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W nocy z 26 na 27 czerwca na skutek nawałnicy pięcioosobowa rodzina we wsi Wępiły została bez dachu na głową. Wichura zerwała 
dach z ich domu, powaliła komin. Uszkodzona została instalacja energetyczna i wodna, a także zaparkowane w pobliżu domu auta. Szczęściem 
w nieszczęściu nikomu nic się nie stało. 

Czytaj na str. 3

Jednogłośne wotum i 
absolutorium dla wójta

Rada Gminy Raciąż udzieliła jedno-
głośnie wójtowi gminy wotum zaufania 
oraz absolutorium za 2018 rok. Wcze-
śniej rada rozpatrzyła raport o stanie 
gminy, a także zatwierdziła sprawozda-
nie fi nansowe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy Raciąż za 
2018 rok.

Czytaj na str. 2

Wiem wszystko 
o gminie Raciąż

W Urzędzie Gminy Raciąż odbyło 
się posiedzenie komisji konkursowej 
konkursu „Wiem wszystko o gminie 
Raciąż’’. Do udziału przystąpili ucznio-
wie ze szkół podstawowych w Kozie-
brodach, Krajkowie, Uniecku. Komisja 
wyłoniła zwycięzców.

Wyniki na str. 2

Niedziela w okopach
30 czerwca zwiedzający okopy z 

1915 r. w Strożęcinie mogli m.in. obej-
rzeć inscenizację walk przygotowaną 
przez Jednostkę Strzelecką 1006 Płońsk 
i Stowarzyszenie Rekonstrukcji Histo-
rycznej 79 p.p. z Ciechanowa.

Patrz na str. 2

Ile nas jest?
Odpowiedź na str. 4

Wyniki egzaminu gimna-
zjalnego i sprawdzianu 
ósmoklasistów

Czytaj na str. 8

Wędrujący Festiwal 
Sztuki i Animacji 
zawita do Gralewa

Szczegóły na str. 10

Zawody sportowo-
pożarnicze

W WĘPIŁACHW WĘPIŁACH
NAWAŁNICA ZERWAŁA DACH Z DOMUNAWAŁNICA ZERWAŁA DACH Z DOMU

Wygrał Szapsk
Druhowie OSP Szapsk zwyciężyli 

w grupie „A” miejsko-gminnych za-
wodów sportowo-pożarniczych, które 
30 czerwca odbyły się w Krajkowie.

Więcej na str. 3 i 12
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30 czerwca zwiedzający okopy z 1915 r. w Strożęcinie mogli m.in. obejrzeć inscenizację walk przy-
gotowaną przez Jednostkę Strzelecką 1006 Płońsk i Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 
79 p.p. z Ciechanowa. Działała poczta polowa. Fascynaci historią regionu wystawili swoje cenne 
eksponaty militarne. Nie obeszło się też bez tradycyjnej żołnierskiej grochówki.

Rada Gminy Raciąż udzieliła jednogło-
śnie wójtowi gminy wotum zaufania oraz 
absolutorium za 2018 rok. Wcześniej rada 
rozpatrzyła raport o stanie gminy, a także za-
twierdziła sprawozdanie fi nansowe wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 
Raciąż za 2018 rok.

Obowiązek przedstawienia raportu o sta-
nie gminy został wprowadzony znowelizo-
wanymi przepisami o funkcjonowaniu samo-
rządu terytorialnego. Raport jest podsumowa-
niem działalności wójta w roku poprzednim, 
w szczególności realizacji programów i stra-

tegii, uchwał rady gminy i budżetu obywatel-
skiego. Nowym przepisem jest też obowiązek 
przeprowadzenia głosowania nad udziele-
niem wójtowi wotum zaufania. Przeprowadza 
się je po zakończeniu debaty nad raportem o 
stanie gminy. Uchwałę o udzieleniu wójtowi 
wotum zaufania rada podejmuje bezwzględną  
większością głosów ustawowego składu rady 
gminy.

 W przypadku nieudzielenia wójtowi wo-
tum zaufania w dwóch kolejnych latach, rada 
gminy może podjąć uchwałę o przeprowadze-
niu referendum w sprawie odwołania wójta.

Na sesji Rady Gminy Raciąż, która od-
była się 17 czerwca, obecnych było 14 rad-
nych. Wszyscy zagłosowali za udzieleniem 
wójtowi wotum zaufania i absolutorium za 
2018 r. Dodajmy, że w 2018 r. do wyborów, 
które odbyły się 21 października (I tura) 
i 4 listopada (II tura), wójtem gminy Raciąż 
był Ryszard Giszczak, którego w wyniku wy-
granych wyborów, 4 listopada, zastąpił Zbi-
gniew Sadowski.

r-r

Jednogłośne wotum i absolutoriumJednogłośne wotum i absolutorium

Część I 
wykonanie baneru z logiem promującym gminę Raciąż
I miejsce Joanna Rychlińska – SP Krajkowo
II miejsce Natalia Karwowska – SP Koziebrody
III miejsce Piotr Wiśniewski – SP Koziebrody
IV miejsce Dominik Chojnacki – SP Unieck

WIEM WSZYSTKO O GMINIE RACIĄŻWIEM WSZYSTKO O GMINIE RACIĄŻ

6 czerwca w Urzędzie Gminy Raciąż odbyło się posiedzenie 
komisji konkursowej konkursu „Wiem wszystko o gminie 
Raciąż’’. Do udziału przystąpili uczniowie ze szkół 
podstawowych w Koziebrodach, Krajkowie, Uniecku. 
Komisja wyłoniła zwycięzców.

Część II
wykonanie kalendarza promującego Gminę Raciąż na rok 2020
I miejsce Oliwia Milewska – SP Krajkowo
II miejsce Maja Bylińska – SP Koziebrody
III miejsce Karolina Żebrowska – SP Krajkowo
IV miejsce Zuzanna Kuskowska – SP Unieck

UG

Niedziela w okopachNiedziela w okopach

Fot. Facebook Pluton Strzelecki Raciąż.
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Grupa „A”
1. OSP Szapsk                       53,06 pkt
2. OSP Kaczorowy I        54,56 pkt
3. OSP Raciąż                       56,44 pkt
4. OSP Jeżewo Wesel        57,53 pkt
5. OSP Kaczorowy II        58,50 pkt
6. OSP Unieck         59,72 pkt

 7. OSP Dobrska Kolonia        60,47 pkt
 8. OSP Koziebrody        69,66 pkt
 9. OSP Krajkowo        76,81 pkt
10. OSP Kraszewo Gaczułty    78,94 pkt
11. OSP Bogucin                     151,09 pkt

Grupa 16-18 lat
1. OSP Unieck        58,12 pkt

MDP dziewczęta
1. OSP Kaczorowy        50,94 pkt
2. OSP Raciąż        94,60 pkt
Grupa „C”
1. OSP Raciąż                     102,75 pkt

W nocy z 26 na 27 czerwca na skutek nawałnicy pięciooso-
bowa rodzina we wsi Wępiły została bez dachu na głową. Wi-
chura zerwała dach z ich domu, powaliła komin. Uszkodzona 
została instalacja energetyczna i wodna, a także zaparkowane 
w pobliżu domu auta. Szczęściem w nieszczęściu nikomu nic 
się nie stało.

Z pomocą pospieszyli strażacy z OSP Dobrska Kolonia 
i OSP Kaczorowy oraz druhowie z Państwowej Straży Pożarnej 
w Płońsku. Pomocną dłoń wyciągnęli do poszkodowanych ich 

sąsiedzi bliżsi i dalsi, a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Raciążu przekazał rodzinie zasiłek celowy.

Straty są jednak bardzo duże, dom uległ zniszczeniu 
w znacznym stopniu, trwa zbiórka pieniędzy – szczegóły na 
Facebook OSP Kaczorowy.

Na zdjęciach widać, jak duże zniszczenia poczyniła nawał-
nica. 

r-r
Fot. Facebook OSP Kaczorowy

W WĘPIŁACH W WĘPIŁACH 
NAWAŁNICA ZERWAŁA NAWAŁNICA ZERWAŁA 

DACH Z DOMUDACH Z DOMU

Wygrał Szapsk
Druhowie OSP Szapsk zwyciężyli w grupie „A” miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, które 
30 czerwca odbyły się w Krajkowie. Oto ofi cjalne wyniki:

S k
Zawody sportowo-pożarnicze
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Statystyka mieszkańców gm. Raciąż wg wieku i płci na dzień 31.12.2018 r.

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem
0-2 128 118 245

3 38 37 75
4-5 89 76 165

6 32 38 70
7 43 41 84

8-12 217 211 428
13-15 128 120 248
16-17 93 80 173

18 51 52 104
19-65 2846 0 2846
19-60 0 2265 2265

>65 470 0 470
>60 0 1015 1015

ogółem 4135 4053 8188
Z raportu o stanie gminy Raciąż w 2018 r.

Bielany 155
Bogucin 63
Budy Kraszewskie 116
Charzyny 103
Chyczewo 31
Cieciersk 177
Ćwiersk 109
Dobrska Kolonia 134
Dobrska Włościany 77
Draminek 56
Drozdowo 173
Druchowo 70
Folwark Raciąż 105
Grzybowo 96
Jeżewo Wesel 202
Kaczorowy 292
Kiełbowo 95
Kiniki 104
Kocięcin Brodowy 141
Kocięcin Tworki 42
Kodłutowo 313

Statystyka mieszkańców gm. Raciąż wg miejscowości na dzień 31.12.2018 r.

Kossobudy 202
Koziebrody 585
Kozolin 132
Krajkowo 214
Krajkowo Budki 43
Kraszewo  Czubaki 150
Kraszewo Falki 121
Kraszewo Gaczułty 171
Kraszewo Podborne 127
Kraszewo Rory 60
Kraszewo Sławęcin 58
Kraśniewo 90
Kruszenica 50
Lipa 68
Łempinek 37
Łempino 176
Malewo 35
Mała Wieś 118
Młody Niedróż 67
Nowe Gralewo 113
Nowe Młodochowo 111

Nowy Komunin 136
Pęsy 30
Pólka Raciąż 276
Sierakowo 161
Sikory 28
Stare Gralewo 213
Stare Młodochowo 48
Stary Komunin 98
Stary Niedróż 53
Strożęcin 208
Szapsk 213
Szczepkowo 209
Unieck 381
Wępiły 117
Witkowo 128
Zdunówek 55
Złotopole 80
Żukowo Strusie 40
Żukowo Wawrzonki 231
Żychowo 101
Razem 8188

Miejscowość Liczba  
mieszkańców Miejscowość Liczba  

mieszkańców Miejscowość Liczba  
mieszkańców
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Dostawcami wody na terenie gminy Ra-
ciąż są PGKiM w Raciążu oraz ZUW Mława.

Na terenie gminy Raciąż funkcjonuje 
5 stacji uzdatniania wody, są one zlokali-
zowane w następujących miejscowościach: 
Witkowo, Unieck, Szczepkowo, Stare Gra-
lewo, Koziebrody.

Woda dostarczana do mieszkańców gmi-
ny Raciąż pozyskiwana jest z 9 ujęć: Wit-
kowo – 2 studnie, Szczepkowo – 1 studnia, 
Unieck – 2 studnie, Stare Gralewo – 2 stud-
nie, Koziebrody – 2 studnie.

Na terenie gminy Raciąż znajdują się 
dwa zbiorniki po 1000 m sześciennych każ-
dy, którymi zawiaduje PGKiM w Raciążu 
oraz 4 hydrofornie i jeden zbiornik wyrów-
nawczy, którymi zawiaduje ZUW Mława.

Długość sieci wodociągowej wynosi ok. 
288,59 km.

Ścieki komunalne są odbierane przez 
oczyszczalnie ścieków będące własno-
ścią gminy Raciąż, a eksploatowane przez 
ZUW Mława. W gminie Raciąż funkcjonują
3 oczyszczalnie ścieków, zlokalizowane 
w miejscowościach: Koziebrody, Stare 
Gralewo, Unieck.

Podmioty świadczące działalność w 
zakresie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych 
z terenu gminy Raciąż: PGK w Płońsku 
Sp. z o.o. – stacja zlewna PGK w Płońsku, 
REMONDIS Drobin Komunalna Sp. z o.o. 
– stacja zlewna REMONDIS w Drobinie, 
Wywóz Nieczystości Płynnych Zbigniew 
Maliszewski – stacja zlewna na oczyszczalni 
w Koziebrodach, SKR w Siemiątkowie – sta-
cja zlewna na oczyszczalni w Koziebrodach, 
PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu – sta-
cja zlewna na oczyszczalni w Raciążu.

Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej 
wynosi 48,91 km. Siecią kanalizacyjną obję-
tych jest 20% mieszkańców.

Nieczystości ciekłe z nieruchomości, 
nieposiadających przyłącza kanalizacyjne-
go gromadzone są głównie w zbiornikach 
bezodpływowych i przydomowych oczysz-
czalniach ścieków, regularnie 
opróżnianych przez podmioty 
świadczące usługi w tym zakresie. 
Obecnie na terenie gminy Raciąż 
są 2072 zbiorniki bezodpływowe 
i 293 przydomowe oczyszczalnie 
ścieków.

Gospodarka odpadami
W gminie Raciąż, według 

stanu na dzień 31.12.2018 r., za-
meldowanych było 8188 miesz-
kańców, natomiast w złożonych 
przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych deklaracjach o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ujętych 
było 6285 mieszkańców.

W drodze przetargu na odbieranie i za-
gospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości został wyłoniony 
podmiot – Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej w Płońsku Sp. z o.o. – świadczący 
usługi w tym zakresie.

Na terenie gminy Raciąż wciąż obowią-
zuje mieszany system zbierania odpadów 
komunalnych, tzn. pojemnikowo-worko-
wy. Odpady niesegregowane (zmieszane) 
są gromadzone w pojemnikach o pojem-
ności 120 l lub 240 l, ale dopuszczalnym 
jest również używanie do tego celu wor-
ków. Ilość odpadów komunalnych niese-
gregowanych jaką może wytworzyć jeden 
mieszkaniec nie powinna przekraczać 60 l/
mieszkańca/ miesiąc.

Odpady segregowane gromadzone są w 
systemie workowym. Worki w zależności 
od rodzaju zbieranej frakcji rozróżniono ko-
lorami, a oprócz tego każdy oznaczony jest 
nadrukiem informującym na jaki rodzaj od-
padów jest przeznaczony:
 biały – o pojemności 60 l na odpady ze 

szkła bezbarwnego,
 zielony – o pojemności 60 l na odpady ze 

szkła kolorowego,
 żółty – o pojemności 120 l na odpady 

z tworzyw sztucznych i metalu;
 niebieski – o pojemności 120 l na papier

i tekturę;
 brązowy – o pojemności 120 l na odpady 

ulegające biodegradacji.
Odbiór odpadów segregowanych odby-

wa się raz na 2 miesiące. Ilość odpadów zbie-
ranych selektywnie, jaką może wytworzyć 
jeden mieszkaniec nie jest w żaden sposób 
ograniczona, dlatego podmiot odbierający 
jest obowiązany przyjąć każdą ich ilość.

Gmina Raciąż dysponuje jednym punk-
tem selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych, zlokalizowanym w miejscowości 
Koziebrody. Do PSZOK mieszkańcy mają 
prawo oddawać nieodpłatnie następujące ro-
dzaje odpadów: odpady wielkogabarytowe, 
np. meble; zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny; opony; opakowania wielomateria-
łowe; odpady budowlane i rozbiórkowe; zu-
żyte baterie i akumulatory; przeterminowane 
leki; opakowania, a także resztki po różnego 
rodzaju: chemikaliach, farbach, olejach, la-
kierach, rozpuszczalnikach itp.; frakcje, które 
mieszkańcy zbierają „u źródła”, tj.: papier, 
szkło, tworzywa sztuczne i metal; odpady 
zielone.

Właściciele nieruchomości dostarczają 
w/w odpady do PSZOK na swój koszt. Gmi-
na jednak umożliwia oddanie większych ilo-
ści frakcji takich jak odpady wielkogabary-
towe (stare meble), zużyte opony lub zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny w drodze 
tzw. mobilnej zbiórki, czyli nieodpłatnego 
odbioru i transportu tych odpadów z nieru-
chomości właściciela do PSZOK w Kozie-
brodach

Łączna ilość odpadów komunalnych 
odebranych z terenu gminy Raciąż w 2018 r. 
wyniosła 1528,70 Mg, w tym zmieszanych 
1192,79 Mg. Odpady zmieszane i odpady 
zielone są zagospodarowywane w RIPOK-u 
w miejscowości Poświętne koło Płońska. W 
roku 2018 odebrano i przekształcono odpady 
w ilości: 1192,79 Mg – odpady zmieszane; 
2,40 Mg – odpady zielone.

Odpady zmieszane zostały przetworzo-
ne w instalacji do mechaniczno-biologicz-
nego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych, natomiast odpady zielone w 
kompostowni odpadów zielonych, będących 
własnością PGK w Płońsku Sp. z o. o.

Ilości odpadów powstających po sorto-
waniu zmieszanych odpadów komunalnych 
odebranych, przeznaczonych do składowania 
w roku 2018:
* frakcja o wielkości od 0 mm do 80 mm – 
89,05 Mg;
* frakcja o wielkości > 80 mm – 172,51 Mg.

Koszty poniesione z tytułu odbierania, 
odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania od-
padów komunalnych w okresie od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2018 r.: usługa odbioru 

i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych 
– 732 836,16 zł; usługa odbioru 
i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości niezamieszka-
łych (2 właścicieli) – 836,00 zł; 
razem – 733672,16 zł.

Wikipedia
Mg – megagram – pochod-

na jednostka masy w układzie SI 
(także pochodna jednostka masy 
w stosowanym dawniej układzie 
CGS) równa jednemu milionowi 
gramów (1 000 000 g), popular-
na nazwa – tona.
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Z raportu o stanie gminy Raciąż w 2018 r.

Wodociągi, kanalizacja, odpadyWodociągi, kanalizacja, odpady

Oczyszczalnia ścieków w Uniecku, jedna z trzech w gminie Raciąż
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10 kwietnia 2019  rozpoczęliśmy sadzenie drzewek i krze-
wów zakupionych z grantu Fundacji BOŚ. Przed sadzeniem na 
godzinę umieściliśmy nasze drzewka owocowe w wiadrze z 
wodą. Na czas przygotowania dołka korzenie namiękną w wo-
dzie. Wykopaliśmy dołki mniej więcej o średnicy 70 cm i głę-
bokości 60 cm. Tak by korzeń drzewka owocowego swobodnie 
mieścił się w dołku. Niestety nasza ziemia jest zbyt piaszczysta, 
dlatego musieliśmy dodać ziemię ogrodniczą, którą zmieszali-
śmy z naszą glebą docelową. Przed posadzeniem roślin  przy-
cięliśmy zbyt długie i uszkodzone korzenie. Po ich przysypaniu 
żyznym podłożem ziemię udeptaliśmy, tak by wokół rośliny 
powstało niewielkie zagłębienie i solidnie podlaliśmy. Nasze 
drzewa posadziliśmy  co 4 m.

Mamy nadzieję, że wszystkie posadzone rośliny będą się 
rozwijały w naszym sadzie wzorowo. Przy pracach pomaga-
ła p. Beata Domańska – nasz 
szkolny opiekun projektu. Posa-
dziliśmy sześć rodzajów grusz 
(zakupionych z otrzymanego 
grantu) oraz kilka jabłoni, wi-
śnię (pozyskanych od zaprzy-
jaźnionego sadownika). W maju 
wbiliśmy paliki koło drzewek, 
aby umocnić system korzenio-
wy roślin.  Dziękujemy za po-
moc w przycinaniu, doradze-

niu panu  Jackowi Szczypie. Czekamy na deszcz, bo w polu 
robi się sucho! Do naszych działań przyłączyli się uczniowie 
z klas I – III. Tuż obok naszego mini sadu założyli ogródek 
warzywny, w którym między innymi znalazły się rośliny towa-
rzyszące, czyli aksamitka, czosnek, mięta pieprzowa, lawenda. 
Wszystko po to, żeby zachęcić do naszego ogródka zapylacze
i zabezpieczyć w naturalny sposób drzewka przed szkodnikami.

 Aby rozpropagować nasze działania i korzyści upraw tra-
dycyjnych drzew owocowych, przygotowaliśmy ulotki, plakaty 
i zaproszenia na forum. Przyszła pora na rozwieszenie plaka-
tów, rozdanie ulotek i zaproszeń. 30 kwietnia rozmawialiśmy 
z uczniami i nauczycielami na temat naszych działań i planów. 
W tym dniu promowaliśmy projekt „Tradycyjny sad”.

31 maja 2019 r. szefowa „Owocówek” Beata Stępniak wraz 
z Zuzką Aleksandrzak – podczas forum z rodzicami prezen-

towały nasze dokonania.
W zebraniu wzięło udział 31 ro-
dziców. Po prezentacji dostały-
śmy brawa. 

„Owocówki”

Na zdjęciach prace pielęgnacyjne 
w naszym mini sadzie i ogródku 
szkolnym założonym przez klasy 
I – III.

WYDARZENIA

Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowanie dla Pani Alicji 
Niewiadomskiej, nauczyciela Szkoły Podstawowej 

im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Koziebrodach, za życzliwość, 

co przełożyło się na osiągnięcie sukcesu 
w ogólnopolskim konkursie 

przedmiotowym PANDA 2019 
z matematyki.

Danuta Żmijewska

Koziebrody

TRADYCYJNY  SADTRADYCYJNY  SAD



„Głos Raciąża” nr 7/2019 7WYDARZENIA

W tym roku obchodziliśmy 18 rocz-
nicę nadania Szkole Podstawowej w Ko-
ziebrodach imienia Władysława Stanisła-
wa Reymonta.

Otwarcia uroczystości dokonała dy-
rektor  szkoły Małgorzata Środkow-
ska, która przywitała  wójta gminy Ra-
ciąż Zbigniewa Sadowskiego, Gabrielę 
Osowską – kierownika referatu oświaty 
UG w Raciążu, przedstawicieli rady ro-
dziców, uczniów i nauczycieli.

W maju odbył się szkolny konkurs re-
cytatorski pt. ,,Mówimy Reymontem”, w 
którym  I miejsce zajęła Maria Szczypa 
- uczennica klasy VI.  II miejsce zajęła 
Amelia Krajenta z klasy V, a III miejsce 
– Maja Jasińska z klasy VII. Wyróżnione 
zostały najmłodsze uczennice z klasy IV: 
Magdalena Żebrowska i Patrycja Przy-
gucka. 

Laureatom tego konkursu nagrody 
wręczyli dyrektor szkoły Małgorzata 
Środkowska  i wójt Zbigniew Sadowski.

Zwyciężczyni konkursu zaprezento-
wała zebranym na uroczystości nagro-
dzony fragment powieści „Chłopi”. Ma-
ria Szczypa przedstawi go również pod-
czas Ogólnopolskiego Konkursu Recyta-
torskiego „Mówimy Reymontem”, który 
odbędzie się we wrześniu 2019 roku, w 
trakcie Zlotu Szkół Reymontowskich or-
ganizowanego w naszej szkole.

Z okazji Dnia Patrona nasi ucznio-
wie przygotowali część artystyczną pod 
tytułem „Wesele Boryny”. Scenka, inspi-
rowana najwybitniejszą powieścią Rey-
monta „Chłopi”, ukazała wesele Boryny. 
Weselny charakter uroczystości podkre-
ślały  piosenki ludowe: „Krótka Polka”, 
„A jak będzie…”, „Wyszłabym za dzia-
da”, „Łowiczanka jestem”, „Obawy pan-
ny”, przyśpiewki weselne, oczepiny Jagusi 
z oprawą muzyczną do piosenki „Chmiel”, 
a także tańce ludowe, w których można 
było zobaczyć talenty zarówno starszych 
dzieci jak i tych najmłodszych.

Wrażenie na zebranych robiły piękne, 
jak co roku, dekoracje ludowe. Imprezie 
towarzyszył ludowy, swojski nastrój, 
który udzielił się wszystkim gościom. 

Dyrektor szkoły Małgorzata Środ-
kowska, wręczyła symboliczne serdusz-
ka osobom, którzy otrzymali podczas 
uroczystości honorowy tytuł „PRZY-
JACIEL SZKOŁY”. W tym zacnym 
gronie znaleźli się: wójt gminy Raciąż 
Zbigniew Sadowski, kierownik refera-
tu oświaty Gabriela Osowska, rodzice: 
Małgorzata Breńska, Izabela Żebrowska, 
Monika Piontek, Sylwia Szczypa, Ewa 
Piwońska, Agnieszka Kędzierska, Do-
rota Śliwińska, Emilia Stępniak, Dorota 
Kobuszewska, Katarzyna Kapela, Sylwia 
Żebrowska, Dorota Kobuszewska, Stani-
sław Parowski.

SP Koziebrody 

Na zdjęciach fragmenty uroczystości z 
okazji Dnia Patrona.

SP w Koziebrodach 

18 Z i ż i k k W ż i b

18 lat z patronem18 lat z patronem
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Egzamin gimnazjalny Gmina Raciąż 2019 r.

Zakres przedmiotowy

Średnie wyniki dla arkusza standardowego
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Humanistyczny
język polski 52% 58% 59% 55% 57% 59 % 66%

historia i WOS 46% 51% 57% 47% 50% 55% 62%

Matematyczno-
przyrodniczy

Matematyczny 19% 36% 35% 36% 35% 38% 47%

Przyrodniczy 39% 41% 40% 44% 41% 45% 52%

Język
angielski

Poziom
podstawowy 42% 44% 48% 65% 52% 62% 73%

Poziom
rozszerzony 33% 24% 35% 50% 33% 45% 58%

Język obcy
rosyjski

Poziom
podstawowy 33% 33% 55% 59%

Język obcy
niemiecki

Poziom
podstawowy 32% 42% 49% 50%

Sprawdzian ósmoklasisty Gmina Raciąż 2019 r.

Zakres przedmiotowy

Średnie wyniki dla arkusza standardowego
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Język polski 54% 62% 47% 45% 53% 59% 67%

Matematyczny 29% 37% 37% 33% 34% 39% 50%

Język obcy
angielski 45% 32% 45% 32% 38% 49% 64%

Język obcy
rosyjski 31% 31% 36% 45%
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29 czerwca w gospodarstwie agro-
turystycznym ,,Akacjowe Wzgórze”, 
położonym w miejscowości Kraszewo 
– Czubaki, odbyło się uroczyste poże-
gnanie absolwentów Publicznej Szkoły 
Policealnej STO w Raciążu z kierunku 
opiekun medyczny oraz kwalifi kacyjne-
go kursu zawodowego w zawodzie opie-
kun medyczny. 

Naukę ukończyło 55 słuchaczek. 
Część absolwentek szkoły policealnej 
z kierunku opiekun medyczny i wszyst-
kie uczestniczki kwalifi kacyjnego kursu 
zawodowego w tym samym zawodzie 
pracują aktualnie w Centrum Medycz-
nym Grupa Zdrowie w Kraszewie-Czu-
bakach. 

W trakcie zajęć edukacyjnych, prak-
tycznych i teoretycznych absolwentki 
nauczyły się zasad właściwej opieki nad 
podopiecznymi, udzielania im pierwszej 
pomocy oraz posługiwania się językiem 
migowym, niezbędnym do skutecznej 
komunikacji z osobami, u których wy-
stępują wady słuchu. Znają anatomię 
i fi zjologię organizmu ludzkiego, potrafi ą 
właściwie wykonywać czynności pielę-
gnacyjne, sporządzać dokumentację me-
dyczną, charakteryzować rozwój psycho-
fi zyczny człowieka oraz rozpoznawać 
stany zagrożenia życia. 

Absolwentki mają za sobą zdany eg-
zamin pisemny (teoretyczny) w formie 
elektronicznej. W czerwcu przystąpiły 
także do praktycznego, państwowego eg-
zaminu z kwalifi kacji Z. 04 (świadczenie 
usług opiekuńczych osobie chorej i nie-
samodzielnej), którego wynik poznają 
pod koniec sierpnia. 

Absolwentkom, które w sposób 
szczególny wyróżniły się osiągnięciami 
w nauce zostały wręczone nagrody – pen-
drive z audiobookiem ,,Anna Karenina” 
Lwa Tołstoja. Najlepsze wyniki w nauce 
osiągnęły: Ewa Buczkowska, Magdalena 
Girek i Anna Solarska.

Za całokształt pracy uhonorowa-
ne zostały: Anna Różańska i Agnieszka 
Krajewska z kursu kwalifi kacyjnego 
i Danuta Adamiak z kierunku opiekun 
medyczny.

Na uroczystości zakończenia roku 
obecni byli m.in. przewodnicząca Rady 
Gminy Raciąż Teresa Muchyńska i prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Raciążu 
Paweł Chrzanowski oraz radna gminy 
Raciąż Małgorzata Ziółkowska.

Publiczna Szkoła Policealna STO 
w Raciążu specjalizuje się w kształceniu 
swoich słuchaczy w zawodach przyszło-
ści, którym z pewnością jest opiekun 
medyczny. Zatrudniamy profesjonalną 
kadrę, współpracujemy z najlepszym 
ośrodkiem opieki długoterminowej 
w kraju, jakim jest Centrum Medyczne 
Grupa Zdrowie w Kraszewie-Czubakach. 
We wspomnianej placówce medycznej 

odbywają się nie tylko praktyki, lecz tak-
że realizowane są zajęcia specjalistyczne 
z wykorzystaniem najnowocześniejsze-
go sprzętu, przy wsparciu kierownictwa 
i personelu medycznego. 

Absolwenci po zdaniu egzaminu po-
twierdzającego kwalifi kacje w zawodzie 
zyskają uprawnienia i kwalifi kacje do 
pracy w Polsce i na terenie Unii Euro-
pejskiej, dzięki którym będą mogli zna-
leźć zatrudnienie w domach pomocy 
społecznej, hospicjach, czy też zakładach 
opiekuńczo-leczniczych. 

Andrzej Nizielski
Dyrektor Zespołu Szkół STO 

w Raciążu

SZKOLNICTWO

Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu 

Słuchaczki z kierunku opiekun medyczny Słuchaczki z kierunku opiekun medyczny 
odebrały świadectwaodebrały świadectwa

Uroczyste pożegnanie absolwentek odbyło się w gospodarstwie agroturystycznym 
,,Akacjowe Wzgórze”, położonym w miejscowości Kraszewo – Czubaki

Naukę ukończyło 55 słuchaczek
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Karawana – to projekt umożliwia-
jący mieszkańcom województwa ma-
zowieckiego aktywne uczestniczenie w 
nowych, otwartych formach życia kul-
turalnego. Dzień Karawany rozpoczyna 
się w godzinach popołudniowych spek-
taklem teatru profesjonalnego – dla dzie-
ci, a kończy się spektaklem dla widzów 
dorosłych. Czas między spektaklami zo-
stanie wzbogacony rodzinnymi anima-
cjami i działaniami edukacyjnymi skie-
rowanymi do różnych grup wiekowych 
prowadzonymi przez doświadczonych 
animatorów z Polskiego Stowarzysze-
nia Pedagogów Animatorów KLANZA, 
Stowarzyszenia Scena 96, Muzeum Ba-
jek, Baśni i Opowieści, a także przez 
Janusza Byszewskiego i jego współpra-
cowników. Organizatorzy – Mazowiec-
ki Instytut Kultury we współpracy z 
Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów 
i Animatorów KLANZA, Stowarzysze-
niem Scena 96 oraz ośrodkami kultury 
województwa mazowieckiego, posta-
wili sobie za cel zainteresowanie dzie-
ci, młodzież i dorosłych teatrem oraz 
działaniami o charakterze parateatral-
nym i plastycznymi, które wyzwalają 
wyobraźnię, zdolności twórcze oraz sta-
nowią ciekawy sposób spędzania czasu 
wolnego. Dla małych zespołów pracują-
cych pod okiem doświadczonych anima-
torów przewidziane są drobne upominki. 
Udział w prezentacjach jest całkowicie 
bezpłatny.

W związku z potwierdzeniem przez 
System Monitoringu Suszy Rolniczej w 
Puławach zagrożenia wystąpienia suszy 
rolniczej na terenie Gminy Raciąż – Wójt 
Gminy Raciąż informuje o możliwo-
ści składania wniosków o oszacowanie 
szkód w uprawach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej.

Termin składania wniosków do 
dnia 17.07.2019 r.

Zgodnie z V Raportem Monitoringu 
Suszy Rolniczej sporządzonym przez 
IUNG Puławy obecnie oszacowaniu pod-
legać będą uprawy: zboża jare, rzepak, 

rzepik i krzewy owocowe na kategorii 
gleby I (piasek).

Wypełnione wnioski należy składać w 
Urzędzie Gminy Raciąż ul. Kilińskiego 2, 
pokoju Nr 2 i 4 wraz z załącznikami:

Wykaz działek deklarowanych do 
płatności bezpośrednich na bieżący rok. 
(Wniosek o dopłaty obszarowe tylko i wy-
łącznie wydrukowany ze strony ARiMR 
po zalogowaniu na eWniosekPlus) 

Kopia zgłoszenia do Systemu Iden-
tyfi kacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / 
księga stada / paszporty (w przypadku 
posiadania zwierząt). 

g. 16.00
– Kaczor Kwak i Szewc Kopytko – 

Teatr Scena 96
g. 17.00 – 20.00
– BAWIMY I UCZYMY – rodzinne 

animacje realizowane przez Pol-
skie Stowarzyszenie Pedagogów 
i Animatorów Klanza

– STRAGANY SZTUKI – akcje ar-
tystyczne

– PODWÓRKO WYOBRAŹNI – 
podróż do świata bajek i innych 
kultur, edukacyjny plac zabaw 
kreatywnych, warsztaty, zabawy, 

animacje – Muzeum Bajek Baśni 
i Opowieści

– MOJA HISTORIA – warsztaty 
edukacyjno-teatralne realizowane 
przez Stowarzyszenie Scena 96

g. 20.00
– pokaz powarsztatowy Moja histo-

ria
g. 20.30 
– Exultet – Teatr A
 Warsztaty edukacyjno-teatralne 

Moja historia realizowane przez 
Stowarzyszenie Scena 96

Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji zawita do GralewaWędrujący Festiwal Sztuki i Animacji zawita do Gralewa

25 sierpnia – Stare Gralewo
25 sierpnia – Stare Gralewo

miejsce: teren przy Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki, 

Stare Gralewo 13

Przyjmowane będą tylko poprawnie wypełnione i komplet-
ne wnioski - wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzch-
nie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisane do wnio-
sku o oszacowanie szkód muszą być zgodne z powierzchniami 
upraw zgłoszonych o płatności bezpośrednie na 2019 rok.

Ustalenie wysokości szkody przez Komisje poprzez lustracje 
będzie możliwe w czasie od wschodów do czasu zbioru plonu 
głównego danej uprawy albo jej likwidacji.
Druki wniosków można pobrać ze strony www.gminaraciaz.pl 
oraz w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Kilińskiego 2 pok. nr 2 i 4 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Informacja dla rolników – susza 2019Informacja dla rolników – susza 2019

UWAGA!!!
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

„Przebudowa drogi gminnej Unieck – Maryśka Nr 301022W”
mająca na celu podwyższenie parametrów technicznych drogi gminnej Nr 301022W 

Unieck - Maryśka na odcinku o długości 689,00 m poprzez jej przebudowę oraz 
dostosowanie parametrów technicznych drogi dla klasy D – droga jednojezdniowa 

o szerokości 6,00 m o dwóch pasach ruchu, każdy po 3,00 m
współfi nansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestuj ca w obszary wiejskie”. 

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pe ni ce funkcje kulturalne lub kszta towanie 

przestrzeni publicznej” pn.  

wspó finansowana jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach poddzia ania  

„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych us ug lokalnych dla 

ludno ci wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powi zanej infrastruktury”  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

konstrukcji pokrycia dachowego Kraszewo-Gaczułty 

„Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmiana ,
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Druhowie z Szapska w strojach bojowych

30 czerwca

Zawody strażackie w Krajkowie

Zbiórka uczestników zawodów

Zdjęcia ze zbiorów OSP Szapsk, OSP Unieck, OSP Raciąż

Druhowie z Uniecka Drużyna z Raciąża

Nagrody wręczał druh Jan Mączewski Przed startem


