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MÓWIĄ
REYMONTEM

Uczniowie szkoły w Koziebrodach 
kultywują tradycje ludowe opisane 
tak pięknie i realistycznie przez autora 
„Chłopów”. Na różnych uroczystościach 
występują w barwnych strojach łowic-
kich, znają tańce, przyśpiewki i – o czym 
mogliśmy się przekonać po raz kolejny – 
rzeczywiście mówią Reymontem.

Czytaj na str. 4, patrz na str 6-7

Spośród 14 radnych obecnych na 
sesji Rady Gminy Raciąż, 9 czerwca, 
13 głosowało za udzieleniem wójtowi 
gminy absolutorium za 2016 r. Jeden 
radny wstrzymał się od głosu. Chwi-
lę wcześniej rada jednogłośnie przyjęła 
sprawozdanie z wykonania ubiegło-
rocznego budżetu gminy Raciąż.

Na zdjęciu wójt Ryszard Giszczak 
(z lewej) z przewodniczącymi rad: gmin-
nej – Jarosławem Jaworskim i powiato-
wej – Janem Mączewskim.

Relacja z sesji absolutoryjnej 
na str. 2-3

W sobotę, 10 czerwca, w Witkowie 
otwarty został ofi cjalnie nowy zakład 
spółki ALFA PVC, produkujący gra-
nulaty, używane do wytwarzania m.in. 
uszczelek znajdujących zastosowanie w 

profi lach okiennych, czy do wyrobów 
medycznych. Nie obyło się bez przecięcia 
wstęgi, poświęcenia, lampki szampana... 
Grała orkiestra dęta OSP Krajkowo.

Czytaj na str. 5

Zakład ALFA PVC w Witkowie Zakład ALFA PVC w Witkowie 
ofi cjalnie otwartyofi cjalnie otwarty

RADNI ROZLICZYLI 2016 R.

Wójt 
z absolutorium
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Spośród 14 radnych obecnych na sesji Rady Gmi-
ny Raciąż, 9 czerwca, 13 głosowało za udzieleniem 

wójtowi gminy Ryszar-
dowi Giszczakowi abso-
lutorium za 2016 r. Jeden 
radny wstrzymał się od 
głosu. Chwilę wcześniej 
rada jednogłośnie przy-
jęła sprawozdanie z wy-
konania ubiegłorocznego 
budżetu gminy Raciąż.

Budżet gminy Raciąż 
na rok 2016, zatwierdzony 
uchwałą rady z 30 grudnia 
2015 r., przewidywał osią-
gnięcie dochodów w kwocie 
23.506.197,00 zł i wydatków 
w kwocie 23.506.197,00 zł. 
Środki te miały sfi nansować: 

działalność bieżącą gminy w kwocie 17.343.865,97 zł, działal-
ność inwestycyjną w kwocie 2.109.595,03 zł, zadania zlecone 
z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.972.736,00 zł, za-
dania realizowane w drodze umów między jednostkami samo-
rządu terytorialnego 1.080.000,00 zł.

O fi nansach
W trakcie realizacji budżetu dokonano szereg zmian w 

planie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków poprzez 
wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania zlecone, 
zadania własne, kwot subwencji oraz zmian w budżecie po-
legających na przenoszeniu wydatków i dochodów między 
podziałkami klasyfi kacji budżetowej. Na skutek dokonywa-
nych zmian planowane dochody zostały zwiększone do kwoty 
33.448.233,58 zł, natomiast planowane wydatki zwiększo-
no do kwoty 34.923.637,14 zł. Dochody zostały wykonane 
w 98,44 proc. (32.925.941,79 zł), a wydatki w 92,17 proc.

(32.187.876,77 zł). Podsumowując wykonanie budżetu za 
rok 2016 skarbnik gminy Barbara Rumianowska stwierdziła, 
że rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwo-
cie 738.065,02 zł, natomiast narastająco z uwzględnieniem lat 

poprzednich nadwyżka wynosi 
4.542.114,29  zł. Podała, że na dzień 
31.12.2016 roku gmina posiadała 
zadłużenie w kwocie 39.000,00 zł, 
co stanowiło 0,12 proc. dochodów 
uzyskanych w 2016 r.

O fi nansach, zwłaszcza o do-
chodach gminy wypowiedział 
się też wójt Ryszard Giszczak. 
Zwrócił m.in. uwagę na to, że 
dochody budżetu gminy z tytułu 
podatku rolnego w rolniczej prze-
cież gminie, jaką jest gmina Ra-
ciąż, wyniosły w ubiegłym roku 
zaledwie ok. 1 mln zł. Co się zaś 
tyczy dochodów własnych gmi-
ny, to osiągnęły one kwotę tylko 

10 mln zł przy 32 mln zł dochodów ogółem. Ryszard Giszczak 
wymienił niektóre kwoty otrzymane na zadania zlecone przez 
administrację rządową. I tak 4,5 mln zł – na program 500+, 
3,7 mln zł – na pomoc społeczną, 1,2 mln zł – na zwrot podatku 
akcyzowego. Do tego dochodzi też subwencja oświatowa, która 
w 2016 r. wyniosła dla gminy Raciąż ok. 6,3 mln zł. Ale i tak 
gmina dołożyła do utrzymania szkół z własnych środków po-
nad 2 mln zł. Mówiąc o kosztach ponoszonych na oświatę, wójt 
powiedział, że największe wydatki w przeliczeniu na jednego 
ucznia są w szkole w Koziebrodach. Koszt utrzymania jednego 
ucznia wynosi tam 10.482 zł. Ten wskaźnik jest najmniejszy 
w Gralewie – 7.819 zł.

Ach, te drogi...
Głosowanie nad uchwałami jak zwykle poprzedziła seria 

pytań radnych i sołtysów. Większość z nich dotyczyła dróg, co 
oznacza, że budowa i modernizacja traktów w gminie jest wciąż 
tematem numer jeden. Po raz kolejny pytania dotyczyły m.in. 
dróg powiatowych: modernizacji traktu z Raciąża do Uniec-
ka (odcinka biegnącego przez las), budowy drogi z Koziebród 
w kierunku Siemiątkowa czy z Gralewa przez Młodochowo 
w kierunku Drobina.

Z wypowiedzi Elżbiety Grodkiewicz, radnej powiatowej 
i członka Zarządu Powiatu Płońskiego, wynika, że powiat 
otrzymał dotację na remont mostu znajdującego się w ciągu 
drogi z Koziebród w kierunku Siemiątkowa. – Mam nadzieję, 
że cały odcinek drogi (czyli od Koziebród do granicy z gminą 
Siemiątkowo) zostanie wykonany – powiedziała Elżbieta Grod-
kiewicz. Pewności jednak nie ma. Z naszych informacji wyni-
ka bowiem, że powiat przymierza się do remontu tylko mostu 
i niewielkich odcinków od mostu. Jak będzie, czas pokaże. Do-
dajmy, że gmina Raciąż zadeklarowała partycypację w kosztach 
modernizacji tej drogi. Zdaniem wójta Ryszarda Giszczak, jej 
stan jest najgorszy ze wszystkich dróg powiatowych znajdują-
cych się na terenie gminy Raciąż, i modernizacja tego odcinka 
powinna – według niego, mieć priorytet.

Sprawozdanie z wykonania 
ubiegłorocznego budżetu 
gminy przedstawiła skarbnik 
Barbara Rumianowska

Przewodniczący komisji rewizyjnej Wojciech Krajewski wnioskował 
w imieniu komisji o udzielenie wójtowi absolutorium

Wójt  z  absolutorium



„Głos Raciąża” nr 5/2017 3SAMORZĄD

Przedstawiciele powiatu argumentowali, że powiat ma „pod 
opieką” 630 km dróg. Wprawdzie w gminie Raciąż aż 103 km 
(to druga długość, najwięcej dróg powiatowych jest bowiem w 
gminie Baboszewo – 106 km), tym niemniej w innych gminach 
też są potrzeby modernizowania i budowy dróg powiatowych.

Elżbieta Grodkiewicz rozwiała nadzieje m.in. radnego Eu-
geniusza Lewandowskiego, który niejednokrotnie, także na 
czerwcowej sesji, pytał o modernizację traktu z Raciąża do 
Uniecku (na odcinku przez las). – Ten odcinek nie jest ujęty w 
planach powiatu – powiedziała. Dodała też, że powiat nie prze-
widuje budowy chodników. Tym samym rozczarowała z kolei 
wiceprzewodniczącego rady Eugeniusza Ptasika, który od daw-
na zabiega o chodnik przy drodze powiatowej od szkoły w Ko-
ziebrodach w kierunku Małej Wsi. Dobra informacja, przeka-
zana przez Elżbietę Grodkiewicz, jest taka, że powiat zamierza 
złożyć wnioski o dofi nansowanie modernizacji drogi z Raciąża 
do Koziebród (do skrętu na Kraszewo Czubaki) oraz w Szapsku 
i jeśli otrzyma dotację, te odcinki zostaną wykonane.

W odpowiedziach na „drogowe” pytania radnych i sołtysów 
wsparł Elżbietę Grodkiewicz przewodniczący Rady Powiatu 
Płońskiego Jan Mączewski. Przedstawił on fi lozofi ę, jaką sto-
suje powiat płoński przy prowadzeniu inwestycji na drogach. 
Powiedział, że w pierwszej kolejności będą budowane te drogi, 
na które powiat otrzyma wsparcie fi nansowe z programów unij-
nych i rządowych. A także te, gdzie takiego wsparcia udzielą 
powiatowi gminy, na terenie których znajdują się dane drogi.

O drogach mówił też wójt Ryszard Giszczak. Poinformował, 
że w minionym roku na drogach w gminie Raciąż prowadzo-
nych było aż 65 zadań inwestycyjnych. Na 12 kilometrach dróg 
gminnych położony został asfalt, w niektórych przypadkach 
były to tzw. nakładki. Mówił, że gmina Raciąż współfi nanso-
wała budowę dróg powiatowych i gdyby do tych 12 km dodać 
drogowe inwestycje powiatowe, ogólna długość dróg pokrytych 
w minionym roku asfaltem zbliżyłaby się pewnie do 20 km.

Inne sprawy
Sołtys Kraszewa Gaczuł Bożenę Karwowską interesowała 

sprawa przyszłości remizy w tej miejscowości. Czy będzie re-
montowana – pytała. Wójt zapewnił, że będzie. Gmina złoży 
wniosek o dofi nansowanie inwestycji ze środków unijnych, po-
dobnie ma być w przypadku budowy świetlicy we wsi Kraszewo 
Czubaki.– Czekamy na ogłoszenie naboru wniosków – dodał.

Na ogłoszenie naboru wniosków gmina czeka też w innej 
sprawie, o czym informował wójt. Chodzi o budowę zbiorni-
ka retencyjnego na Raciążnicy. Ryszard Giszczak zapewnił, że 
władze gminy są zdeterminowane wybudować zalew. Powie-
dział wprost:– Odwrotu nie ma. Dodał, że dokumentacja jest 
dopięta. Następny krok to złożenie wniosku o dofi nansowanie 
unijne. Nabór ma być podobno ogłoszony w sierpniu.

Wójt poruszył też kwestię współpracy gminy z miastem 
Raciąż, mówiąc, że w tej materii jest nowe otwarcie. Prowadzo-
ne są rozmowy na temat funkcjonowania Miejskiego Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji jako wspólnej jednostki. Zachęcał 
wszystkich mieszkańców gminy do korzystania z Biblioteki 
Publicznej w Raciążu, gdyż – jak powiedział – to jest już także 
nasza biblioteka. Wspomniał również o ostatnich negocjacjach 
ceny wody. Przypomniał, że niegdyś gmina toczyła z miastem 
boje w sprawie jej wysokości. Teraz – mówił – też była o to 
wojna, ale łagodniejsza. Miasto zaproponowało podwyżkę o 
67 groszy netto na 1 metr sześciennym, na co gmina absolut-
nie nie mogła się zgodzić, proponując co najwyżej 5-groszo-
wą podwyżkę (netto), taką jak w przypadku wody dostarczanej 
mieszkańcom gminy Raciąż przez mławską fi rmę. I tak też się 
stało. Na czerwcowej sesji radni zatwierdzili 5-groszową (net-
to) podwyżkę opłaty za 1 metr sześcienny wody dostarczanej 
mieszkańcom gminy Raciąż zarówno przez mławską, jak i ra-
ciąską fi rmę.

r-r

Przedstawiciele powiatu: Elżbieta Grodkiewicz – członek zarządu 
i Jan Mączewski – przewodniczący rady

Wiceprzewodniczący rady Eugeniusz Ptasik nie mógł być zadowolony 
z informacji, że w planach powiatu nie ma budowy chodnika od szkoły 
w Koziebrodach w kierunku Małej Wsi

Radny Eugeniusz Lewandowski usłyszał, że władze powiatu nie planują 
w tej kadencji modernizacji drogi Raciąż – Unieck – odcinka przez las
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Już po raz XVII uczniowie szkół podstawowych i gimna-
zjów spotkali się w Zespole Szkół w Uniecku, aby wykazać się 
wiedzą w konkursie na temat gminy Raciąż.

Honory gospodarza czyniła dyrektor szkoły Anna Ossowska. 
Wśród zaproszonych gości byli: wójt gminy Raciąż – Ryszard 
Giszczak, kierownik referatu oświaty – Władysław Kwiatkow-
ski oraz radni: Grażyna Szczepańska, Eugeniusz Lewandowski 
i Jacek Gadomski.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o lo-
kalnej ojczyźnie. Zakres tematyczny obejmował treści zawarte 
w „Głosie Raciąża” od nr 5/2016 do nr 4/2017. Pytania konkurso-
we przygotował Władysław Kwiatkowski (18 pytań dla uczniów 
klas IV-VI i 30 dla gimnazjalistów). Rywalizacja miała charakter 
indywidualny i zespołowy. Przewodniczącymi komisji były na-
uczycielki – Jadwiga Grzybińska i Marzanna Krzemińska.

Równolegle trwał konkurs plastyczny. W tym roku uczest-
nicy tworzyli prace na temat: „Zamiast piwa, zamiast wódki, 
zjedz owocek – choć malutki” i „Narkotyków unikaj, z miejsc, 
w których palą i piją – znikaj!”. Opiekunem tego konkursu była 
Bożena Wesołowska. Konkurs poświęcony jest propagowaniu 
profi laktyki antyalkoholowej wśród dzieci i młodzieży.

Do konkursu wiedzy zgłosiło się 24 uczniów, a do plastycz-
nego – 16 ze wszystkich szkół gminnych.

Laureatami indywidualnymi w konkursie wiedzy w katego-
rii szkół podstawowych zostali:

I miejsce – Szymon Borkowski (SP w Starym Gralewie),
II miejsce – Natalia Żmijewska (SP w Koziebrodach),
III miejsce – Joanna Rychlińska (SP w Krajkowie).

Zespołowo zwyciężyli uczestnicy z Gralewa, na drugim 
miejscu uplasowało się Krajkowo a na trzecim Unieck.

Wśród gimnazjalistów kolejność była następująca:
I  miejsce – Mateusz Markiewicz (PG w Uniecku),
II  miejsce – Ewelina Gontarska (PG w Starym Gralewie),
III  miejsce – Wiktoria Podlecka (PG w Krajkowie).

Natomiast laureaci zespołowo to:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum w Uniecku,
II  miejsce – Publiczne Gimnazjum w Krajkowie,
III  miejsca – Publiczne Gimnazjum w Starym Gralewie.

Laureatami konkursu plastycznego zostali:
I miejsce – Julia Pankowska i Zuzanna Jankowska (SP 

w Starym Gralewie) oraz Agnieszka Nalborska i Martyna 
Nalborska (PG w Uniecku),

II miejsce – Karolina Żebrowska i Natalia Krzemińska (SP 
w Krajkowie) oraz Martyna Matuszewicz i Zofi a Ciecierska 
(PG w Starym Gralewie),

III miejsce – Julia Bojanowska i Magdalena Falkiewicz (SP 
w Uniecku) oraz Alicja Liberadzka i Dominika Ciarkowska 
(PG w Koziebrodach).
Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami, nagrodami książ-

kowymi i dyplomami. Wszystkim uczestnikom serdecznie gra-
tulujemy.

AM

Gmina Raciąż otrzymała dofi nansowanie ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 będzie realizowała od 1 września 
2017 r projekt pod nazwą „Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edu-
kację”.

Projekt realizowany będzie na terenie 4 szkół podstawowych: w Krajkowie, 
Gralewie, Uniecku i Koziebrodach. Celem projektu jest podniesienie jakości 
kształcenia, stworzenie w szkołach objętych projektem warunków do naucza-
nia opartego na eksperymencie poprzez wyposażenie szkolnych pracowni 
przedmiotowych i stworzenie międzyszkolnej pracowni TIK (technologia in-
formacyjna i komunikacyjna) w Szkole Podstawowej w Uniecku. W ramach 

projektu uczniowie zostaną objęci wsparciem zgodnie z zapotrzebowaniem 
grup docelowych (na podstawie diagnozy szkół zrealizowanej w XI.2016 r.) 
poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, kołach zaintereso-
wań, indywidualizacji nauczania. W ramach zadania wykorzystywane będą 
pomoce dydaktyczne i sprzęt zakupiony w ramach projektu.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 30.06.2019 r. 
Wartość projektu to 514 tys. zł, w tym 488,3 tys. zł to dofi nansowanie, a 25,7 
tys. zł wkład własny (użyczenie sal na potrzeby prowadzenia zajęć).

Władysław Kwiatkowski
Kierownik Referatu Oświaty UG w Raciążu 

...zapewniała Małgorzata Środkowska, dyrektor Zespołu 
Szkół w Koziebrodach podczas Dnia Patrona tej placówki, któ-
rym od 16 lat jest laureat Nagrody Nobla Władysław Stanisław 
Reymont. I dodała, że to był trafny wybór.

Uczniowie tej szkoły kultywują tradycje ludowe opisane tak 
pięknie i realistycznie przez autora „Chłopów”. Na różnych uro-
czystościach występują w barwnych strojach łowickich, znają 
tańce, przyśpiewki i – o czym mogliśmy się przekonać po raz 
kolejny – rzeczywiście mówią Reymontem. Szkoła w Kozie-
brodach ma stałe kontakty z innymi placówkami noszącymi 
imię wielkiego pisarza, jej uczniowie z powodzeniem uczest-
niczą w konkursach recytatorskich, wykazując się znajomością 
prozy Reymonta – już trzykrotnie w nagrodę byli za oceanem, 
konkretnie w Kanadzie, gdzie zaprasza ich tamtejsza Fundacja 
Reymontowska (bilet sponsoruje gmina).

12 czerwca podczas Dnia Patrona uczniowie koziebrodz-
kiej placówki po raz kolejny dali dowód, że zwyczaje i obycza-

je bliskie ich patronowi są też i im nieobce. Tańczyli, śpiewali 
i mówili Reymontem, przedstawiając sceny z „Chłopów”, a ręce 
same składały się do oklasków.

Nim szkolni artyści zaprezentowali się przed rodzicami, 
nauczycielami, zaproszonymi gośćmi i swoimi koleżankami 
i kolegami ze szkolnej ławy, dyrektor Małgorzata Środkowska 
i wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak wręczyli upominki i dy-
plomy uczniom nagrodzonym i wyróżnionym w konkursach po-
święconych Reymontowi. Otrzymali je: Krystian Kobuszewski, 
Wiktoria Żmijewska, Bartosz Ogrodniczak, Julia Kupieńska, 
Kamil Karpiński, Wojciech Cybulski, Milena Bieńkowska, Na-
talia Karwowska, Aleksandra Kobuszewska, Natalia Żmijew-
ska, Dominika Ciarkowska, Weronika Jagacka, Maria Szczypa, 
Alicja Błaszczak, Ewa Wielgolaska i Patrycja Kocięcka.

Konkurs „Wiem wszystko o gminie Raciąż”
GRALEWO wśród podstawówek, UNIECK wśród gimnazjów

MÓWIMY REYMONTEM. . .

STAWIAJĄ NA EDUKACJĘ

Fotorelacja z Reymontowskiego Dnia Patrona 
w szkole w Koziebrodach – na stronach 6-7.
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W sobotę, 10 czerwca, w Witkowie 
otwarty został ofi cjalnie nowy zakład 
spółki ALFA PVC, produkujący gra-
nulaty, używane do wytwarzania m.in. 
uszczelek znajdujących zastosowanie w 
profi lach okiennych, czy do wyrobów 
medycznych. Nie obyło się bez przecięcia 
wstęgi, poświęcenia, lampki szampana... 
Grała orkiestra dęta OSP Krajkowo.

Gości witał współwłaściciel fi rmy 
Andrzej Trebicki. Mówił też o tym, jak 
doszło do powstania zakładu w Witkowie. 

Gdy okazało się, że zakład w Raciążu jest 
zbyt mały, a miejsca na jego rozbudowę 
nie ma, zaczęto szukać nowej lokaliza-
cji. Wybór padł na Witkowo, zresztą nie 
bez udziału wójta gminy Raciąż, który 
wskazał inwestorowi to miejsce. Andrzej 
Trebicki dziękował za doprowadzenie do 
uruchomienia zakładu przede wszystkim 
jego dyrektorowi Pawłowi Nowackiemu 
i kierownikowi Bogdanowi Rakowskie-
mu, którzy stworzyli nowoczesny zakład. 
Przekonywał o jego nowoczesności mó-

wiąc, że proces technologiczny jest stero-
wany komputerowo. W sterowni specjali-
ści przy monitorach śledzą jego przebieg.

Po przecięciu wstęgi przez współ-
właścicieli proboszcz raciąskiej parafi i 
ks. Wiesław Kosiński odmówił modli-
twę i poświęcił zakład i zgromadzonych, 
wśród których byli goście zaprzyjaźnieni 
i współpracujący z fi rmą oraz pracowni-
cy. Potem był czas na zwiedzanie.

r-r

Zakład ALFA PVC Zakład ALFA PVC 
w Witkowie w Witkowie 

ofi cjalnie otwartyofi cjalnie otwarty

Gości witał współwłaściciel fi rmy Andrzej Trebicki Nie mogło zabraknąć symbolicznego toastu

W uroczystości uczestniczył wójt Ryszard Giszczak,
 na zdjęciu w rozmowie z pracownikami zakładu

Na otwarcie nowej siedziby przybyli goście zaprzyjaźnieni 
i współpracujący z fi rmą oraz pracownicy
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DZIEŃ  DZIECKA W ZESPOLE SZKÓŁ  W KOZIEBRODACHDZIEŃ  DZIECKA W ZESPOLE SZKÓŁ  W KOZIEBRODACH

W czwartek, 
1 czerwca, plac przy szkole zapełnił się 

dziećmi, mnóstwo zabawy, konkursów, pląsy, śpiewy, skręcanie 
balonów przez klowna oraz tworzenie z nich pięknych wzorów, zabawy przy 

muzyce, puszczanie baniek mydlanych, kącik malowania twarzy. Atrakcji było co nie 
miara. Dzieci zabawiali aktorzy z Teatru Forma w Białymstoku. 

Uczniowie gimnazjum zaprezentowali projekty edukacyjne, które przygotowali 
pod kierunkiem nauczycieli. 

Dla klas I-III gimnazjum obył się turniej w piłkę siatkową.
Szczególną frajdą dla dzieci okazała się wata cukrowa, której każdy mógł spróbować. Urządzenie do waty cukrowej 

zakupiła Rada Rodziców, także będzie jeszcze sposobność spróbowania słodkiego smakołyka. Wszyscy mogli posilić się 
pysznymi kiełbaskami 

z grilla, które przygotowali rodzice. Z poszczególnych klas. 
 Za pomoc i zaangażowanie nauczycielom 

i rodzicom składam serdeczne podziękowania.
Małgorza ta Środkowska

Dyrektor ZS w Koziebrodach

PODZIĘKOWANIA DZIECIPODZIĘKOWANIA DZIECI

Każdego roku 
w oddziale i punkcie 

przedszkolnym w Raciążu 
odbywają się uroczystości z okazji 

święta mamy i taty. Swą miłość 
i podziękowania za codzienny trud 

dzieci wyraziły wierszami i piosenkami. 
Nie zabrakło również własnoręcznie 
wykonanych upominków oraz słodkiego 
poczęstunku.

Wszystkim mamom i tatom 
życzymy 100 lat. 
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Rodzaj odpadów Co   Czego   UWAGA ! 

WOREK 
NIEBIESKI

 - odpady z 
papieru i tektury, w 
tym papier i tektura 

opakowaniowe 

gazety, czasopisma, katalogi, 
ulotki; 
papier szkolny i biurowy, 
zadrukowane kartki; 

 
torby i worki papierowe; 
papier pakowy; 

 
opakowania z papieru, kartonu, 
tektury. 

 
 papieru lakierowanego i 

; 
kartonów po mleku/napojach;  
pieluch, podpasek i innych 

 
tapet;  
worków po nawozach, cemencie i 

 
 

jednorazowych. 

Odpady z papieru i 
tektury  przed 

wrzuceniem do 

tworzyw 

 - odpady z 
tworzyw 

sztucznych, 
opakowania 

odpady metalu, w 
tym metale 

opakowaniowe 

plastikowe butelki po napojach i 
 

zbierane osobno; 
opakowania z tworzyw 
sztucznych po produktach 

 
opakowania z tworzyw 
sztucznych po chemii 
gospodarczej i kosmetykach, np. 

proszku do prania itp.;  

kartony po sokach / mleku i 
opakowania typu ""tetrapak";  
plastikowe torebki, reklamówki, 
worki i inne folie; 
 aluminiowe puszki po napojach i 
puszki po konserwach; 

 

. 

 
butelek i pojemników po olejach 

 

substancjach niewiadomego 
pochodzenia i o niewiadomym 

 

 
 

 
puszek i pojemników po farbach i 
lakierach; 

AGD. 

Opakowania z 
tworzyw sztucznych 

i metali przed 
wrzuceniem do 

 

WOREK 

 - odpady 

kolorowego, w tym 

kolorowego 

szklane kolorowe butelki po 
sokach, napojach ( w tym 
alkoholowych) oraz po olejach 

 

 
opakowania po kosmetykach; 
opakowania po pokarmach dla 
dzieci. 

luster;  
 

 
 

jarzeniowych;  
ekranów i lamp telewizorowych;  
szyb okiennych i samochodowych;  

 

rozpuszczalnikach, olejach 
silnikowych; 
termometrów 

wor

Opakowania 
szklane wrzucane 

i innego typu 
tworzyw. 

 

WOREK 

 - 

bezbarwnego, w 
tym opakowania ze 

 

po sokach, napojach (w tym 
alkoholowych); 

 
opakowania po kosmetykach; 



„Głos Raciąża” nr 5/201710 ZE SZKÓŁ
  

WOREK 

  - odpady 
biodegradowalne, 

w tym odpady 
zielone 

zepsute owoce i warzywa;  
obierki;  
opakowania drewniane,  
odpady z tworzyw 
biodegradowalnych, np. liny z 

 
  

 
odpady z ogrodów; 
trociny. 

 
 

odpadów kuchennych pochodzenia 
 

 
 

styropianu;  
makulatury;  
tworzyw sztucznych. 

Odpady 
biodegradowalne w 

tym zielone 

w przydomowych 
kompostownikach. 

 
 

papierowe), 
 

e, wilgotne lub mocno zabrudzone papier oraz folia; 
odchody  

 
 

 
worki od odkurzacza; 

 
 

 
 

 
odpadów  

 
 

odpadów wielkogabarytowych; 
odpadów niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych; 
baterii i akumulatorów; 

 

prowadzi  punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), 

odpady takie jak:  

gruz betonowy i ceglany 
 

 
przeterminowane leki; 
farby, kleje, lakiery, 
(w   

 
 

 
 

 
  - -  

r  
 679- -  i 
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5 lat temu odbyła się uroczystość przekazania OSP 
w Szapsku samochodu strażackiego. Wóz poświęcił 

proboszcz parafi i w Gralewie ks. Jan Piotrowski

Dzięki uprzejmości Barbary Kamińskiej, która prowadzi kronikę OSP w Koziebrodach, publikujemy fotografi ę 
strażaków z Koziebród z roku 1926. Pierwszym prezesem był ks. St. Krzywkowski, 

a naczelnikiem – miejscowy nauczyciel K. Bojenko.

10 lat temu Unieck był gospodarzem powiatowego święta 
strażaków, w którym uczestniczyli m.in. wiceprezesi 

Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Raciążu – wójt Ryszard 
Giszczak i burmistrz Czesław Szpojankowski.
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I Komunia Święta w KrajkowieI Komunia Święta w Krajkowie

Zdjęcia: FOTO VIDEO STUDIO
Biesiekierscy

Pl. Mickiewicza 15, Raciąż


