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Umowa na
oczyszczalni´

W∏adze gminy Racià˝ zapro-
ponowa∏y mieszkaƒcom zawar-
cie umowy na budow´ przyza-
grodowych oczyszczalni Êcie-
ków. O szczegó∏ach mówi∏ na
sesji wójt Ryszard Giszczak.
Czytaj na str. 2

W tym numerze „G∏osu” 
drukujemy formularz umowy.

Ekologiczny
raport

Rada Gminy Racià˝ przyj´∏a
raport na temat dzia∏aƒ w zakre-
sie ochrony Êrodowiska, prze-
prowadzonych w gminie.
Czytaj na str. 6

W so∏ectwach
grajà w pi∏k´

15 zespo∏ów uczestniczy∏o
w pierwszym pi∏karskim turnie-
ju so∏ectw, który odby∏ si´ w
Gralewie. Organizatorzy, zach´-
ceni du˝ym zainteresowaniem
zawodów, zapraszajà na kolejny
turniej. Odb´dzie si´ on 24
sierpnia w Uniecku.
Wyniki pierwszego pi∏karskiego
turnieju so∏ectw – str. 5

Chcà
komunikacji

W∏adze gminy Racià˝, wy-
chodzàc naprzeciw woli miesz-
kaƒców, wystosowa∏y do Staro-
stwa Powiatowego w P∏oƒsku
petycj´ w sprawie ponownego
otwarcia w Racià˝u filii wydzia-
∏u komunikacji, zajmujàcej si´
m.in. rejestracjà pojazdów i wy-
dawaniem praw jazdy. Gmina
udost´pni bezp∏atnie lokal.

Spo∏eczna ankieta
W∏adze gminy Racià˝ skierowa∏y do mieszkaƒców ankiet´ dotyczàcà roz-

wiàzywania problemów spo∏ecznych. Druki sà dost´pne w sekretariacie Urz´-
du Gminy. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki majà pos∏u˝yç przy aktualiza-
cji gminnej strategii rozwiàzywania problemów spo∏ecznych w gminie Racià˝.

Pytania zawarte w ankiecie dotyczà m.in. oceny warunków ˝ycia w gminie,
najwa˝niejszych problemów spo∏ecznych dotyczàcych dzieci i m∏odzie˝y, ro-
dzin, osób starszych, najwa˝niejszych problemów w dziedzinie edukacji, za-
daƒ, które nale˝y podjàç na rzecz integracji spo∏ecznej mieszkaƒców.
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800 wniosków suszowych

Gminne komisje do szacowania strat w rolnictwie spowodowanych suszà
pracujà pe∏nà parà. Rolnicy z gminy Racià˝ z∏o˝yli oko∏o 800 wniosków o od-
szkodowanie z tytu∏u strat w plonach i dochodach. Po zakoƒczeniu prac gmin-
nych komisji suszowych, wnioski rolników trafià do wojewody mazowieckie-
go. Od jego decyzji b´dzie zale˝a∏o czy dany rolnik uzyska pomoc, czy te˝ nie.

W gminie Racià˝ susza spowodowa∏a najwi´ksze straty w u˝ytkach zielo-
nych, zw∏aszcza tych po∏o˝onych wy˝ej. Tam na drugi pokos nie ma co liczyç.
Tymczasem z resortu rolnictwa nadchodzà sprzeczne informacje dotyczàce
szacowania strat w u˝ytkach zielonych. Jedni urz´dnicy twierdzà, ˝e pomoc
obejmuje tak˝e te straty, inni - ˝e nie. Komisje w gminie Racià˝ uwzgl´dniajà
wnioski rolników dotyczàce równie˝ strat w u˝ytkach zielonych. Ale jaka b´-
dzie decyzja w tej sprawie - czas poka˝e.

Z powodu suszy ucierpia∏y tak˝e inne uprawy, w tym zbo˝a. Chocia˝, jak
wykazujà pierwsze wyniki, tegoroczne zbiory ziarna sà zró˝nicowane. General-
nie dobrze plonujà zbo˝a ozime. Podobno gdzieniegdzie w gminie plony j´cz-
mienia sà wr´cz rekordowe. Nie najgorzej jest z plonami ˝yta, a ta roÊlina do-
minuje w uprawach zbo˝owych w gminie Racià˝.
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Mówi Ryszard Giszczak,

wójt gminy Racià˝:
Mieszkaƒcom za-

interesowanym budo-
wà przyzagrodowych
oczyszczalni Êcieków
proponujemy zawarcie
umowy z Urz´dem
Gminy na wykonanie
tych urzàdzeƒ. Z son-
da˝u przeprowadzone-
go przez urzàd wynika,
˝e zainteresowanie bu-
dowà takich oczysz-
czalni jest wÊród
mieszkaƒców naszej
gminy bardzo du˝e.
Nie jesteÊmy w stanie

sprostaç naraz wszystkim tym potrzebom. W pierwszym
etapie mo˝emy wybudowaç oko∏o 200-250 przyzagrodo-
wych oczyszczalni Êcieków.

Pierwszeƒstwo w realizacji tej inwestycji mieliby ci
mieszkaƒcy gminy, do domostw których na pewno nie
dotrze kanalizacja sanitarna. A to z uwagi na po∏o˝enie
gospodarstw z dala od zwartej zabudowy i zwiàzane
z tym koszty budowy sieci. Tak˝e tam, gdzie wyst´puje
zwarta zabudowa wsi, nie wsz´dzie budowa sieci kana-
lizacyjnej z uwagi na du˝e koszty jest mo˝liwa. Dotyczy
to na przyk∏ad takich miejscowoÊci jak Lipa, Grzybowo,
˚ychowo. Wsie wprawdzie sà zwarte, jednak na prze-
szkodzie w ciàgni´ciu sieci kanalizacyjnej stojà inne
czynniki. Chodzi tu mianowicie o drog´ numer 60, ga-
zociàg, czyli wielkà rur´ oraz lasy paƒstwowe. PrzejÊcie
przez te obiekty z siecià kanalizacyjnà nie jest co praw-
da niemo˝liwe, jednak olbrzymie koszty tego przedsi´-
wzi´cia praktycznie je eliminujà. Tote˝ w tych wioskach
równie˝ nale˝y si´ liczyç z koniecznoÊcià budowy przy-
zagrodowych oczyszczalni. Dodaç te˝ trzeba, ˝e przy∏à-
czanie kolejnych wiosek do komunalnych oczyszczalni
Êcieków jest mo˝liwe, ale ten cykl inwestycyjny by∏by

roz∏o˝ony na wiele lat. A nie wszyscy mieszkaƒcy
chcà czekaç i jeÊli istnieje mo˝liwoÊç budowy
oczyszczalni przyzagrodowych, chcà z niej sko-
rzystaç. Tym mieszkaƒcom równie˝ wyjdziemy

naprzeciw. Reasumujàc mo˝na powiedzieç, ˝e przyza-
grodowe oczyszczalnie Êcieków w pierwszej kolejnoÊci
powsta∏yby tam, gdzie na pewno nie b´dzie przebiegaç
sieç kanalizacyjna i gdzie jest najwi´ksze parcie spo-
∏eczne na te inwestycje. Materialnym wyrazem tego
spo∏ecznego zapotrzebowania na oczyszczalnie b´dà
pieniàdze. W umowie na wykonanie przyzagrodowej
oczyszczalni Êcieków, którà gmina proponuje, podpisu-
jàcy jà mieszkaniec zobowiàzuje si´ wp∏aciç 1500 z∏o-
tych zaliczki na poczet inwestycji. Pieniàdze zebrane
w ten sposób od mieszkaƒców, uzupe∏nione Êrodkami fi-
nansowymi bud˝etu gminy, zostanà przeznaczone na
wykonanie dokumentacji i sporzàdzenie projektów
oczyszczalni. JednoczeÊnie jako gmina wystàpimy
z wnioskiem o dofinansowanie tego przedsi´wzi´cia
z funduszy unijnych. JeÊli je otrzymamy, wówczas
mieszkaƒcy, którzy zawrà z gminà umow´, zgodnie
z nià dokonajà drugiej wp∏aty i wtedy przystàpimy do
wykonania oczyszczalni. Nie ma pewnoÊci, ˝e takie
wsparcie z funduszy unijnych otrzymamy. JeÊli gmina
nie otrzyma dotacji, wtedy mieszkaƒcom, którzy doko-
nali pierwszej wp∏aty zwrócimy pieniàdze pomniejszo-
ne o koszty zwiàzane z formalno-prawnym przygotowa-
niem inwestycji. Przeka˝emy te˝ dokumentacj´. Nie jest
powiedziane, ˝e gmina musi pomóc przy budowie przy-
zagrodowych oczyszczalni Êcieków. Ka˝dy zaintereso-
wany mo˝e zrobiç to sam.

To prawda, ˝e koszty budowy przyzagrodowych
oczyszczalni sà mniejsze ni˝ budowy oczyszczalni dla
kilku czy kilkunastu wiosek. Trzeba jednak wiedzieç, ˝e
o urzàdzenia tej oczyszczalni nale˝y dbaç. I ten obowià-
zek i ci´˝ary finansowe z tym zwiàzane spoczywajà na
w∏aÊcicielu.

Skoro o oczyszczaniu Êcieków mowa, dodam jesz-
cze, ˝e jest analizowana koncepcja budowy ma∏ej
oczyszczalni Êcieków dla wiosek po∏o˝onych w rejonie
krajkowskim. Ale decyzja co do budowy tej oczyszczal-
ni jeszcze nie zapad∏a. Natomiast na pewno b´dziemy
budowaç oczyszczalni´ Êcieków w Uniecku – trzecià
w gminie, po koziebrodzkiej i gralewskiej.

WÓJT MA G¸OS

Tak zarówno wójt Ryszard Giszczak, jak i przewod-
niczàcy rady Jaros∏aw Jaworski okreÊlili uchwa∏´ przy-
j´tà przez radnych w sprawie wykazu inwestycji do re-
alizacji w gminie Racià˝ do 2013 roku. Koncertem ˝y-
czeƒ dlatego, i˝ ma∏o prawdopodobne jest, a wr´cz nie-
realne, aby wszystkie te przedsi´wzi´cia zawarte w wy-
kazie, zosta∏y w tym czasie zrealizowane. Przyj´cie
wspomnianej uchwa∏y by∏o jednak niezb´dne, aby móc
myÊleç o ewentualnym ubieganiu si´ o dofinansowanie
tych zadaƒ z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego. O oto inwestycje za-
warte w wykazie:
– oczyszczalnia Êcieków w Uniecku wraz z siecià ka-

nalizacyjnà,

– przyzagrodowe oczyszczalni Êcieków,
– sieç kanalizacyjna dla wsi Kraszewo Podborne

i Kraszewo Gaczu∏ty,
– droga asfaltowa ¸empinek - Kie∏bowo - Stro˝´cin,
– kanalizacja dla wsi M∏odochowo i Kaczorowy,
– oÊrodek zdrowia z aptekà w Gralewie,
– boisko sportowe w Krajkowie,
– dokoƒczenie boiska w Koziebrodach,
– drogi Witkowo - Kie∏bowo, Unieck - MaryÊka, No-

wy Komunin, Ma∏a WieÊ - Koziebrody, Z∏otopole -
- Szapsk - Wempi∏y, Nowe Gralewo, Dobrska Ko-
lonia;

– kanalizacja dla wsi Dobrska, Szczepkowo.

Inwestycyjny koncert ˝yczeƒ
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Pytania
i odpowiedzi

Podczas lipcowej sesji radni i so∏tysi zadali wiele py-
taƒ, z których wi´kszoÊç kierowana by∏a do wójta. Z od-
powiedzi udzielonych przez Ryszarda Giszczaka wyni-
ka, ˝e:
– wcià˝ nie ma ch´tnych lekarzy na poprowadzenie

oÊrodka zdrowia w Koziebrodach;
– budowa boiska w Koziebrodach jest na etapie og∏o-

szenia o przetargu;
– budowa boiska w Krajkowie „czeka” na potwierdze-

nie podzia∏u nieruchomoÊci, co warunkuje notarial-
nà wymian´ gruntów;

– znaki przy stra˝nicach „Uwaga! Stra˝” mo˝na posta-
wiç, ale i tak odpowiedzialnoÊç za bezpieczny wy-
jazd na drog´ publicznà ponosi kierowca wozu stra-
˝ackiego;

– mo˝liwe jest po∏o˝enie na drodze w Ma∏ej Wsi pro-
gów zwalniajàcych, takie progi le˝à na drodze
w Niedro˝u.

GoÊcie na sesji
Zofia Pilarczyk z Agencji Rynku Rolnego w Warsza-

wie i Zbigniew Rudnicki, powiatowy lekarz weterynarii
w P∏oƒsku uczestniczyli w lipcowej sesji Rady Gminy
Racià˝. GoÊcie przekazali najÊwie˝sze wiadomoÊci do-
tyczàce ich dzia∏alnoÊci, odpowiadali te˝ na pytania rad-
nych i so∏tysów.

Zbigniew Rudnicki zapowiedzia∏ rozpocz´cie pod
koniec sierpnia akcji zwalczania choroby u Êwiƒ, która
przynosi du˝e starty. Jednak badane b´dà tylko te stada,
które sà zarejestrowane. I to oczywiste. Bo ˝eby zbadaç
stado, trzeba wiedzieç, ˝e ono istnieje.

Powiatowy lekarz weterynarii wys∏ucha∏ skarg na
prac´ niektórych jego kolegów po fachu. Ale na tym ko-
niec. - Nie mam ˝adnego wp∏ywu na to, co oni robià -
mówi∏ Zbigniew Rudnicki. - Lekarze weterynarii sà le-
karzami wolnej praktyki i pracujà tam, gdzie jest biznes
- doda∏.

Zofia Pilarczyk najwi´cej mówi∏a o znowelizowanej
ustawie o kwotach mlecznych, która wesz∏a w ˝ycie 25
lipca. Zgodnie z nià zniesiony zosta∏ próg obowiàzujàcy
przy ubieganiu si´ o rezerw´, zwi´kszony z 20 do 30 ty-
si´cy górny pu∏ap, zniesione zosta∏y zaliczki na kary za
przekroczenie kwoty mlecznej.

Przedstawicielka ARR mówi∏a te˝ o rozszerzeniu
o nowego roku szkolnego o jogurty owocowe mleczne-
go posi∏ku dla uczniów, realizowanego w ramach akcji
„Szklanka mleka dla ka˝dego ucznia”. Przy okazji po-
chwali∏a gmin´ Racià˝ za bardzo dobrze prowadzonà
mlecznà akcj´ do˝ywiania dzieci.
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W skrócie
Gmina sprzedaje

Zgodnie z uchwa∏à Rady Gminy Racià˝, na nabyw-
ców czekajà trzy nieruchomoÊci. Gmina sprzedaje nie-
ruchomoÊç rolnà w Grzybowie, nieruchomoÊç niezabu-
dowanà w Koziebrodach oraz nieruchomoÊç wraz z bu-
dynkiem po by∏ej szkole w Komuninie Nowym.

Woda i Êcieki wy˝ej
Ale nie wsz´dzie. Tylko tam, gdzie obs∏ug´ prowa-

dzi Zak∏ad Us∏ug Wodnych M∏awie. Rada zaakceptowa-
∏a podwy˝k´ op∏at za wod´ i Êcieki. Nowe stawki wyno-
szà 1,80 z∏ netto za 1 metr szeÊcienny wody oraz 3 i 4 z∏
za 1 metr szeÊcienny Êcieków (pierwsza stawka za Êcie-
ki z sieci, druga - za dowo˝one do oczyszczalni).

Przedszkole ma si´ dobrze
Gminne przedszkole w Racià˝u ma si´ dobrze i od

1 wrzeÊnia ponownie b´dzie czynne - zapewni∏ wójt Ry-
szard Giszczak dementujàc definitywnie pojawiajàce si´
tu i ówdzie pog∏oski o jego likwidacji.

Grzebià pod przysz∏ym zalewem
Archeolodzy badali teren, na którym planowany jest

zalew. W Budach Kraszewskich zaleêli Êlady starego
osadnictwa, ale zdewastowane. Prace archeologiczne
b´dà kontynuowane po wydzieleniu dzia∏ek.

Stara szko∏a rozebrana
W Gralewie nie ma ju˝ drewnianego budynku,

w którym niegdyÊ mieÊci∏a si´ szko∏a, a w czasie okupa-
cji hitlerowskiej - obóz pracy. Gmina og∏osi∏a przetarg
na rozbiórk´ i sprzeda˝ materia∏u po rozbiórce. Za 6,5
tys. z∏ kupi∏a go osoba prywatna spoza gminy Racià˝.
Dodajmy, ˝e obiekt nie by∏ zabytkowy, a wczeÊniejsze
starania gminy o nieodp∏atne przekazanie go do skanse-
nu w Sierpcu zakoƒczy∏y si´ fiaskiem - gmina musia∏a-
by do∏o˝yç do tego 30 tys. z∏. Zamian do∏o˝yç, zyska∏a.
Na terenie po szkole stanie oÊrodek zdrowia. Wójt Ry-
szard Giszczak zapewnia, ˝e fakt lokalizacji w tym
miejscu w przesz∏oÊci szko∏y oraz obozu pracy zostanie
upami´tniony.
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Modernizowanie
gminy trwa

Nie s∏abnie tempo inwestycji w gminie Ra-
cià˝. Mimo nietuzinkowych ju˝ dokonaƒ w tej
mierze, potrzeby modernizowania gminy sà
wcià˝ du˝e. Nic wi´c dziwnego, ˝e inwestycje
prowadzone sà na kilku odcinkach naraz.

Czyszczenie
Êrodowiska

Z roku na rok przybywa w gminie domostw pod∏à-
czonych siecià kanalizacyjnà do oczyszczalni Êcieków.
Teraz budowa sieci sanitarnej ma miejsce w Kraszewie
Falkach. WieÊ po∏o˝ona jest w obr´bie dzia∏ania oczysz-
czalni Êcieków w Koziebrodach i ju˝ nied∏ugo do tej

oczyszczalni trafià te˝ Êcieki z Kraszewa Falk. W pla-
nach dotyczàcych tej cz´Êci gminy Racià˝ jest poprowa-
dzenie sieci kanalizacyjnej do wsi Kraszewo Podborne i
Kraszewo Gaczu∏ty.

Nowe oÊrodki
Zgodnie z planem przebiega modernizacja budynku

w Koziebrodach, w którym mieÊci si´ punk kasowy oraz
pomieszczenia dla oÊrodka zdrowia. W ubieg∏ym roku
wykonane zosta∏y prace wewnàtrz, obecnie trwajà robo-
ty na zewnàtrz zwiàzane z wymianà dachu i ociepleniem
budynku. Sen z powiek w∏adzom gminy sp´dza jednak
brak lekarzy ch´tnych do poprowadzenia oÊrodka w Ko-
ziebrodach. W prasie medycznej gmina zamieszcza
og∏oszenia o tym, ˝e poszukuje lekarzy, jednak ˝aden
jak na razie si´ nie zg∏osi∏. Byç mo˝e zach´tà b´dzie wy-
posa˝enie oÊrodka w podstawowy sprz´t. - Chcemy to
uczyniç, jeÊli nasze zamiary wesprze dotacja ze Êrodków
unijnych, o którà zabiegamy - mówi wójt Ryszard Gisz-
czak.

W podobny sposób w∏adze gminy zamierzajà wypo-
sa˝yç nowy oÊrodek zdrowia w Gralewie. Ta inwestycja
jest na etapie rozstrzygni´cia przetargu na wykonanie,
co ma nastàpiç 26 sierpnia. Przewiduje si´, ˝e jeszcze w
tym roku wykonany zostanie tzw. stan surowy budynku.

Sala z pod∏ogà
Wakacje to dobrzy czas na remont w placówkach

oÊwiatowych. Najwi´kszy jest prowadzony w Zespole
Szkó∏ w Krajkowie. Trwa tu kolejny etap modernizacji
sali gimnastycznej. Po wymianie okien i zamontowaniu
nowego oÊwietlenia, przyszed∏ czas na wymian´ pod∏o-
gi i malowanie. Prace majà si´ zakoƒczyç wraz z poczàt-
kiem nowego roku szkolnego. Taki jest zamiar. Ale nie
wiadomo, czy uda si´ go zrealizowaç. Dyrekcja szko∏y
chce, aby nowa pod∏oga w sali gimnastycznej spe∏nia∏a
wymogi sportowej nawierzchni, by∏a elastyczna, a nie
twarda. Szkopu∏ jednak polega na tym, ˝e niewiele firm
w kraju wykonuje takie posadzki. Mo˝e wi´c si´ zda-
rzyç, ˝e na sportowà pod∏og´ w sali gimnastycznej trze-
ba b´dzie poczekaç d∏u˝ej ni˝ do 1 wrzeÊnia.

R-r

Wakacje to dobry czas na remonty w szko∏ach

Zgodnie z planem przebiega modernizacja oÊrodka zdrowia
w Koziebrodach

Kraszewo Falki to kolejna wieÊ w gminie Racià˝ 
z kanalizacjà sanitarnà
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Grupa A:
1. Witkowo
2. Kie∏bowo
3. Dobrska W∏oÊciany
4. Kraszewo 
5. Bogucin
Wyniki rozgrywek:
1. Kie∏bowo – Bogucin                    0:0
2. Dobrska W∏oÊciany – Kraszewo   0:2
3. Witkowo – Kie∏bowo                   0:2
4. Dobrska W∏oÊciany – Bogucin     1:2
5. Kraszewo – Witkowo                   1:0
6. Kie∏bowo – Dorska W∏oÊciany     0:0
7. Bogucin – Witkowo                     0:0
8. Kie∏bowo – Kraszewo                  0:1
9. Witkowo – Dobrska W∏oÊciany    1:0
10. Kraszewo – Bogucin                  0:0
Najlepszym zespo∏em tej grupy jest
Kraszewo z 10 pkt, drugim zespo∏em
jest Bogucin z 6 pkt.

Grupa B:
1. Unieck
2. Gralewo
3. Pólka Racià˝
4. Kaczorowy
5. Kossobudy
Wyniki rozgrywek:
1. Gralewo – Kossobudy                  2:0
2. Pólka Racià˝ – Kaczorowy          0:2
3. Unieck – Gralewo                    0:3 w
4. Pólka Racià˝ – Kossobudy           2:1
5. Kaczorowy – Unieck               3:0 w
6. Gralewo – Pólka Racià˝                 0:1
7. Kossobudy – Unieck                3:0 w
8. Gralewo – Kaczorowy                 0:2
9. Unieck – Pólka Racià˝             0:3 w
10. Kaczorowy – Kossobudy           0:0
Najlepszym zespo∏em tej grupy sà Ka-
czorowy z 10 pkt, drugim zespo∏em sà
Pólka Racià˝ z 9 pkt.

Jubilaci
Pi´çdziesi´ciolecie po˝ycia

ma∏˝eƒskiego obchodzili paƒ-
stwo Anna i Tadeusz B∏aszcza-
kowie z Kraszewa Gaczu∏t. Z tej
okazji odby∏a si´ uroczystoÊç,
podczas której wójt gminy Ra-
cià˝ Ryszard Giszczak wr´czy∏
jubilatom okolicznoÊciowe me-
dale, przyznane przez prezyden-
ta RP. Nie oby∏o si´ bez upomin-
ku, ˝yczeƒ i tradycyjnej lampki
szampana za zdrowie i pomyÊl-
noÊç „z∏otej” pary.

ZAWODY OSP
29 czerwca 2008 roku

o godz. 14.00 na stadionie
w Racià˝u odby∏y si´ zawody
sportowo-po˝arnicze stra˝y
po˝arnych gminy i miasta Ra-
cià˝. W zwodach udzia∏ wzi´∏o
13 dru˝yn, 5 dru˝yn doros∏ych,
8 m∏odzie˝owych.

DoroÊli

1. Kaczorowy, 
uzysk. czas 52,10

2. Szapsk, 56,50
3. Racià˝, 57,40
4. Dobrska Kolonia, 82,20
5. Bogucin, 87,10

M∏odzie˝.
Dru˝yna Po˝arnicza „D”

1. Racià˝,
uzysk. czas 53,90

M∏odzie˝.
Dru˝yna Po˝arnicza
„C” 12-15 lat

1. Racià˝,
uzysk. czas, 53,80

2. Kaczorowy, 63,60
3. Unieck 66,90

M∏odzie˝.
Dru˝yna Po˝arnicza
„C” 16-18 lat

1. Krajkowo,
uzysk. czas 56,30

2. Kaczorowy, 58,80
3. Bogucin, 69,10
4. Dobrska Kolonia, 69,30

Grupa C:
1. Niedró˝
2. Grzybowo
3. Koziebrody
4. ¸empino
5. Je˝ewo Wesel
Wyniki rozgrywek:
1. Grzybowo – Je˝ewo Wesel       1:1
2. Koziebrody – ¸empino             2:0
3. Niedró˝ – Grzybowo                0:1
4. Koziebrody – Je˝ewo Wesel     4:0
5. ¸empino – Niedró˝                  0:0
6. Grzybowo – Koziebrody          0:0
7. Je˝ewo Wesel – Niedró˝            0:0
8. Grzybowo – ¸empino              0:0
9. Niedró˝ – Koziebrody               0:2
10. ¸empino – Je˝ewo Wesel        0:1
Najlepszym zespo∏em tej grupy sà
Koziebrody z 10 pkt, drugim zespo-
∏em jest Grzybowo z 6 pkt.

FINA¸ A
Koziebrody – Kraszewo               0:2
Koziebrody – Kaczorowy            0:0
Kaczorowy – Kraszewo                 0:1

FINA¸ B
Pólka Racià˝ – Bogucin               1:1
Bogucin – Grzybowo                   1:0
Pólka Racià˝ – Grzybowo              0:0

Klasyfikacja koƒcowa
turnieju:

1. Kraszewo 
– zdobywca Pucharu

2. Kaczorowy
3. Koziebrody
4. Bogucin
5. Pólka Racià˝
6. Grzybowo

KOMUNIKAT Z TURNIEJU PI¸KI NO˚NEJ O PUCHAR
PRZEWODNICZÑCEGO RADY GMINY RACIÑ˚

STARE GRALEWO 13.07.2008 r.



KOMUNIKATY „G∏os Racià˝a” nr 7/20086

Podsumowanie realizacji zadaƒ zawartych w Progra-
mie Ochrony Ârodowiska dla Gminy Racià˝

Wi´kszoÊç zadaƒ by∏a realizowana zgodnie z przyj´tym
w Programie ochrony Êrodowiska harmonogramem. Jedynie 3 za-
dania wymagajà przesuni´cia terminu ich wykonania, co zwiàza-
ne jest w g∏ównej mierze z próba pozyskania Êrodków finanso-
wych na ich realizacj´.

Reasumujàc ogólnà ocen´ stanu realizacji gminnego programu
ochrony Êrodowiska w uj´ciu rzeczowym i finansowym nale˝y
stwierdziç, i˝ stopieƒ realizacji zadaƒ zaplanowanych jest na po-
ziomie Êrednio zaawansowanym. Na wykonanie zadaƒ wydatko-
wano Êrodki bud˝etu gminy, jak równie˝ Êrodki finansowe m.in.
funduszy ochrony Êrodowiska.

Z diagnozy stanu Êrodowiska na terenie gminy wynika, i˝ stan
czystoÊci Êrodowiska w latach 2005 - 2007r. jest dobry, nie ulega
znaczàcym zmianom.

Konieczna jest dalsza budowa kanalizacji sanitarnej, co przy-
czyni si´ do poprawy stanu czystoÊci wód powierzchniowych. W
latach 2005 - 2007r. nie stwierdzono przypadków zdarzeƒ o cha-
rakterze powa˝nych awarii powodujàcych zanieczyszczenie wód
na obszarze gminy.

Droga do racjonalnego gospodarowania Êrodowiskiem i jego
zasobami naturalnymi prowadzi przede wszystkim przez Êwiado-
moÊç ekologicznà mieszkaƒców gminy. Dlatego nale˝y kontynu-
owaç i podejmowaç nowe dzia∏ania majàce na celu kszta∏towanie
ÊwiadomoÊci ekologicznej mieszkaƒców.

4. Inne zadania zrealizowane na terenie Gminy Racià˝
W 2006 r. zosta∏ zbudowany system kanalizacji zbiorczej na

w miejscowoÊciach Niedró˝, Druchowo, oraz rozbudowany zosta∏
system kanalizacji w miejscowoÊci Koziebrody.

Urzàd Gminy Racià˝ uczestniczy∏ w programie ograniczania
zanieczyszczeƒ Êrodowiska sk∏adnikami nawozowymi pochodze-
nia zwierz´cego w województwie mazowieckim, udzielajàc po-

mocy WFOÂiGW przy realizacji umów poprzez informowanie
rolników o podj´tych ustaleniach, organizujàc spotkania oraz po-
wo∏ujàc komisj´ do odbioru koƒcowego. W ramach programu
w latach 2005 – 2006 zrealizowano 22 sztuk p∏yt gnojowych
i zbiorników na gnojówk´.

W 2006 r. wykonano modernizacj´ stacji uzdatniania wody
w miejscowoÊci Stare Gralewo.

W 2006 r. zosta∏a wykonana modernizacja kot∏owni w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Starym Gralewie. Modernizacja po-
lega∏a na przestawieniu kot∏ów olejowych w inne miejsce, przebu-
dowie istniejàcej instalacji z pozostawieniem dotychczasowych
jej funkcji, zamontowaniu nowego kot∏a na owies o mocy 230 –
267 kW czyli takiej jaka wystarczy do zasilenia w ciep∏o szko∏y
nawet przy bardzo niskich temperaturach, wykonaniu czopucha
i nowego komina, wykonaniu nowej instalacji technologicznej
oraz jej po∏àczeniu z instalacjà istniejàcà oraz wykonaniu silosa na
owies wraz z instalacjà zasypywania zasobnika przykot∏owego.

5. Podsumowanie
Raport niniejszy opracowano jako realizacj´ wymogu wynika-

jàcego z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Êrodowiska (Dz. U. 2001r. Nr 62, poz. 627) nak∏adajàcego obo-
wiàzek sporzàdzania co 2 lata raportów z wykonania programów
ochrony Êrodowiska przez organ wykonawczy gminy, które
przedstawia si´ radzie gminy.

Raport z wykonania Gminnego programu ochrony Êrodowiska
dla Gminy Racià˝ zosta∏ wykonany za okres - od jego uchwale-
nia: od 30.05.2005 r. do 31.12.2007r. zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami.

Z uwagi na obowiàzujàce przepisy (Tekst jednolity: Dz. U
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póêniejszymi zmianami) konieczna
b´dzie aktualizacja w roku 2008 Gminnego Programu ochro-
ny Êrodowiska.

Do opracowania ww. aktualizacji Programu niezb´dne b´dzie
wykorzystanie niniejszego Raportu.

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ÂRODOWISKA  DLA GMINY RACIÑ˚ 
(obszerne fragmenty)

REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ZADA¡ PRZEZNACZAONYCH DO REALIZACJI W OKRESIE OBEJMUJÑCYM LATA 2004 – 2006,
ZAWARTYCH W PROGRAMIE OCHRONY ÂRODOWISKA DLA GMINY RACIÑ˚

Lp Nazwa zadania Planowany
termin realizacji

Stopieƒ
realizacji

1
2
3
4

5

Opracowanie gminnych programów gospodarki odpadami
Tworzenie nowych obszarów zieleni i zadrzewieƒ na terenach zabudowanych
Przestrzeganie ustaleƒ zawartych w decyzjach dotyczàcych ustanowienia stref ochronnych uj´ç wody
Umieszczanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego granic obszarów udokumentowanych
i potencjalnych z∏ó˝ kopalin

Przestrzeganie planów eksploatacji kopalin i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych

VI 2004
sukcesywnie
sukcesywnie

2004-05

sukcesywnie

zrealizowano
sukcesywnie
sukcesywnie

nie zrealizowano

sukcesywnie

6

7
8

Zapewnienie ochrony naturalnych zbiorników retencyjnych, takich jak tereny podmok∏e i nieuregulowane cieki wodne
poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
uchwalanie u˝ytków ekologicznych
Wykorzystanie istniejàcych oczyszczalni Êcieków z uwzgl´dnieniem programu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej
Budowa komunalnych oczyszczalni Êcieków w Starym Gralewie i Uniecku oraz rozbudowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej

sukcesywnie

2004-2007
2004 i 2007 sukcesy.

sukcesywnie

zrealizowano
w trakcie realizacji

Zadania w zakresie ochrony wód powierzchniowych

Zadania w zakresie ochrony powietrza przed emisjami zanieczyszczeƒ

Zadania w zakresie ochrony przed ha∏asem i promieniowaniem, zadania w zakresie monitoringu Êrodowiska i badaƒ naukowych

Zadania w zakresie edukacji ekologicznej

9

10

Modernizacja lub wymiana istniejàcych êróde∏ ciep∏a opalanych paliwem sta∏ym na nowoczesne kot∏y opalane paliwem
p∏ynnym, wyposa˝one w automatycznà regulacj´ procesów spalania podnoszàcà wydajnoÊç cieplnà êród∏a po∏àczona
z termomodernizacjà budynku administracyjnego przy ul. 11 Listopada 20, Zespole Szkó∏ w Koziebrodach, w Kod∏uto-
wie i w Kraszewie Gaczu∏tach.
Wyposa˝anie w urzàdzenia do redukcji gazów ze spalania wprowadzanych do atmosfery, a w szczególnoÊci majàcych
na celu popraw´ skutecznoÊci usuwania czàstek o Êrednicy ziarna poni˝ej 10 mm w Zespole Szkó∏ w Koziebrodach,
w Uniecku, oraz Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Starym Gralewie.

2004-2005

2007

zrealizowano

nie zrealizowano

11
12

Monitorowanie jakoÊci Êcieków doprowadzanych i oczyszczonych w oczyszczalniach
Prowadzenie szkoleƒ zawodowych w zakresie prawa, zarzàdzania, technik ochrony Êrodowiska, zagospodarowania 
przestrzennego, êróde∏ finansowania ochrony Êrodowiska

praca ciàg∏a
sukcesywnie

sukcesywnie
sukcesywnie

13

14
15
16

17

Wspomaganie prowadzenia edukacji ekologicznej przez samorzàdy, lokalne organizacje pozarzàdowe
i grupy obywatelskie
Utworzenie spo∏ecznych rad ds. trwa∏ego i zrównowa˝onego rozwoju przy urz´dach gmin
Propagowanie modelu trwa∏ego i zrównowa˝onego rozwoju w gminie
Upowszechnianie informacji o podejmowanych akcjach, kampaniach i dzia∏aniach na rzecz aktywnej ochrony Êrodowi-
ska w województwie, kraju i na Êwiecie
Wspieranie szkolnych kó∏ zainteresowaƒ, konkursów ekologicznych, „ekologizacji” obiektów dydaktycznych
i otoczenia szkó∏

sukcesywnie

2004
sukcesywnie
sukcesywnie

sukcesywnie

sukcesywnie

nie zrealizowano
sukcesywnie
sukcesywnie

sukcesywnie



§ 9
W∏aÊciciel nieruchomoÊci zobowiàzuje si´ nie ograniczaç uczestnikom procesu inwestycyjnego dost´-

pu do tej cz´Êci nieruchomoÊci, na której b´dzie realizowana inwestycja - budowa przydomowej oczysz-
czalni Êcieków oraz zezwoli na wykonanie niezb´dnych robót zwiàzanych z jej instalacjà.

§ 10
Gmin´ w czasie budowy b´dzie reprezentowa∏ ustanowiony Inspektor Nadzoru, do którego obowiàz-

ków b´dzie nale˝a∏o sprawdzenie jakoÊci prac i odbiór robót budowlanych.

§ 11
1. W∏aÊciciel nieruchomoÊci z przypadajàcego na niego udzia∏u w finansowaniu inwestycji zobowià-

zuje si´ do wp∏acenia na konto wskazane przez Gmin´ udzia∏u w kwocie 3.000,00 z∏ (trzy tysiàce z∏otych)
w terminie:

- 1.500,00 z∏ (jeden tysiàc pi´çset z∏otych) do 31 sierpnia 2008 r.
- 1.500,00 z∏ (jeden tysiàc pi´çset z∏otych) wskazanym przez Gmin´ (po uzyskaniu decyzji o wsparciu

finansowym inwestycji ze êróde∏ zewn´trznych).
2. Gmina z przypadajàcego na nià udzia∏u w finansowaniu inwestycji zobowiàzuje si´ sfinansowaç, co

najmniej:
- koszty post´powaƒ administracyjnych,
- uzupe∏niajàce wp∏aty mieszkaƒców koszty inwestycji,
- koszty dzia∏ania Inspektora Nadzoru
- koszty po˝yczek lub kredytów, w tym oprocentowania

§ 12
Realizacja projektu rozpocznie si´ po spe∏nieniu nast´pujàcych warunków:
1) wykonaniu dokumentacji projektowej na budow´ przydomowych oczyszczalni Êcieków,
2) uzyskaniu przez Gmin´ Êrodków finansowych ze êróde∏ zewn´trznych umo˝liwiajàcych sfinanso-

wanie programu,
3) rozstrzygni´ciu przetargu na wykonawstwo przydomowych oczyszczalni Êcieków,
4) uzyskaniu od w∏aÊciciela nieruchomoÊci pe∏nej wp∏aty o której mowa w § 4 umowy.

§ 13
Gmina ma prawo rozwiàzaç przedmiotowà umow´ w trybie natychmiastowym w przypadku:
1) niemo˝noÊci zlokalizowania przydomowej oczyszczalni na wskazanej nieruchomoÊci,
2) nieuzyskania stosownych zezwoleƒ/uzgodnieƒ na budow´ przydomowej oczyszczalni Êcieków,
3) nieuzyskania dofinansowania ze êróde∏ zewn´trznych,
4) braku wp∏at w terminach okreÊlonych w § 11 umowy.

§ 14
W przypadku rozwiàzania umowy z przyczyn okreÊlonych w § 13 pkt 1-3 w∏aÊcicielowi nieruchomo-

Êci:
1) przys∏uguje zwrot wp∏aconego udzia∏u finansowego pomniejszonego o koszt robót geodezyjnych

oraz koszt opracowania dokumentacji projektowej,
2) zostanie przekazana opracowana dokumentacja projektowa.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszà umowà majà zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 16
Umowa sporzàdzona zosta∏a w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, po jednym dla ka˝dej ze stron

umowy.

GMINA W¸AÂCICIEL  NIERUCHOMOÂCI



Zawarta w dniu ………………………………….............………… w Urz´dzie Gminy w Racià˝u
pomi´dzy:

Gminà Racià˝ reprezentowanà przez:
1. Wójta Gminy Racià˝ – Ryszarda Giszczaka
2. Skarbnika Gminy – Barbar´ Rumianowskà zwanà dalej w treÊci umowy GMINÑ,  a

… … … … … … … … … … . … … … . . … … … … … … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … … … … …

zamieszka∏ym/i … … … … … … … … . . . . . . . … … … … … … . Gm. Racià˝ zwanym/i dalej w treÊci umowy

W¸AÂCICIELEM NIERUCHOMOÂCI o nast´pujàcej treÊci:

§1
Przedmiotem umowy jest budowa przydomowej oczyszczalni Êcieków w indywidualnym gospodar-

stwie domowym.
§2

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . … … … … . . . . . . . . … … … … … . oÊwiadcza/jà, ˝e

jest/sà w∏aÊcicielem nieruchomoÊci zlokalizowanej w miejscowoÊci … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

o nr ewidencyjnym dzia∏ki … … . . . . . . . … … . .  zabudowanej domem mieszkalnym zamieszkiwanym przez

… … … . . . . . . . . . … . . . … … . . osób.

§3
Gmina Racià˝ oÊwiadcza W∏aÊcicielowi nieruchomoÊci, ˝e instalacja przydomowej oczyszczalni Êcie-

ków na jego nieruchomoÊci b´dzie realizowana w latach 2009 – 2013, na warunkach okreÊlonych w ni-
niejszej umowie.

§4
1. Udzia∏ w∏aÊciciela nieruchomoÊci w finansowaniu inwestycji wynosi 3.000,00 z∏ (trzy tysiàce z∏o-

tych).
2. Gmina pokryje wydatki uzupe∏niajàce wk∏ad w∏aÊciciela nieruchomoÊci.

§ 5
Realizacja inwestycji b´dzie prowadzona przez wykonawc´ wy∏onionego w wyniku przetargu nieogra-

niczonego, w trybie przepisów ustawy Prawo zamówieƒ publicznych.

§ 6
Teren niezb´dny do realizacji inwestycji zostanie wytyczony przez uprawnionego geodet´.

§ 7
W∏aÊciciel nieruchomoÊci wyra˝a zgod´ na dobrowolne i nieodp∏atne przekazanie w u˝ytkowanie na

rzecz Gminy gruntu na czas nieokreÊlony, na którym znajdowaç si´ b´dzie przydomowa oczyszczalnia
Êcieków.

§ 8
1. W∏aÊciciel nieruchomoÊci dobrowolnie i nieodp∏atnie przyjmuje w u˝ytkowanie przydomowà

oczyszczalni´ Êcieków od Gminy.
2. Po zakoƒczeniu budowy przydomowej oczyszczalni Êcieków i jej uruchomieniu w∏aÊciciel nierucho-

moÊci zobowiàzuje si´ do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z instrukcja oraz ponoszenia ca∏oÊci kosztów
utrzymania i eksploatacji przydomowej oczyszczalni.

3. W∏aÊciciel nieruchomoÊci umo˝liwi nieodp∏atnie przy∏àczenie oczyszczalni Êcieków do energii elek-
trycznej, je˝eli przyj´te rozwiàzanie techniczne b´dà tego wymaga∏o.

U m o w a


