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Przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 
uchwała antysmogowa dla Mazowsza obowiązuje od 11 listo-
pada br. Nowe przepisy wskazują, jakie piece i opał mogą być 
stosowane, a które należy ograniczyć. 

– Wprowadzenie uchwały antysmogowej dla Mazowsza to 
ważny krok w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Musimy 
mieć świadomość, że smog jest zagrożeniem realnym, a na jego 
negatywne skutki jesteśmy narażeniu wszyscy. Dokument już 
jest – teraz czas, aby zapisy uchwały wprowadzić w życie i usu-
nąć główne przyczyny smogu, czyli przestarzałe piece i niskiej 
jakości paliwo. To duże wyzwanie, dlatego będziemy wspierać 
mieszkańców w wymianie starych pieców i zakupie odpowied-
niego opału – powiedział Adam Struzik, marszałek województwa 
mazowieckiego. Czytaj na str. 6-7

Niektóre podatki nieco w górę, ale…

ŻYTO BEZ ZMIANŻYTO BEZ ZMIAN
– Od kilku lat podatki od nieruchomości nie były w naszej 

gminie zmieniane, gdy tymczasem wszystko wokół drożeje 
– mówił do radnych wójt Ryszard Giszczak argumentując pro-
pozycję podwyższenia stawek tego podatku na rok 2018. Rada 
na listopadowej sesji przyjęła te stawki. Nie zmieniła się nato-
miast cena 1 kwintala żyta, która stanowi podstawę do nalicze-
nia podatku rolnego. W 2018 r. będzie ona wynosić tyle samo co 
w 2017 r., czyli 50 zł. Czytaj na str. 2

W szkołach podstawowych 
w gminie Raciąż odbyło się 
uroczyste ślubowanie pierw-
szoklasistów. W większości 

pasowanie na uczniów miało 
miejsce podczas obchodów 
Dnia Edukacji Narodowej.

Czytaj i patrz na str. 8-9

13 scholi (dwie poza kon-
kursem) z różnych parafi i wo-
jewództwa mazowieckiego, 
a nawet spoza Mazowsza, 

wystąpiło w 17 już konkursie 
piosenki religijnej, który 18 li-
stopada odbył się w Gralewie.

Czytaj na str. 5

POGORZELCYPOGORZELCY
LICZĄ NA POMOCLICZĄ NA POMOC

MAZOWSZEMAZOWSZE
W WALCE ZE SMOGIEMW WALCE ZE SMOGIEM

Gralewskie śpiewanie Gralewskie śpiewanie 
po raz siedemnastypo raz siedemnasty

Ślubowali pierwszoklasiściŚlubowali pierwszoklasiści

W nocy 22 listopada sześcioosobowa rodzina z miej-W nocy 22 listopada sześcioosobowa rodzina z miej-
scowości Bogucin w gminie Raciąż przeżyła prawdziwą scowości Bogucin w gminie Raciąż przeżyła prawdziwą 
tragedię. W ciągu kilkudziesięciu minut dorobek całego tragedię. W ciągu kilkudziesięciu minut dorobek całego 
życia pochłonął pożar. Wszystkim domownikom udało się życia pochłonął pożar. Wszystkim domownikom udało się 
szczęśliwie uciec, ale ogień pochłonął budynek mieszkalny. szczęśliwie uciec, ale ogień pochłonął budynek mieszkalny. 
Rodzina zamierza zagospodarować niewielki budynek go-Rodzina zamierza zagospodarować niewielki budynek go-
spodarczy na tymczasowy pobyt.spodarczy na tymczasowy pobyt.

Pogorzelcy otrzymali od sąsiadów i znajomych pod-Pogorzelcy otrzymali od sąsiadów i znajomych pod-
stawową odzież. Brakuje produktów higienicznych, che-stawową odzież. Brakuje produktów higienicznych, che-
micznych, a w przyszłości także mebli, sprzętu AGD oraz micznych, a w przyszłości także mebli, sprzętu AGD oraz 
materiałów budowlanych. Osoby, które chciałyby pomóc materiałów budowlanych. Osoby, które chciałyby pomóc 
proszone są o kontakt pod numerem telefonu 519 872 124.proszone są o kontakt pod numerem telefonu 519 872 124.

GOPSGOPS
Fot. OSP Raciąż
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NOWY RADNY

Gmina Raciąż realizuje zadanie pn. 
poprawa infrastruktury wodno-ścieko-
wej poprzez budowę 57 przydomowych 
oczyszczani ścieków, budowę sieci wo-
dociągowej w miejscowościach Nowe 
Młodochowo, Stare Młodochowo, Stare 
Gralewo, Dobrska Włościany, Kossobu-
dy oraz przebudowę stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Stare Gralewo.

Stacja uzdatniania wody w m. Grale-
wo zaopatruje w wodę gospodarstwa we 
wsiach: Stare Gralewo, Gralewo Nowe, 
Strożęcin, Szapsk, Szapsk Błonie, Szapsk 
Budki, Dobrska, Dobrska Włościany, 
Dobrska Kolonia, Dłużniewo, Dłużnie-
wo Kierz, Wępiły, Złotopole, Kraśniewo, 
Brudzyno, Młodochowo, Bogucin, Chy-
czewo i Kiełkowo – w sumie 425 gospo-
darstw domowych.

Rozbudowa ma na celu poprawę ja-
kości wody pitnej (wytrącenie żelaza i 
manganu) oraz zwiększenie wydajności 
ujęcia wody. Projekt przebudowy obej-
muje wykonanie zbiornika retencyjnego 

wody pitnej o pojemności 150 m sześć. 
wraz z przebudową wyposażenia techno-
logicznego SUW. Planuje się wyposażyć 
stację wodociągową w agregat prądo-
twórczy celem zapewnienia ciągłości 
dostaw wody w przypadku awarii sieci 
energetycznej.

Niebawem w miejscowości Młody 
Niedróż zostanie wykonany podobny 
zbiornik retencyjny wody pitnej o pojem-
ności 100 m sześć, wraz z pompownią 
kontenerową.

UG
Fot. UG. 
Na zdjęciach montaż zbiornika retencyjnego 

w Starym Gralewie

INFORMACJE

Pani Barbarze Kwiatkowskiej 
oraz jej bliskim 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Mamy 

składają Wójt i pracownicy Urzędu 
Gminy Raciąż

Od kilku lat podatki od nieruchomości 
nie były w naszej gminie zmieniane, gdy 
tymczasem wszystko wokół drożeje – 
mówił do radnych wójt Ryszard Giszczak 
argumentując propozycję podwyższenia 
stawek tego podatku na rok 2018. Rada 
na listopadowej sesji przyjęła te stawki.

Drugą podatkową propozycją wójta 
było zachowanie wysokości podatku od 
środków transportu. Tak też się stało. Po-
datek transportowy na 2018 r. – zgodnie z 
wolą rady – będzie taki sam jak w 2017 r.

Rada nie zmieniła się też ceny 1 kwin-
tala żyta, która stanowi podstawę do nali-
czenia podatku rolnego. W 2018 r. będzie 
ona wynosić tyle samo co w 2017 r., czy-
li 50 zł. Dodajmy, że maksymalna cena 
1 kwintala żyta, ustalona przez GUS na 
2018 r., wynosi 52,49 zł. Rada podjęła 

więc uchwałę o obniżeniu maksymalnej 
stawki do wspomnianych 50 zł.

A oto niektóre stawki podatku od nie-
ruchomości, uchwalone przez radę na 
2018 r.:
– od gruntów związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej – 
75 gr od 1 m kw. (stawka na 2017 r. 
to 70 gr),

– od budynków mieszkalnych lub ich 
części – 35 gr od 1 m kw. powierzchni 
użytkowej (2017 r. – 33 gr),

– od budynków lub ich części zwią-
zanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospo-
darczej – 15 zł od 1 m kw. powierzch-
ni użytkowej (w 2017 r. – 14 zł).

– Gdybyśmy zostawili podatki od 
nieruchomości bez zmian, dochody gmi-
ny w 2018 r. byłyby mniejsze o około 
150 tys. zł – informował wójt gminy. 
Tymczasem chociażby koszty wykonania 
dróg rosną, bo brakuje wykonawców – 
dodał.

Przykładem są ostatnie przetargi na 
drogi w Żychowie i Kossobudach. Zgło-
sił się tylko jeden wykonawca. Stąd koszt 
ich wykonania jest wyższy niż pierwotnie 
zakładano. Z tego powodu rada podjęła 
uchwałę o zwiększeniu w budżecie środ-
ków na te zadania.

Radni zgodzili się, aby gmina Raciąż 
wsparła szpital w Płońsku kwotą 5 tys. zł. 
Pieniądze mają być przeznaczone na za-
kup sprzętu medycznego.

r-r

ŻEBY NIE BRAKOWAŁO WODY ŻEBY NIE BRAKOWAŁO WODY 
I  BYŁA DOBREJ JAKOŚCII  BYŁA DOBREJ JAKOŚCI

ŻYTO BEZ ZMIANŻYTO BEZ ZMIAN
Niektóre podatki nieco w górę, ale…

POMOC  DLA  POGORZELCÓW
16 grudnia w godzinach 10.00-13.00
w sali gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej w Starym Gralewie odbędzie 
się kiermasz świąteczny  rękodzieła wy-
konanego przez dzieci i rodziców naszej 
szkoły. Kiermaszowi będzie towarzyszy-
ło wspólne śpiewanie kolęd – każda klasa 
przygotowuje kolędę. 

Do nabycia będą zrobione przedmioty 
oraz ciasto naszych mam. Przybyli będą 
częstowani gorącą herbatą i kawą.

Dochód z kiermaszu zostanie przeka-
zany na rzecz rodzin Bożykowskich oraz 
Sękowskich z Bogucina, których dom 
uległ spaleniu.

Beata Wiśniewska
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Pozostałe wydatki:
– dowożenie uczniów do MZSZ w Raciążu  76 891,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów (stypendium) 122 775,22 zł
– Biuro Obsługi Szkół Samorządowych  482 161,10 zł
– zlecone – podręczniki 53 306,18 zł
– dotacje –wyprawka szkolna 900,00 zł
– kształcenie młodocianych 153 114,78 zł

– projekt „Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna. 
Ruch to zdrowie” 11 561,00 zł

– projekt „Narodowy Program Czytelnictwa” 32 400,00 zł 

Razem pozostałe wydatki 933 109,28 zł

 Ogółem wydatki na oświatę w 2016 r. 7 761 961,33 zł
+ 933 109,28 zł
8 695 070,61 zł

 w tym dofi nansowanie
– subwencja oświatowa 6 375 348,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów (stypendium) 98 005,00 zł
– zlecone – podręczniki 53 306,18 zł
– wychowanie przedszkolne 215 090,00 zł
– wyprawka szkolna 900,00 zł
– kształcenie młodocianych 153 114,78 zł
– projekt „Narodowy Program Czytelnictwa” 25 920,00 zł
– projekt „Gimnastyka korekcyjno-

-kompensacyjna” 5 300,00 zł

 Razem dofi nansowanie 6 926 983,96 zł

Podczas uroczystości z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej w Szkole Podstawowej 
w Raciążu sztandar raciąskiej organizacji 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych zo-
stał przekazany pod opiekę uczniom tej pla-
cówki. Akt przekazania został poprzedzony 
wystąpieniem proboszcza parafi i w Krajko-
wie, księdza Zbigniewa Kluby, kapelana or-
ganizacji, który powiedział m.in.:

„Dla tych, którzy przeżyli koszmar II wojny 
światowej 2 września 1949 r. utworzono Zwią-
zek Bojowników o Wolność i Demokrację. Or-
ganizacja zrzeszała żołnierzy regularnych for-
macji wojskowych, więźniów hitlerowskich, 
żołnierzy Wojska Polskiego oraz członków 
ugrupowań komunistycznych, funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatel-
skiej. ZBoWiD zrzeszał także wdowy i sieroty 
będące członkami rodzin pomordowanych lub 
poległych obywateli polskich. Związek udzie-
lał wsparcia materialnego, realizował różnego 
rodzaju formy opieki nad kombatantami oraz 
rodzinami pomordowanych i poległych. Zajął 
się gromadzeniem archiwaliów dotyczących 
walk z Niemcami w okresie okupacji niemiec-
kiej i likwidacji struktur podziemia antykomu-
nistycznego. Organizacja była organizatorem 
obchodów ważnych rocznic oraz uczestniczyła 
w budowie pomników upamiętniających kom-
batantów i martyrologię. ZBoWiD w Raciążu 
powstał w 1952 r.

Po zmianach ustrojowych w Polsce w 
1990 r. ZBoWiD przekształcono w Związek 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By-
łych Więźniów Politycznych i zaczęto w poczet 
organizacji przyjmować kombatantów z Armii 
Krajowej, żołnierzy wyklętych, partyzantów, 
represjonowanych z okresu PRL. W Raciążu 
taka reorganizacja nastąpiła w 2002 r., kiedy to 
poszerzono listę członków o pominiętych dotąd 
bohaterów i ich rodziny. W tym czasie preze-
sem był Edward Kotkiewicz, a po jego śmier-
ci prezesem został Roman Chrzanowski, były 
więzień obozu w Działdowie, wysiedleniec 
raciąski, a po wojnie długoletni pedagog w pla-
cówce, w której się znajdujemy. To dzięki nie-
mu wielu członków organizacji uzyskało wyż-
szy stopień wojskowy, świadczenia komba-
tanckie, wielu zostało odznaczonych za zasługi 
dla tejże organizacji. Zorganizował wycieczkę 
do Rypina – domu kaźni, Obór – miejsca wię-
zienia inteligencji ziemi rypińskiej i Golubia 
Dobrzynia. Co roku organizował spotkania 
opłatkowe dla komba-
tantów i podopiecznych. 
Na Święta Wielkanoc-
ne wysyłał im życzenia. 
Zadbał, by organizacja 
miała duchowego opieku-
na. W tym celu wystąpił 
do ówczesnego biskupa 
płockiego Stanisława 
Wielgusa o nominację na 
kapelana księdza Zbignie-

wa Klubę, proboszcza krajkowskiego. Postarał 
się o odnowienie sztandaru organizacji. Dzię-
ki sponsorom, między innymi burmistrzowi 
Raciąża i wójtowi gminy Raciąż 6 lipca 2008 r. 
w Krajkowie odbyła się uroczystość jego po-
święcenia. Sztandar wyhaftowała rodaczka 
z Krajkowa, obecnie zamieszkała w Płocku, 
Jadwiga Kuźniewska.

Niestety czas leci nieubłaganie i grono 
kombatantów maleje, bo odchodzą na wiecz-
ną wartę. Stąd kolejna inicjatywa prezesa, by 
sztandar organizacji przekazać Szkole Podsta-
wowej w Raciążu. Niebawem w tej placówce 
będzie reaktywowane harcerstwo i ono przej-
mie troskę o niego. Niech więc spadkobiercy 
Szarych Szeregów kultywują pamięć o boha-
terach naszej małej ojczyzny, dzięki którym 
możemy dziś żyć w pokoju”.

Na zdjęciu moment przekazania sztandaru.
 Fot. z archiwum szkoły

Kombatanci przekazali sztandar szkoleKombatanci przekazali sztandar szkole

Wydatki na oświatę  w gminie Raciąż  w 2016 r.

Środki własne gminy Raciąż wyniosły 768 086,65 zł. W roku 2016 
środki własne gminy w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się 
o 303 780,25 zł. Było to efektem likwidacji szkół fi lialnych w Krasze-
wie Czubakach i Kodłutowie.

Z raportu o stanie oświaty w roku szkolnym 2016/2017, przygoto-
wanego przez BOSS

Nazwa szkoły Liczba uczniów Ogółem wydatki Koszt jednego ucznia
ZS. Koziebrody 214 2 187 042,11 10,22 tys. zł.
ZS. Krajkowo 166 1 520 341,62  9,16 tys. zł.
ZS. Unieck 230 2 110 672,36  9,18 tys. zł.
ZS. St. Gralewo 257 1 943 905,24  7,56 tys. zł.

867 7 761 961,33  8,95 tys. zł.Gmina
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O przyznanie takiego wsparcia 
mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli 
straty spowodowane przez co najmniej 
jedną z następujących klęsk żywioło-
wych: powódź, deszcz nawalny, suszę, 
przymrozki wiosenne, ujemne skutki 
przezimowania, obsunięcie się ziemi, la-
winę, grad, huragan, uderzenie pioruna. 
Przyznanie wsparcia uzależnione będzie 
od powstania w gospodarstwie szkód 
spowodowanych przynajmniej przez 
jedną z wymienionych klęsk, jeżeli mia-
ły one miejsce w roku, w którym jest 
składany wniosek o przyznanie pomocy 
lub w roku poprzedzającym rok, w któ-
rym składany jest wniosek. 

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, 
którzy w danym roku kalendarzowym 
ponieśli straty w uprawach rolnych, 
zwierzętach gospodarskich, czy rybach 
w wysokości co najmniej 30% śred-
niej rocznej produkcji rolnej w gospo-
darstwie z trzech lat poprzedzających 
rok, w którym wystąpiła szkoda, albo 
z trzech lat w okresie pięcioletnim po-
przedzającym rok, w którym wystąpiła 
szkoda, z pominięciem roku o najwyż-
szej i najniższej produkcji w gospodar-
stwie oraz jeżeli straty dotyczą składni-
ka gospodarstwa, którego odtworzenie 
wymaga poniesienia kosztów kwalifi ku-
jących się do objęcia wsparciem. Wyso-
kość poniesionych strat, jakie powstały

 w gospodarstwie rolnika, określa komi-
sja powołana przez wojewodę. 

Pomoc może być przyznana np. na 
odtworzenie plantacji wieloletnich czy 
sadów. Dofi nansowanie można również 
otrzymać na zakup nowych maszyn lub 
urządzeń rolniczych w miejsce tych, 
które zostały zniszczone w wyniku klęsk 
żywiołowych, zakup stada podstawowe-
go zwierząt gospodarskich, w przypadku 
utraty zwierząt oraz odbudowę zniszczo-
nych budynków (z wyłączeniem budyn-
ków, do których rolnik jest obowiązany 
zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiąz-
kowego) lub budowli w miejsce tych, 
które zostały zniszczone. 

Maksymalna kwota wsparcia, jaką 
może otrzymać rolnik na „Inwestycje 
odtwarzające potencjał produkcji rolnej” 
w całym okresie realizacji PROW 2014-
2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że 
nie może przekroczyć ona poziomu 80% 
kosztów kwalifi kowalnych. 

Na podstawie oszacowanej wartości 
szkód w składniku gospodarstwa, które-
go odtworzenia dotyczy wniosek o przy-
znanie pomocy określana jest wysokość 
wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, z 
uwzględnieniem wcześniej wskazanego 
limitu pomocy na gospodarstwo i bene-
fi cjenta. Jeżeli zniszczony składnik go-
spodarstwa był ubezpieczony, wówczas 
wysokość pomocy w odniesieniu do

odtwarzanego składnika pomniejsza się 
o kwotę odszkodowania uzyskanego z 
tytułu jego ubezpieczenia. Ponadto, je-
żeli rolnik nie zawarł umowy obowiąz-
kowego ubezpieczenia upraw, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwie-
rząt gospodarskich, ważnej na dzień 
wystąpienia szkody w gospodarstwie, a 
będzie ubiegał się o pomoc na odtworze-
nie plantacji chmielu, sadów, plantacji 
krzewów owocowych gatunków owocu-
jących efektywnie dłużej niż 5 lat, wów-
czas kwotę pomocy na odtworzenie tego 
składnika, pomniejsza się o połowę. 

Złożone przez rolników wnioski zo-
staną poddane ocenie punktowej. Pod 
uwagę będzie brana wysokość szkód w 
odniesieniu do zniszczonych lub uszko-
dzonych składników gospodarstwa wy-
korzystywanych do produkcji rolnej, 
procentowa wysokość szkód w produk-
cji rolnej oraz to, czy plantacja chmielu, 
sad lub plantacja krzewów owocowych 
gatunków owocujących efektywnie dłu-
żej niż 5 lat objęta była dobrowolnym 
ubezpieczeniem. Na podstawie przyzna-
nej liczby punktów sporządzone zostaną 
dwie listy określające kolejność przysłu-
giwania pomocy – jedna dla rolników z 
woj. mazowieckiego i druga dla rolni-
ków z pozostałych województw. 

 Patrycja Szmitkowska
ARiMR

KOLEJNA POMOC KLĘSKOWA DLA ROLNIKÓW KOLEJNA POMOC KLĘSKOWA DLA ROLNIKÓW 
Informujemy, że od 7 do 29 grudnia Mazowiecki Oddział Regionalny ARiMR 

już po rak kolejny będzie przyjmować wnioski od rolników, których gospodarstwa ucierpiały 
w wyniku klęski żywiołowej. Jest to wsparcie finansowane z budżetu PROW 2014-2020. 

Wnioski o taką pomoc można składać również za pośrednictwem biura powiatowego 
Agencji lub wysłać je pocztą. 
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GRALEWSKIE ŚPIEWANIEGRALEWSKIE ŚPIEWANIE
PO RAZ SIEDEMNASTYPO RAZ SIEDEMNASTY

13 scholi (dwie poza konkursem) z różnych parafi i 
województwa mazowieckiego, a nawet spoza Mazow-
sza, wystąpiło w 17 już konkursie piosenki religijnej, 
który 18 listopada odbył się w Gralewie. Tradycyjnie 
jego organizatorami byli szkoła z dyrektorem Krzysz-
tofem Borkowskim na czele i parafi a z nieocenionym 
księdzem proboszczem Janem Piotrowskim.

Śpiewakom przysłuchiwali się i gratulowali m.in. gospo-
darze gminy Raciąż: wójt Ryszard Giszczak i przewodniczący 
rady Jarosław Jaworski. Byli też starosta płoński Andrzej Stol-
pa i zastępca dyrektora ciechanowskiej delegatury Kuratorium 
Oświaty Jacek Zawiśliński.

Po kilkugodzinnej prezentacji jury w składzie Jolanta Tysz-
kiewicz-Sieniewicz i Stanisław Ciesielski ogłosiło wyniki. 
W tym roku postanowiło przyznać dwie nagrody pierwsze – 
scholom „Mocni w uchu” z parafi i pw. św. Marcina w Gostyni-
nie i „Corda Cordi” z parafi i pw. Św. Krzyża w Płocku. Drugiej 
nagrody jury nie przyznało, a trzecią, tak jak i pierwszą, 
podwoiło. Uhonorowani nią zostali „Chór aniołów” z parafi i 
pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu nad Wisłą i zespół 
szkolny „Pięciolinia” ze Szkoły Podstawowej w Glinojecku. 
Wyróżnienia wyśpiewali schola „Perełki” z parafi i pw. św. 
Urbana w Baboszewie i gospodarze konkursu – schola z para-
fi i pw. św. Małgorzaty w Gralewie.

Fot. Łukasz Jankowski i rp

Laureaci pierwszej 
nagrody

Reprezentant gospodarzy 
– schola z Gralewa

Jurorzy: 
Jolanta Tyszkiewicz-Sieniewicz 
i Stanisław Ciesielski

Gospodarze konkursu dyrektor Krzysztof Borkowski 
i ksiądz Jan Piotrowski

Gospodarze gminy Raciąż wójt Ryszard Giszczak i przewodniczący 
Jarosław Jaworski oraz zastępca dyrektora ciechanowskiej delegatury 

Kuratorium Oświaty Jacek Zawiśliński
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NOWY RADNY

MA ZOWSZE W WALCE ZE SMOGIEMMA ZOWSZE W WA
SAMORZĄD

Wprowadzenie uchwały antysmo-
gowej dla Mazowsza to ważny krok w 
walce z zanieczyszczeniem powietrza. 
Musimy mieć świadomość, że smog jest 
zagrożeniem realnym, a na jego negatyw-
ne skutki jesteśmy narażeniu wszyscy. 
Dokument już jest – teraz czas, aby zapi-
sy uchwały wprowadzić 
w życie i usunąć główne 
przyczyny smogu, czyli 
przestarzałe piece i ni-
skiej jakości paliwo. To 
duże wyzwanie, dlate-
go będziemy wspierać 
mieszkańców w wy-
mianie starych pieców 
i zakupie odpowiednie-
go opału – powiedział 
Adam Struzik, marsza-
łek województwa mazo-
wieckiego.

SZEROKIE KONSULTACJE

Przyjęcie uchwały poprzedziły 
szerokie konsultacje eksperckie i spo-
łeczne. Mieszkańcy swoje uwagi mogli 
zgłaszać zarówno pisemnie, jak i ustnie, 
a spotkania informacyjne odbyły się we 
wszystkich miastach subregionalnych – 
Warszawie, Płocku, Radomiu, Ciechano-
wie, Siedlcach i Ostrołęce. Do projektu 
uchwały zgłoszono ponad 2,2 tys. uwag, 
wniosków i opinii, w większości pozy-
tywnych. Wszystkie wnioski wnikliwie 
przeanalizowano, a zasadne uwzględnio-
no w projekcie uchwały. Finalny projekt 
uchwały stanowi kompromis rozbieżnych 
oczekiwań, dotyczących jej zakresu.

 
Również ze strony gmin płynęły czę-

sto przeciwstawne wnioski. Niektóre 
samorządy apelowały o wprowadzenie 
bardziej restrykcyjnych rozwiązań, czyli 
np. całkowitego zakazu spalania węgla 
czy skrócenie terminów przejściowych 
na wymianę pieców. Inne sugerowały 
odroczenie zmian. Rozpatrując sprzecz-

ne opinie i formułując przepisy uchwały, 
należało znaleźć wyważony konsensus. 
Najważniejszy był cel, czyli poprawa ja-
kości powietrza na Mazowszu i związa-
na z nią poprawa zdrowia mieszkańców. 
Istotna była także zasada proporcjonal-
ności, polegająca na tym, że wdrożone 

uchwałą przepisy pozwolą na osiągnięcie 
oczekiwanego efektu ekologicznego przy 
proporcjonalnie najniższych kosztach 
i w najszybszym terminie.

 
Mieliśmy bardzo dużo głosów popar-

cia dla samej idei wprowadzenia regula-
cji prawnych. Napłynęło do nas ponad 2,2 
tys. uwag, wiele z nich uwzględniliśmy. Z 
314 mazowieckich samorządów, którym 
projekt uchwały został przekazany do 
zaopiniowania, jedynie 16 zaopiniowało 
go negatywnie. Oznacza to, że 95 proc. 
wszystkich gmin dostrzega problem złej 
jakości powietrza na terenie wojewódz-
twa i akceptuje wprowadzane regulacje 
– podkreśla dyrektor Departament Go-
spodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zinte-
growanych i Wodnoprawnych w UMWM 
Marcin Podgórski.

PIECE ZGODNE 
Z EKOPROJEKTEM

Podjęta uchwała antysmogowa ogra-
nicza m.in. używanie pieców, kotłów 
i kominków, które nie spełniają wymagań 
ekoprojektu. Są to normy jednolicie 

określone dla całej Unii 
Europejskiej. Zawierają 
one minimalne warto-
ści emisji zanieczysz-
czeń do powietrza dla 
kotłów oraz ogrzewaczy 
pomieszczeń (m.in. ko-
minków). Wszystko po 
to, aby zmniejszyć zuży-
cie paliwa i zredukować 
zanieczyszczenia emi-
towane przez przesta-
rzałe urządzenia. Przed 
zakupem pieca, warto 
upewnić się u sprze-
dawcy bądź producenta, 

czy posiada on certyfi kat i jest zgodny z 
wymaganiami ekoprojektu. Należy też 
przy tym pamiętać, że rozporządzenie 
Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 
2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów 
na paliwo stałe, zakazuje wprowadza-
nia do sprzedaży i użytkowania kotłów 
z rusztem awaryjnym. Ponadto uchwała 
zakazuje także palenia kiepskiej jakości 
opałem.

 

JAKIE ZMIANY?

Uchwała wprowadza ograniczenia 
i zakazy, co do używanych urządzeń 
i paliw:

od dnia wejścia w życie uchwały 
wszystkie nowe instalacje (piece, komin-
ki i kotły) muszą spełniać wymagania 
ekoprojektu; 

od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać 
mułów i fl otokoncentratów węglowych 
oraz mieszanek produkowanych z ich 
wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz 
paliw stałych produkowanych z ich wy-
korzystaniem, węgla kamiennego w po-
staci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz 
paliw zawierających biomasę o wilgotno-

Przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwała antysmogowa dla Mazowsza 
obowiązuje od 11 listopada br. Nowe przepisy wskazują, jakie piece i opał mogą być stosowane,

a które należy ograniczyć.
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Osoby zaintere-
sowane modernizacją 
indywidualnych źró-
deł ciepła tj. wymianie 
kotłów lub palenisk 
węglowych na gazo-
we, olejowe lub opa-
lane biomasą (kotły na 
biomasę nie mogą posiadać dodatkowego 
rusztu żeliwnego, umożliwiającego trady-
cyjne palenie jak w kotle zasypowym), za-
stąpieniem kotłów gazowych, olejowych 
lub opalanych biomasą źródłem ciepła o 
wyższej niż dotychczas sprawności wy-

twarzania ciepła (z wyłączeniem mon-
tażu 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 infor-
muję, że w chwili 
obecnej prowa-
dzona jest jedy-
nie lista osób 
chętnych w celu 
określenia skali 
zainteresowania 

wśród mieszkańców Gminy Raciąż. 
W zależności od zainteresowania 
mieszkańców program mógłby być 
realizowany w 2018 r.

MA ZOWSZE W WALCE ZE SMOGIEMALCE ZE SMOGIEM
SAMORZĄD

ści w stanie roboczym powyżej 20 proc. 
(np. mokrego drewna); 

● użytkownicy kotłów na węgiel lub 
drewno, czyli tzw. kopciuchów, które 
nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 
5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą 
wymienić je do końca 2022 r. na kocioł 
zgodny z wymogami ekoprojektu; 

● użytkownicy kotłów na węgiel lub 
drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 
303-5:2012, muszą wymienić je do koń-
ca 2027 r., na kotły 
zgodne z wymogami 
ekoprojektu; 

● użytkownicy ko-
tłów klasy 5 wg normy 
PN-EN 303-5:2012 
będą mogli z nich ko-
rzystać do końca ich 
żywotności; 

● posiadacze kominków będą musieli 
wymienić je do końca 2022 r. na takie, 
które spełniają wymogi ekoprojektu lub 
wyposażyć je w urządzenie ograniczają-
ce emisję pyłu do wartości określonych 
w ekoprojekcie. 

 

CO Z EGZEKWOWANIEM 
PRAWA?

Uchwała antysmogowa przewiduje 
możliwość skontrolowania stosowanych 
urządzeń grzewczych. Kontrolę taką 
mogą przeprowadzać straże miejskie i 
gminne, wójt, burmistrz i prezydent 
miasta oraz upoważnieni pracownicy 
urzędów miejskich i gminnych, a także 
policja oraz Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska. Naru-

szający przepisy muszą liczyć się z man-
datem do 500 zł lub grzywną do 5000 
zł. Na żądanie kontrolującego każdy 
użytkownik kotła, pieca lub kominka, zo-
bowiązany jest do przedstawienia doku-
mentów potwierdzających, że stosowane 
przez niego urządzenie grzewcze spełnia 
wymagania uchwały. Dokumentem takim 
może być instrukcja użytkowania, doku-
mentacja techniczna lub inny dokument. 
Wymóg ten dotyczy także stosowanego 

paliwa. Aby potwierdzić jego jakość, 
użytkownik instalacji powinien posiadać 
np. fakturę zakupu paliwa lub świadec-
two jakości. Dostawca węgla powinien na 
żądanie klienta przekazać mu świadectwo 
jakości, a klient ma prawo do informacji 
o sprzedawanym towarze, tj. o jego cenie, 
pochodzeniu czy parametrach i składzie.

WSPARCIE
SAMORZĄDOWE I UNIJNE

Mieszkańcy Mazowsza będą mogli 
liczyć na wsparcie samorządu wojewódz-
twa i Unii Europejskiej. Tylko w ramach 
RPO WM 2014–2020 na działania zwią-
zane z ograniczaniem zanieczyszczenia 
powietrza, a także rozwój mobilności 
miejskiej zaplanowano ok. 111 mln euro. 

W 2018 r. planowane są dwa nabory 
wniosków, które umożliwią gminom zdo-
bycie funduszy na wymianę starych, nie-
ekologicznych pieców w budynkach uży-
teczności publicznej i w gospodarstwach 
domowych. W poprzedniej perspektywie 
zrealizowano 66 takich projektów o 
łącznej wartości 325,2 mln zł dofi nan-
sowanych kwotą 164,6 mln zł. Udało się 
m.in. przeprowadzić termomodernizacje 
kilkudziesięciu budynków publicznych. 

Powstały liczne insta-
lacje solarne, zamon-
towano pompy ciepła, 
wybudowano również 
6 elektrowni wiatro-
wych. Kolejnym źró-
dłem wsparcia jest 
Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej. Tylko 
w latach 2007-2016 na zadania popra-
wiające jakość powietrza WFOŚiGW w 
Warszawie przeznaczył ponad 385 mln 
zł, dofi nansowując blisko 3 tys. zadań. 
Dzięki tej pomocy samorządy, instytucje 
oraz mieszkańcy Mazowsza wykonali 
szereg inwestycji ograniczających emisję 
zanieczyszczeń do powietrza, takich jak 
modernizacje kotłowni czy montaż pomp 
ciepła. Powstały również instalacje wy-
korzystujące odnawialne źródła energii, 
m.in. kolektory słoneczne czy ogniwa fo-
towoltaiczne.

 
Wszelkie pytania dotyczące uchwały 

antysmogowa należy kierować na adres: 
antysmog@mazovia.pl

 UMWM

50 tys. osób rocznie w Polsce przedwcześnie umiera 
z powodu zanieczyszczeń powietrza. 

To ponad 14 razy więcej niż w wypadkach samochodowych. 
Szacuje się, że na Mazowszu jest to od 4 do 6 tys. 

zgonów rocznie.

Wójt Gminy Raciąż informuje

o możliwości udziału gminy w projekcie dotyczącym 
wymiany starych kotłów lub palenisk węglowych 

na nowoczesne urządzenia grzewcze.
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„Wiedzę możemy zdobywać od innych, mądrości musi-
my nauczyć się sami” – pod takim hasłem 13 października w 
Szkole Podstawowej w Starym Gralewie dwadzieścia czworo 
dzieci z klasy pierwszej zostało uroczyście przyjętych do braci 
uczniowskiej. 

Po krótkim artystycznym wstępie pierwszoklasiści złoży-
li przyrzeczenie na sztandar szkoły, po czym zostali pasowa-
ni przez dyrektora Krzysztofa Borkowskiego na prawowitych 
uczniów. Na koniec otrzymali pamiątkowe dyplomy ufundowa-
ne przez radę rodziców.

Wychowawczynią klasy I jest Małgorzata Raciniewska. 
Pierwszoklasiści to: Jan Bogacki, Julia Bućko, Miłosz Bogumił 
Bukowski, Oskar Domański, Kacper Jakub Drozdowski, Maria 
Groszewska, Wiktoria Kalinowska, Filip Komorowski, Paweł 
Kopczyński, Piotr Kopczyński, Paulina Kosobudzka, Adrian 
Paweł Krakowski, Kacper Kraśniewski, Zuzanna Krół, Brajan 
Ksybek, Ewa Beata Kwasiborska, Natan Markiewicz, Kata-
rzyna Ogrzewalska, Dorota Ewa Piotrowska, Dominik Leszek 
Sękowski, Natalia Staniszewska, Emilia Słomkowska, Amelia 
Zuzanna Wojkowska, Kacper Zakobielski.

spg

Z  ŻYCIA  SZKOŁY

17 października w Szkole Podstawowej w Koziebrodach od-
było się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Pierw-
szoklasiści swój program artystyczny rozpoczęli tanecznym kro-
kiem poloneza. Następnie recytowali wiersze i śpiewali piosenki 
przygotowane specjalnie na tę uroczystość. Potem w podniosłej 
atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści ślu-

bowali być dobrymi uczniami, wzorowymi Polakami, godnie re-
prezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać 
radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrek-
tor Małgorzata Środkowska dokonała symbolicznego pasowania 
na ucznia.

spk

KoziebrodyKoziebrody

GralewoGralewo
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13 października w szkole w Krajkowie odbyła się uro-
czystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W roli głównej 
wystąpili nauczyciele i...pierwszoklasiści, którzy złożyli 

uroczyste ślubowanie i stali się pełnoprawnymi uczniami. 
Pasowania pierwszoklasistów dokonał dyrektor szkoły Piotr 
Kasicki.

13 października w Szkole Podstawowej im. Powstańców 
Styczniowych w Uniecku odbyło się uroczyste ślubowanie kla-
sy I oraz akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pierwszoklasiści przygotowali pod okiem swojej wycho-
wawczyni Doroty Skwarskiej program artystyczny, w którym

zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. 
Potem złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. 

Pasowania na uczniów szkoły dokonała dyrektor Anna 
Ossowska. Dzieci otrzymały dyplomy oraz kuferki z pomocami 
dydaktycznymi ufundowane przez rodziców.

DS

UnieckUnieck

KrajkowoKrajkowo
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UCZNIOWIE W AKCJI WIELKIEJ UCZNIOWIE W AKCJI WIELKIEJ 

ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCYORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W Krajkowie
 „Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca” obcho-

dzony jest 16. października. Od samego początku, czyli od 5 lat 
szkoła w Krajkowie czynnie włącza się w akcję WOŚP. Co roku 
uczniowie 16 października w samo południe przez pół godziny 
prowadzą resuscytację krążeniowo- oddechową na 5 fantomach 
podarowanych przez fundację Jurka Owsiaka. 

W tym roku 114 uczniów i nauczyciele przystąpili do akcji. 
Na przystrojonej sali gimnastycznej przez pół godziny ba wili się 
przy dźwiękach zespołu Bee Gees i jednocześnie udoskonalali 
technikę udzielania pierwszej pomocy ze świadomością, że dwa 
wdechy i trzydzieści uciśnięć klatki piersiowej może uratować 
czyjeś życie, a ja mogę do tego przyczynić. Muzyka nadawała 
tempo i rytm. Najchętniej resuscytację prowadzili uczniowie klas 
młodszych. 

 Anita Wochnowicz
Małgorzata Szymborska

W Uniecku
16 października równo o godzinie 12.00 

uczniowie szkoły z Uniecka przystąpili do pół-
godzinnej akcji pobicia rekordu w jednoczesnym 
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddecho-
wej przez jak największą ilość osób. Wszyscy 
uczniowie biorący w niej udział byli bardzo do-
brze przygotowani i świetnie sobie radzili wyko-
nując resuscytację na fantomach.

Dorota Skwarska
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Gralewo

W BARWACHW BARWACH

BIAŁO-CZERWONYCHBIAŁO-CZERWONYCH

Tradycją gralewskiej szkoły stało się świętowanie kolejnych 
rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości piosenką pa-
triotyczną.

Wszyscy odświętnie ubrani, z barwami biało-czerwonymi, 
uśmiechnięci, przejęci i szczęśliwi, mogli zaprezentować swoje 
wokalne talenty. Była to także wyjątkowa i pouczająca lekcja 
historii.

Spotkanie gromadzi nie tylko uczniowską społeczność, 
ale także wielu rodziców i mieszkańców okolicznych wiosek. 
W tym roku zaproszenie do wspólnego śpiewania przyjęli m.in. 
wójt Ryszard Giszczak i Jarosław Jaworski – przewodniczący 
Rady Gminy Raciąż, a także wieloletni przyjaciel szkoły Jerzy 
Jaworski.

spg

PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIEPATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE

Dzieci z punktu przedszkolnego w Gralewie odświętnie ubrane również uczestniczyły w patriotycznym śpiewaniu. A ponadto 
podczas zajęć w klasie malowały godło Polski. 



„Głos Raciąża” nr 9/201712

NOWY RADNY

ZE SZKÓŁ

W ramach programu „Czytam, bo lubię” 
uczniowie klasy III SP w Koziebrodach z wy-
chowawcą przygotowali montaż słowno-mu-
zyczny pt. „Jesienny koncert na dwa świersz-
cze”. W uroczystości klasowej uczestniczyli 

dyrektor Małgorzata Środkowska i rodzice. 
Za udany występ dzieci otrzymały gromkie 
brawa. Na pamiątkę spotkania wszyscy goście 
otrzymali własnoręcznie zrobioną różę z liści. 
Uroczystość pałaszowaniem jesiennych sma-

kołyków przygotowanych przez rodziców. 
Można było się delektować ciastem marchew-
kowym, dyniowym, szarlotką oraz kompotem 
z jabłek . 

spk

18 października uczniowie szkoły w Ko-
ziebrodach (klasy: VII, II i III gimnazjum) wraz 
z opiekunami: Anną Kurkiewicz, Katarzyna 
Kicińską i Krzysztofem Bielskim uczestniczyli 

w wycieczce do Łodzi.
Pobyt w centrum handlowym 

Manufaktura był pierwszym punk-
tem programu i dostarczył wiele 
atrakcji.

Pierwszą z nich był laserowy 
paintball. Rozrywka na Arenie Laser 
Games okazała się doskonałą zabawą 
ruchową, w której liczyły się spryt, 
inteligencja i analiza ciągle zmienia-
jącej się sytuacji.

Następnie uczniowie udali się 
do Interaktywnego Centrum Nauki 
i Techniki Experymentarium, w któ-
rym każdy mógł samodzielnie prze-

prowadzić różne eksperymenty, by przekonać 
się o działaniu praw fi zyki.

Po przerwie na posiłek zwiedzaliśmy pałac 
Izraela Kalmanowicza Poznańskiego, nazy-
wany łódzkim Luwrem. To największa neo-
barokowa rezydencja fabrykancka i niezwykle 
ciekawe miejsce, w którym mieści się Muzeum 
Historii Miasta Łodzi. Odbywają się tu bale 
oraz imprezy artystyczne.

Kolejnym punktem programu było zwie-
dzanie miasta. Spacer ulicą Piotrkowską, po-
dziwianie zabytkowych budowli, rzeźb Włady-
sława Stanisława Reymonta i Juliana Tuwima 
dostarczyły wszystkim wiele niesamowitych 
wrażeń i widoków .

ppk

Biegi przełajoweBiegi przełajowe
Po raz dziesiąty odbyły się 

w Koziebrodach gminne biegi 
przełajowe o puchar wójta gminy 
Raciąż. W zawodach wzięli udział 
reprezentanci wszystkich szkół 
z terenu gminy Raciąż. Gorąco 
gratulujemy uczniom, którzy 
wzięli udział w biegach. W kla-
syfi kacji drużynowej w kategorii 
szkół podstawowych zwyciężyła 
ekipa ze Szkoły Podstawowej w 
Uniecku, drugie miejsce zajęli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Koziebrodach, a trzecie – ze 
Szkoły Podstawowej w Starym 
Gralewie.

W kategorii oddziałów gim-
nazjalnych zwyciężyła reprezen-
tacja z Koziebród przed Starym 
Gralewem i Unieckiem.

Klasa IV
1.Paulina Bluszcz
2.Ola Nowaczewska
3.Anna Krajenta

1.Jakub Kleniewski 
2.Bartosz Superson
3.Karol Kleniewski

Klasa V
1.Weronika Kukuła 
2.Agata Górzyńska
3.Monika Gutkowska

1.Krystian Jędrzejewski
2.Marcin Lewandowski
3.Kacper Rasiński

Klasa VI
1.Weronika Wielgolaska 
2.Wiktoria Bucholtz
3.Julia Kwiatkowska

1.Kordian Ksybek
2.Sebastian Wagner
3.Piotr Żakowski Piotr

Klasa VII
1.Natalia Wiśnieska 
2.Aleksandra Kurek
3.Oliwia Zalewska

1. Bartosz Lewandowski
2.Fabian Bućkowski
3.Eryk Janiszewski

Klasa II gimnazjum
1.Oliwia Kowalska 
2.Natalia Kwiatkowska
3.Milena Kowalska

1.Sebastian Matwiejew
2.Dawid Rybacki
3.Piotr Graczyk

Klasa III gimnazjum
1.Alicja Majewska
2.Alicja Błaszczak
3.Wiktoria Wiśniewska

1.Krystian Karwowski
2.Andrzej Bojanowski
3.Miłosz Bućkowski

Kl VI Kl II i
Medaliści w poszczególnych kategoriach. ***

W mistrzostwach powiatu płońskie-
go w biegach przełajowych szkoła w 
Koziebrodach wystawiła kilkunastooso-
bową reprezentację na czele z Krystianem 
Karwowskim – uczniem klasy III gimna-
zjum, który i tym razem wytrzymał presję 
i uplasował się na II miejscu i awansował 
z dwójką innych naszych zawodników 
na mistrzostwa rejonu. Odbędą się one w 
Ciechanowie w kwietniu 2018 r.

Krzysztof Bielski
nauczyciel wychowania fi zycznego

      Biegom towarzyszył deszcz, ale mimo 
to najlepsi mieli powody do zadowolenia

Na starcie kolejna grupa.

Jesienny koncert Jesienny koncert 

Uczestnicy wydarzeniaUczestnicy wydarzenia

WYCIECZKAWYCIECZKA
DO ŁODZIDO ŁODZI

Uczniowie z Koziebród przy ławeczce Juliana Tuwima 
na ul. Piotrkowskiej w Łodzi

1 2

1

2
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