej Andrzej Chyczewski przystąpił do przeprowadzenia 
głosowania w sprawie podziału organów gminy i miasta. 12 rad-
nych głosowało za podziałem, 6 – przeciw, 3 wstrzymało się od 
głosu. 

Według protokołu w sesji uczestniczyło 21 radnych: Raj-
mund Bogdański (Witkowo), Andrzej Chyczewski (Raciąż), 
Andrzej Dzieńkowski (Unieck), Jarosław Jaworski (Gralewo), 
Mirosław Kisielewski (Raciąż), Wiesław Klepczarek (Raciąż), 
Barbara Kleniewska (Szapsk), Ryszard Kocięcki (Kocięcin 
Brodowy), Henryk Kozakiewicz (Raciąż), Włodzimierz Ko-
siorek (Raciąż), Jan Mączewski (Pęsy), Tadeusz Nowakowski 
(Raciąż), Zdzisław Olszewski (Młodochowo), Adam Jan Piąt-
kowski (Jeżewo Wesel), Eugeniusz Ptasik (Koziebrody), Zyg-
munt Rychliński (Krajkowo), Maurycy Słomkowski (Kozolin), 
Ryszard Strubiński (Niedróż Stary), Józef Zabrocki (Pólka Ra-
ciąż), Irena Zgliczyńska (Kraszewo Falki), Gabriel Zglinicki 
(Raciąż), Nieobecnych było trzech radnych: Kazimierz Der-
kus (Dobrska Kolonia), Jan Kordalski (Kossobudy), Krzysztof 
Lutomirski (Cieciersk).

GMINA RACIĄŻ MA 25 LAT

POŻAR DOMU W DRAMINKU

Fot. OSP Raciąż
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UWAGA
23/653 32 99 

To nowy numer 
telefonu 

do Referatu Oświaty 
w Gminie Raciąż

ul. 11 Listopada 20. 

Będzie aktywny 
od początku kwietnia.

Mieszkańcom Gminy Raciąż Mieszkańcom Gminy Raciąż 
radości z nadchodzących Świąt Wielkanocnych,radości z nadchodzących Świąt Wielkanocnych,

zdrowia i dostatku zdrowia i dostatku 
w imieniu władz samorządowych Gminy Raciąż życząw imieniu władz samorządowych Gminy Raciąż życzą

                  

14 lutego setne urodziny obcho-
dziła mieszkanka gminy Raciąż Teresa
Zgliczyńska ze wsi Kodłutowo. W uro-
czystości uczestniczyli m.in. rodzina ju-
bilatki, wójt gminy Raciąż, przedstawi-
ciel MUW Delegatura w Ciechanowie 
oraz przedstawiciele KRUS z Płońska. 
Był tort, kwiaty, życzenia... Wójt Ry-
szard Giszczak skierował pod adresem 
stulatki życzenia następującej treści:

STULATKA Z KODŁUTOWA

Przewodniczący Rady Gminy Raciąż
Jarosław Jaworski

Wójt Gminy Raciąż
Ryszard Giszczak

„Z okazji 100 rocznicy urodzin życzę, aby kolejne lata mijały wśród najbliższych, 
w atmosferze miłości i wsparcia. Niech szczęście, jakim obdarzył Panią los,

 przyniesie wiele radości z codziennego życia. Życzę, aby Pani szczęśliwa gwiazda 
świeciła nadal jasno, a dar życia trwał jak najdłużej”. 

Rodzina jubilatki
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27 stycznia to wyjątkowy dzień dla 
unieckiej szkoły. W 5 rocznicę nadania 
szkole imienia Powstańców Stycznio-
wych lokalna społeczność przeżyła pod-
niosłą uroczystość.

W ramach projektu edukacyjnego 
zatytułowanego ,,Pamięci Powstańców 
Styczniowych 1863” klasa II gimna-
zjum pod kierownictwem swojej wy-
chowawczyni Bożeny Wesołowskiej, 
przygotowała obchody Dnia Patrona. 
Wśród zaproszonych gości byli: starosta 
płoński Andrzej Stolpa, wójt gminy Ra-
ciąż Ryszard Giszczak, przewodniczący 
Rady Gminy Raciąż Jarosław Jaworski, 
proboszcz Wojciech Iwanowski, autorka 
książki ,,Rok 1863” Katarzyna Maludy, 
radni gminy, rodzice i grono przyjaciół 
szkoły.

W pięknie udekorowanej sali gim-
nastycznej gimnazjaliści rozpoczęli swój 
niecodzienny występ. Powitania doko-
nała dyrektor szkoły Anna Ossowska. 
Następnie Mateusz Markiewicz ogłosił 
wyniki konkursu multimedialnego ,,Po-
wstanie Styczniowe oczami dziecka”. 
Najlepsze prezentacje należały do uczen-
nic klasy IV – Kingi Kowalewskiej i Zu-
zanny Kuskowskiej oraz Ewy Wielgola-
skiej – uczennicy klasy I gimnazjum. Na-

grody zwycięzcom wręczała Katarzyna 
Maludy. Wszyscy widzowie obejrzeli też 
wspominane wyżej prezentacje.

Część artystyczna wzorowana była 
na fragmentach powieści ,,Rok 1863. 
Opowieść o miłości, wojnie i gotowaniu” 
i dostarczyła mnóstwa wzruszeń. Ucznio-
wie odegrali sceny z życia bohaterów 
książki, od przywitania głównych boha-
terów po powrocie ze studiów, rozmowy 
przy obiedzie o ówczesnej sytuacji w 
kraju, przygotowań do powstania, przy-
sięgę Hipolita i Karola, czas powstania aż 
do momentu potyczki powstańczej pod 
Unieckiem.

Pieśń ,,Boże coś Polskę” zaintono-
wała Ewa Wielgolaska, a wraz z nią śpie-
wała cała sala. Dopełnieniem części arty-
stycznej była recytacja wiersza ,,Jeniec” 
w wykonaniu tejże uczennicy. Ciekawym 
punktem programu był wywiad, który 
przeprowadził Maciej Charzyński z Kata-
rzyną Maludy. Autorka stwierdziła, że do 
napisania książki przyczyniło się to, że 
była oczytana w tematyce powstańczej, a 
jeden z bohaterów prezentuje jej stanowi-
sko: – Julian Janicki – to ja, a przepis na 
smalec też jest mój. Według pani Maludy 
napisanie tej książki to tylko próba. Pro-
blemem, z którym się boryka to brak za-

interesowania czytelnictwem, ale stwier-
dza: – ,Nie wierzę, że ktoś nie lubi czytać.

Wincenty Pol pisał: 

,,A cóż w świecie nad miód polski?
Nad kord stary, snop podolski, 
I nad polski śpiew”

To właśnie śpiew rozpoczął biesiadę 
patriotyczną. Uczestnicy uroczystości na 
pamiątkę spotkania otrzymali śpiewnik 
patriotyczno-biesiadny. Rozpoczęło się 
wspólne śpiewanie w poczuciu serdecz-
nych więzi międzyludzkich i narodo-
wych, co było świadectwem przybliżenia 
historii naszego narodu. 

Na zakończenie obchodów głos za-
brali starosta płoński, przewodniczący 
rady gminy i ksiądz proboszcz. W swoich 
wystąpieniach podziękowali dyrektorce, 
uczniom, nauczycielom, a szczególnie 
rodzicom za przygotowanie wspaniałej 
uroczystości nie tylko szkolnej, a praw-
dziwie patriotycznej. 

Ostatnim akcentem świętowania było 
zaproszenie wszystkich na poczęstunek w 
staropolskim stylu, przygotowany przez 
rodziców, oraz wpisy do ksiąg pamiątko-
wych.                                                 J. G.

Fot. archiwum szkoły

Pamięci Powstańców Styczniowych

Część artystyczna dostarczyła mnóstwa wzruszeń.
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Goście wpisali się do ksiąg pamiątkowych

Wywiad z Katarzyną Maludy, autorką książki 
,,Rok 1863. Opowieść o miłości, wojnie 
i gotowaniu”, przeprowadził Maciej Charzyński

Wśród gości byli m.in. 
starosta Andrzej Stolpa, 

Katarzyna Maludy, 
wójt Ryszard Giszczak, 

radna 
Grażyna Szczepańska

Pieśń ,,Boże coś Polskę” 
śpiewała cała sala

Poczet sztandarowy szkoły
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4 lutego w Zespole Szkół w Uniecku odbyła się choin-
ka szkolna. W sobotnie popołudnie sala gimnastyczna szkoły 
wypełniła się uczniami, rodzicami, babciami i dziadkami oraz 
zaproszonymi gośćmi. Ofi cjalnego otwarcia uroczystości do-
konała dyrektor Anna Ossowska, która przywitała wszystkich 
zebranych i życzyła miłej zabawy.

Pierwszym punktem imprezy był program artystyczny pt. 
„Stacja bajkowy Unieck”, w wykonaniu uczniów klas najmłod-
szych. Nie zabrakło również wierszy i piosenek dla babć i dziad-

ków z okazji ich niedawnego święta. Za umiejętności aktorskie 
uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Następnie przybył długo oczekiwany Mikołaj. Wszystkie 
dzieci zostały obdarowane prezentami. Po pożegnaniu Mikoła-
ja, całą salę do tańca porwały rytmy karnawałowej muzyki. Za-
bawie towarzyszyły również różne konkursy, prowadzone przez 
animatora kultury, w których dzieci mogły zaprezentować swoje 
umiejętności. W ten dzień wieczór wszystkim uczestnikom za-
bawy dopisywał znakomity humor. Barbara Rutynowska

UNIECK

W karnawa łowych rytmach

Fot. archiwum szkoły
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10 lutego w Zespole Szkół w Krajkowie miała miejsce cho-
inka szkolna. Uczestnicy spotkali się w pięknie udekorowanej 
sali i w tanecznych rytmach muzyki rozpoczęli zabawę. Podczas 
choinki wszyscy uczniowie szkoły obdarowani zostali paczka-
mi ufundowanymi przez Radę Rodziców. Szkolne koło teatralne 
wystawiło baśń „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. 
Odpowiednia choreografi a, stroje oraz wesoła muzyka wprowa-

dziła we wspaniały nastrój nie tylko wykonawców, ale również 
publiczność, która nagrodziła wykonawców gromkimi brawa-
mi. Po zakończeniu części artystycznej uczestnicy imprezy 
w rytmach karnawałowej muzyki bawili się do wieczora. 

MZ, AR
Fot. archiwum szkoły

KRAJKOWO
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W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM W GRALEWIE

Bal karnawałowy i Dzień Babci i Dziadka w Punkcie Przedszkolnym w Raciążu 

Uczniowie Zespołu Szkół w Koziebrodach włączyli się do 
projektu edukacyjnego UNICEF „Wszystkie kolory świata”, 
w ramach której przygotowali specjalną, charytatywną laleczkę 
UNICEF. Laleczka ta nie jest zwykłą szmacianą laleczką, tylko 
symbolem pomocy, jakiej dzieci udzielają swoim rówieśnikom 
z biednych krajów.

 8 lutego w szkole odbyła się uroczysta akademia podsu-
mowująca projekt. Po części artystycznej dyrektor Małgorzata 
Środkowska wręczyła uczniom podziękowania i słodkie upo-
minki za uszycie niezwykłej szmacianej laleczki.

W tworzenie szmacianych laleczek włączyli się rodzice, 
dziadkowie, ciocie. Zaangażowanie dzieci w akcję przerosło na-
sze najśmielsze oczekiwania. Dzięki współpracy międzypoko-
leniowej powstały małe, szmaciane dzieła sztuki,, każda z nich” 
radośnie patrzyła na świat”. Tak przygotowane laleczki stały się 
symbolem pomocy dzieciom w Angoli. Zebrane fundusze ze 
sprzedaży i akcji charytatywnej w szkole zostały przekazane na 
konto UNICEF Polska. Pieniądze przeznaczone będą na zaku-
pienie szczepionek dla dzieci.

Koordynator projektu: Beata Bońkowska
Fot. archiwum szkoły

RACIĄŻ

KOZIEBRODY

Wszystkie kolory świata

Nauczyciele przedszkola włączają się w kampanię pomocową dla 
dzieci Ugandy. Akcja stała się inspiracją do zajęć z przedszkolakami.

10 lutego wraz z oddziałami przedszkolnymi dzieci uczestniczyły
w balu przebierańców. MW

Dzieci otrzymały podziękowania za udział w akcjiWykonawcy części artystycznej



Zespół Szkół w Raciążu
zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną

na rok szkolny 2017/2018

Nasza placówka wyróżnia się:

 wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych

 bardzo dobrym wynikiem w zakresie EWD

 znaczącymi osiągnięciami uczniów w konkursach i olimpiadach

 realizacją programów unijnych i atrakcyjnych warsztatów dla uczniów

 profesjonalną kadrą pedagogiczną

 nowoczesną bazą dydaktyczną i sportową

 certyfi katem „Wiarygodnej szkoły”

 tytułem „Srebrnej Szkoły 2015” dla Techników i „Brązowej Szkoły 2015” dla Liceum 
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015

Oferujemy kontynuację nauki

w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym
(od klasy drugiej możliwe rozszerzenia z każdego przedmiotu)

w 4-letnim Technikum

(technik ekonomista, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych)

w 3-letniej Branżowej Szkole pierwszego stopnia (dotychczas w 
Zasadniczej Szkole Zawodowej)

(kucharz, ślusarz, sprzedawca, fryzjer, piekarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, 
wędliniarz i inne)

w 3-letnim, bezpłatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
– 2 lata nauki dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej

– 3 lata nauki dla absolwentów gimnazjum i ośmioklasowej szkoły podstawowej

Adres szkoły
Zespół Szkół w Raciążu

ul. Kilińskiego 64
tel./fax.: (23) 679-10-31

zsraciaz.pl
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Smog to rodzaj zalegającej brudnej mgły, 
składającej się z rozmaitych zanieczyszczeń: 
pyłów, spalin, gazów przemysłowych. Przy 
czym duże znaczenie dla jego powstawania 
mają, poza źródłami zanieczyszczeń, pogoda 
i ukształtowanie terenu.

Osoby zainteresowane modernizacją indywidualnych źró-
deł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na ga-
zowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą 
posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tra-
dycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpieniem kotłów 
gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o 
wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłą-
czeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek) proszone są 
o kontakt z tut. Urzędem tel. 23 679 12 80 lub osobiście w pok. 
nr 1 (parter) w celu zapisania się na listę osób zainteresowanych. 

Ponadto informuję, że w chwili obecnej prowadzona jest 
jedynie lista osób chętnych w celu określenia skali zaintereso-
wania wśród mieszkańców Gminy Raciąż. W zależności od za-
interesowania mieszkańców program mógłby być realizowany 
w 2018 r.

Zbieranie przez urząd deklaracji mieszkańców, chcących 
wymienić kotły węglowe, gazowe, olejowe lub opalane bio-
masą na kotły bardziej ekologiczne i wydajne związane jest z 
ogłoszeniem konkursu na realizację programu „Poprawa jakości 
powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ogranicze-
nie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie.

By gmina mogła aplikować o środki, konieczne jest we 
wniosku zgłaszanym przez gminę podanie skali zainteresowania 
po stronie mieszkańców oraz szczegółowych danych. 

Koszty kwalifi kowane obejmują koszty zakupu kotła (z ele-
mentami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem) 
oraz czujnika tlenku węgla – czadu. 

Koszty niekwalifi kowane, czyli te, które mieszkańcy 
muszą pokryć ze środków własnych to: 
1. koszty przygotowania dokumentacji technicznej sta-

nowiącej element realizacji inwestycji, 
2. koszty demontażu starej instalacji źródła ciepła, 

3. koszty zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej 
kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, 
instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami 
na paliwo, 

4. koszty wkładu kominowego
5. koszty robót instalacyjnych wewnątrz obiektów – moderni-

zacji instalacji c.o i c.w.u.,
6. koszty przyłącza do sieci,
7. koszty rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń, 
8. koszty nadzoru nad realizacją inwestycji.

O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się je-
dynie osoby fi zyczne mieszkające na terenie Gminy Raciąż, po-
siadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na 
terenie Gminy Raciąż, na której planowana jest modernizacja. 

Program nie obejmuje modernizacji źródeł ciepła w nie-
ruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach 
letniskowych. Nie obejmuje zadań polegających na montażu 
kominków oraz zabudowy, gdzie jest prowadzona działalność 
gospodarcza.

Dotacja ze środków WFOŚiGW wynosi do 75 % kosztów 
kwalifi kowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł dla osta-
tecznego odbiorcy korzyści tj. bezpośrednio korzystającego 
z udzielonego dofi nansowania.

Ponadto Gmina Raciąż zastrzega, iż ogłoszenie aktualne 
jest w chwili obecnej tj. zgodnie z programem ogłoszonym 
przez WFOŚiGW w Warszawie na 2017 r. i może ulec zmianie 
w przyszłym roku w zależności od ogłoszonego programu przez 
WFOŚiGW w Warszawie na 2018 r.

Straszny 
smog

Smog to rodzaj zalegającej brudnej mgły, 
składającej się z rozmaitych zanieczyszczeń: 

pyłów, spalin, gazów

WÓJT GMINY RACIĄŻ INFORMUJE
o możliwości udziału gminy w projekcie dotyczącym wymiany starych kotłów lub palenisk węglowych 

na nowoczesne urządzenia grzewcze.

– Problem z zanieczyszczonym powie-
trzem dotyczy również małych miasteczek 
i terenów wiejskich. Głównym źródłem za-
nieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska 
emisja, czyli ogrzewanie domów za pomocą 
prymitywnych kotłów na węgiel czy drew-
no. Odpowiada ona za ponad połowę (53%) 
krajowych emisji pyłu zawieszonego (PM10) 
i blisko 90% emisji rakotwórczego benzo(a)
pirenu – mówi Andrzej Guła z Polskiego Alar-
mu Smogowego.

Niska emisja (czyli emisja na niskiej wy-
sokości) to efekt ogrzewania domów węglem 
i innymi paliwami stałymi, spalanymi w pie-
cach nie spełniających żadnych standardów 
emisyjnych. Polacy palą w nich także odpada-
mi węglowymi (mułem i miałem), o wysokiej 
zawartości siarki, chloru i popiołu. „Paliwem” 
bywają również zwykłe śmieci i tworzywa 
sztuczne. Niska emisja jest zjawiskiem szcze-
gólnie szkodliwym, bo wprowadzane do po-
wietrza zanieczyszczenia gromadzą się wokół 
miejsca, w którym powstają. 

W Krajowym Programie Ochrony Po-
wietrza do roku 2020, przygotowanym przez 
Ministerstwo Środowiska, znaleźliśmy infor-
mację:

„Wyniki ocen rocznych, przeprowadza-
nych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, 
jednoznacznie wskazują, że za nieodpowiedni 
stan jakości powietrza w Polsce odpowiada 
w pierwszej kolejności zjawisko tzw. niskiej 
emisji, pochodzącej z sektora bytowo-komu-
nalnego oraz z transportu. W 2013 r. udział 
źródeł odpowiedzialnych za przekroczenie 
poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w skali 
kraju przedstawiał się następująco:

 88,21% – indywidualne ogrzewanie bu-
dynków; 

 5,77% – ruch pojazdów (w tym intensyw-
ny ruch pojazdów w centrach miast); 

 2,98% – emisja wtórna zanieczyszczeń 
pyłowych z powierzchni odkrytych dróg 
i ulic; 

 1,84% – przemysł; 
 1,17% – napływ transgraniczny”. 

Na internetowej stronie Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w War-
szawie można przeczytać, że pyły o średnicy 
poniżej 10 mikrometrów mogą powodować 
kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, 
szczególnie w czasie wysiłku fi zycznego. 
Zwiększają też zagrożenie infekcjami układu 
oddechowego oraz zaostrzają objawy chorób 
alergicznych: astmy, kataru siennego, zapale-
nia spojówek. Nasilenie objawów zależy od 
stężenia pyłów i czasu ekspozycji. Drobne 
cząstki mogą przenikać do krwioobiegu i mieć 
istotny wpływ na przebieg chorób serca (nad-
ciśnienie, zawał) lub nawet zwiększać ryzy-
ko zachorowania na choroby nowotworowe, 
szczególnie płuc. Pyły mają negatywny wpływ 
na zdrowie kobiet ciężarnych oraz rozwija-
jącego się płodu (niski ciężar urodzeniowy, 
wady wrodzone, powikłania przebiegu ciąży).
Według szacunków WHO, każdego roku z po-
wodu smogu przedwcześnie umiera w naszym 
kraju 43 tys. osób.
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