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Pieniàdze
na oczyszczalnie

raczej pewne
Dofinansowanie budowy w gminie

Racià˝ przydomowych oczyszczalni
Êcieków jest raczej pewne – mówi wójt
Ryszard Giszczak. Chodzi o 2,8 mln z∏
z funduszy unijnych.

JeÊli dotacja stanie si´ faktem, w tym

roku we wsiach gminy Racià˝ powstanà
132 takie urzàdzenia. Tyle osób wyrazi-
∏o wol´ monta˝u oczyszczalni przydo-
mowych na swoich posesjach. Najwi´-
cej ma ich byç we wsiach Kiniki i P´sy.
B´dà instalowane przy ka˝dym domu,
a mieszkaƒcy nie poniosà z tego tytu∏u
˝adnych kosztów. A to dlatego, ˝e zde-
cydowali, aby nagrod´ na stuprocento-
wà frekwencj´ w ubieg∏orocznym refe-
rendum gminnym przeznaczyç w∏aÊnie
na oczyszczalnie przydomowe.

Przypomnijmy, ˝e w strategii gminy

Racià˝, dotyczàcej gospodarki Êcieko-
wej, sà zaplanowane trzy zbiorowe
oczyszczalnie Êcieków komunalnych.
Dwie z nich ju˝ istniejà – w Koziebro-
dach i Gralewie. Trzecia ma powstaç
jeszcze w tym roku w Uniecku. Jednak
nie wszystkie domostwa w gminie da
si´ do nich pod∏àczyç. Budowa sieci ka-
nalizacyjnych jest bowiem w niektórych
przypadkach za droga. Stàd pomys∏ bu-
dowy w tych miejscowoÊciach oczysz-
czalni przyzagrodowych.

R-r

Kolektory
s∏oneczne w gminie?

Dlaczego nie – odpowiada wójt Ry-
szard Giszczak. I informuje, ˝e przymie-
rza si´ do skierowania do mieszkaƒców
ankiety na temat instalowania systemów
solarnych. Niektóre gminy, np. gmina

P∏oƒsk, ju˝ to zrobi∏y. Wst´pnà deklara-
cj´ udzia∏u w takim projekcie wyrazi∏o
w tej gminie ok. 200 osób. Projekt ma
prowadziç Stowarzyszenie Spo∏ecznej
Samopomocy Lokalna Grupa Dzia∏ania.
Deklarujàc wol´ uczestnictwa w projek-

cie zainteresowany deklaruje te˝, ˝e po-
niesie koszty zakupu i instalacji kolekto-
rów s∏onecznych na dachu lub na terenie
jego posesji wraz z urzàdzeniami nie-
zb´dnymi do funkcjonowania systemu
solarnego w takiej cz´Êci, w jakiej prze-
widziany b´dzie udzia∏ Êrodków w∏a-
snych. Stowarzyszenie chce bowiem zre-
alizowaç projekt „solarny” przy wspar-

ciu finansowym Êrodków
pochodzàcych z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Energia promieniowa-
nia s∏onecznego stanowi
najwi´ksze êród∏o energii,
którym dysponuje cz∏o-
wiek. Ponadto jest darmo-
wym êród∏em ciep∏a, za
które nie otrzymuje si´ ra-
chunków. Kolektor s∏o-
neczny jest urzàdzeniem
przechwytujàcym i efek-
tywnie zamieniajàcym
energi´ s∏oƒca w energi´

cieplnà. Decydujàc si´ na monta˝ kolek-
torów s∏onecznych przyczyniamy si´ do
ochrony Êrodowiska, dbamy o przy-
sz∏oÊç naszych najbli˝szych oraz oszcz´-
dzamy pieniàdze – t∏umaczà specjaliÊci.

R-r

Przetarg na szlak
rozstrzygni´ty, ale...

Budowa w tym roku 11-kilometro-
wego traktu drogowego od „szeÊçdzie-
siàtki” do drogi P∏oƒsk – Racià˝ jest
przesàdzona. Przetarg na wykonanie zo-
sta∏ rozstrzygni´ty. Tylko patrzeç, jak
pojawià si´ maszyny. Jest jednak ma∏e
ale zwiàzane z finansowaniem. Zarzàd
Województwa Mazowieckiego podjà∏
wprawdzie decyzj´ o podpisaniu z gmi-
nà Racià˝ umowy na dotowanie tej in-
westycji w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Nie jest jednak
jeszcze pewne, czy pieniàdze trafià do
bud˝etu gminy w tym roku. Mogà bo-
wiem trafiç nawet w 2013. Wtedy by∏by
to finansowy k∏opot dla gminy, której
w∏adze za∏o˝y∏y, i˝ niema∏a, bo oko∏o
dwumilionowa kwota dotacji unijnej
zasili gminnà kas´ w roku 2010. Tak
czy siak, nomen omen szlak drogowy
w tym roku powstanie. Nomen omen
dlatego, ˝e o jego budow´ najbardziej
zabiega∏a so∏tys wsi ¸empinek Euge-
nia... Szlak.

R-r

Nowy dach na remizie
Trwa remont remizy OSP w Krajkowie. Wymieniony ju˝

zosta∏ dach. Teraz trwajà prace wewnàtrz budynku. B´dzie
wykonana nowa scena. W dalszej kolejnoÊci wymienione zo-
stanà okna i wykonana nowa elewacja.

Wniosek
o po∏àczenie

przepad∏
Ponownie, na wniosek

burmistrza Racià˝a, radni
miejscy dyskutowali nad
rozpocz´ciem procedury po-
∏àczenia miasta Racià˝a
i gminy Racià˝ w jednà jed-
nostk´ samorzàdu terytorial-
nego. Tym razem Rada
Miejska Racià˝a w g∏osowa-
niu odrzuci∏a wniosek bur-
mistrza.

300 tysi´cy z∏
na drog´

powiatowà
Radni zgodzili si´ na dofi-

nansowanie modernizacji dro-
gi powiatowej od Baboszewa
do Gralewa i w samym Grale-
wie. Z bud˝etu gminy Racià˝
inwestycja zostanie dofinan-
sowana kwotà 300 tys. z∏. JeÊli
starania powiatu p∏oƒskiego
o dotacj´ z Banku Âwiatowe-
go zakoƒczà si´ pomyÊlnie,
zmodernizowany trakt ma byç
gotowy jesienià tego roku.
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Grupa Wymiany DoÊwiadczeƒ
– oÊwiata w gminach wiejskich

W programach naprawczych
zdiagnozowano problem agresji
s∏ownej i fizycznej wÊród uczniów.
OkreÊlono zadania nauczycieli, ro-
dziców i uczniów. Stworzono proce-
dury post´powania w przypadku za-
chowaƒ agresywnych, treningi roz-
∏adowania agresji.

Badanie poziomu bezpieczeƒ-
stwa w szko∏ach zosta∏o powtórzone
w styczniu 2010 r.

Zadano te same pytania uczniom
i rodzicom ostatnich klas szkó∏ pod-
stawowych i gimnazjów oraz rodzi-
com uczniów oddzia∏ów zerowych.
W analizie ankiet doszed∏ element
porównania poziomu bezpieczeƒ-
stwa w szko∏ach z poprzednim bada-
niem. Poprawa wyników Êwiadczy
o skutecznoÊci zastosowanych przez
szko∏y Êrodków zaradczych.

OÊrodki
edukacji

przedszkolnej
Drugim efektem pracy Grupy

Wymiany DoÊwiadczeƒ by∏o powo-
∏anie w gminie Racià˝ 7 oÊrodków
edukacji przedszkolnej. OÊrodki te
powsta∏y przy ka˝dej szkole podsta-
wowej. Edukacja przedszkolna obj´-
∏a ∏àcznie 100 dzieci w wieku od
trzech do pi´ciu lat. Zaj´cia prowa-
dzone sà przez nauczycielki posia-
dajàce odpowiednie kwalifikacje.
Zaj´cia te b´dà kontynuowane w ro-
ku szkolnym 2010/2011, a dzieci
szeÊcioletnie koƒczàce t´ edukacj´
b´dà mog∏y podjàç nauk´ w I klasie
szko∏y podstawowej. Gmina sfinan-
sowa∏a remonty i adaptacje sal na
potrzeby oÊrodków przedszkolnej
edukacji oraz cz´Êciowo zakupi∏a
meble, pomoce dydaktyczne i mate-
ria∏y edukacyjne.

Planuje si´ stworzenie systemu
dzia∏aƒ doskonalàcych prac´ na-
uczycieli oraz obj´cie nim rodziców,
którzy majà wspieraç dzieci w edu-
kacji. Nauczyciele otrzymajà mate-
ria∏y edukacyjne-scenariusze zaj´ç
w grupie ró˝nowiekowej oraz mate-
ria∏y dla rodziców.

Trzecim efektem pracy Grupy
by∏o nawiàzanie wspó∏pracy mi´dzy
gminami, które rozwiàzujà podobne
problemy, wymiana doÊwiadczeƒ
i upowszechnianie wzorców do-
brych rozwiàzaƒ.

W∏adys∏aw Kwiatkowski

Zwiàzek Gmin Wiejskich RP
jest wspó∏organizatorem spotkaƒ
samorzàdowców z gmin wiej-
skich majàcych na celu poprzez
wymian´ w∏asnych doÊwiadczeƒ
podniesienie jakoÊci realizowa-
nych przez gminy us∏ug. Gmina
Racià˝ uczestniczy∏a w realizacji
projektu doskonalàcego zarzà-
dzanie oÊwiatà w gminach.

W sk∏ad grupy realizujàcej ten
projekt oprócz Racià˝a wchodzi∏y
jeszcze gminy D∏ugosiod∏o, Klem-
bów, Leoncin, Opinogóra Górna
i Wyszogród. Program realizowany
by∏ w cyklu rocznym od listopada
2008 r. do grudnia 2009 r. W jego
ramach zorganizowano 6 spotkaƒ,
po jednym w ka˝dej gminie. W spo-
tkaniach tych z gminy Racià˝
uczestniczyli: Ryszard Giszczak –
wójt gminy, W∏adys∏aw Kwiatkow-
ski – kierownik BOSS i Anna
Ossowska – dyrektor Zespo∏u Szkó∏
w Uniecku. Ka˝de ze spotkaƒ roz-
poczyna∏o si´ od wycieczki autoka-
rowej po gminie ze szczególnym
uwzgl´dnieniem placówek oÊwiato-

wych oraz zapoznaniem si´ ze sta-
nem oÊwiaty, systemem zarzàdzania
oÊwiatà, realizacjà zadaƒ oÊwiato-
wych.

Uczniowie
i rodzice

zadowoleni
W styczniu 2009 r. w ramach

programu zdiagnozowano poziom
zadowolenia uczniów i ich rodzi-
ców z przebiegu nauczania i atmos-
fery w szkole oraz poziomu bezpie-
czeƒstwa. Do przeprowadzenia ba-
daƒ jako narz´dzie badawcze zosta∏
wykorzystany kwestionariusz an-
kiety. Do konstrukcji ankiety wyko-
rzystano propozycje pytaƒ opraco-
wane przez cz∏onków Grupy Wy-
miany DoÊwiadczeƒ. W ankiecie
wzi´li udzia∏ wszyscy uczniowie
ostatnich klas szkó∏ podstawowych
i gimnazjów oraz ich rodzice. Po-
nadto badaniem ankietowym obj´to
rodziców dzieci z oddzia∏ów zero-
wych przy szko∏ach podstawowych.
Uczniowie wype∏niali ankiety, ko-
rzystajàc z elektronicznego formu-

larza dost´pnego
przez Internet, nato-
miast rodzice otrzy-
mali ankiety w po-
staci papierowej
i mogli wybieraç po-
mi´dzy wype∏nie-
niem papierowej lub
internetowej wersji.

Analiza ankiet
przynios∏a wiele ma-
teria∏u pozwalajàce-
go maksymalnie wy-
eliminowaç nega-
tywne zjawiska wy-
st´pujàce w szko-
∏ach. Wszystkie
szko∏y gminy Racià˝
opracowa∏y progra-
my naprawcze, mi-
mo ˝e poziom bez-
pieczeƒstwa zosta∏
u nas oceniony za-
równo przez
uczniów jak i rodzi-
ców bardzo wysoko.
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do odbierania i wysy∏ania poczty. Mie-
si´cznie z Centrum korzysta∏o ok. 50
osób. Byli to g∏ównie uczniowie ostat-
nich klas szkó∏ ponadgimnazjalnych,
bezrobotni, rolnicy i inne osoby prowa-
dzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà, osoby
starsze oraz osoby niepe∏nosprawne. Z
us∏ug Centrum mo˝na by∏o skorzystaç
w pokoju na pi´trze w budynku Urz´du
Gminy w Racià˝u. Na parterze udost´p-
nione by∏o miejsce do pod∏àczenia lapto-
pa, aby z us∏ug Centrum mog∏y korzy-
staç osoby niepe∏nosprawne. Koordyna-
cjà dzia∏aƒ Gminnego Centrum Informa-
cji Internetowej zajmowa∏o si´ Biuro
Obs∏ugi Szkó∏ Samorzàdowych.

Kultura i tradycja
w szko∏ach

Prowadzeniem zaj´ç z zakresu kultu-
ry i tradycji dla uczniów szkó∏ podstawo-
wych i gimnazjów zajmowa∏ si´ Zespó∏
Szkó∏ w Uniecku. Odbywa∏y si´ imprezy
integracyjne, wycieczki do ciekawych
miejsc i na spektakle teatralne, warsztaty
dla uczniów i opiekunów.

A oto niektóre przedsi´wzi´cia zre-
alizowane w ramach tego programu:
* wizyta w gospodarstwie ekologicz-

nym w Grzybowie;
* warsztaty teatralne dla
opiekunów grup teatral-
nych powsta∏ych w szko-
∏ach podstawowych;
* festyn majowy
w Uniecku;
* ”Âwi´to pieczonego
ziemniaka” w Kraszewie
Gaczu∏tach;
* wycieczka do Domu
Polonii w Pu∏tusku;
* spotkanie literackie
w Uniecku pod nazwà „Re-
cytujemy poetów ziemi
mazowieckiej”

* jase∏ka w szko∏ach.
R-r

Gmina Racià˝ uzyska∏a w minionym
roku pieniàdze z Poakcesyjnego Progra-
mu Wsparcia Obszarów Wiejskich na
dzia∏ania zwiàzane z integracjà spo∏ecz-
nà. Na sesji Rady Gminy, 19 marca, re-
alizatorzy tych przedsi´wzi´ç przedsta-
wili efekty pracy. Koordynatorem dzia-
∏aƒ z zakresu integracji spo∏ecznej jest
w gminie sekretarz gminy Racià˝ Ga-
briela Kowalska. W obradach uczestni-
czy∏a Katarzyna Tadeusiak-Jeznach,
konsultant z Regionalnego Centrum Po-
lityki Spo∏ecznej w Warszawie, która
poinformowa∏a o kolejnym etapie pro-
gramu integracji spo∏ecznej, polegajà-
cym na utrwalaniu tego, co dotychczas
w jego ramach uda∏o si´ zrealizowaç. A
co si´ uda∏o?

Angielski
dla najm∏odszych

Prowadzeniem zaj´ç z j´zyka angiel-
skiego w oddzia∏ach przedszkolnych
funkcjonujàcych przy szko∏ach w Kod∏u-
towie, Koziebrodach i jej filii w Krasze-
wie Gaczu∏tach, Starym Gralewie, Kraj-
kowie, Uniecku oraz przedszkolu gmin-
nym w Racià˝u zajmuje si´ szko∏a w Ko-
d∏utowie. Od stycznia 2009 r. do marca
2010 r. odby∏o si´ 65 spotkaƒ w systemie
klasowo-lekcyjnym dla ka˝dego oddzia-
∏u oraz trzy spotkania integracyjne.

Aktywizacja seniorów
Tym zajà∏ si´ Gminny OÊrodek Po-

mocy Spo∏ecznej. W Koziebrodach po-
wsta∏o Centrum Aktywizacji Osób Star-
szych. 14 lipca 2009 r. uroczyÊcie rozpo-
cz´∏o swojà dzia∏alnoÊç. Tego dnia
otwarta zosta∏a siedziba Klubu Seniora,
który cieszy si´ w Êrodowisku du˝à po-
pularnoÊcià i przyciàga coraz wi´cej
osób. W minionym roku seniorzy z Cen-
trum Aktywizacji Osób Starszych
uczestniczyli w wieczornicach z okazji
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

i ku czci papie˝a Jana
Paw∏a II; wycieczkach do
Lichenia, Nieborowa, Ar-
kadii, Niepokalanowa,
Warszawy, Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu,
Teatru Dramatycznego
w P∏ocku; w XIV Przeglà-
dzie TwórczoÊci Klubów
Seniora w Bie˝uniu oraz
obchodach Dnia Seniora
w Mchowie, Zawidzu,
Bielsku, podczas których
prezentowali swoje umie-
j´tnoÊci artystyczne oraz mieli mo˝li-
woÊç obejrzenia wyst´pów innych klu-
bów.

Seniorzy z koziebrodzkiego Centrum
byli organizatorami spo-
tkania z piosenkà u∏aƒskà
i ˝o∏nierskà; imprezy pod
nazwà „Âwi´to pieczone-
go ziemniaka”; spotkania
z okazji 91. rocznicy od-
zyskania przez Polsk´ nie-
podleg∏oÊci; Dnia Seniora
po∏àczonego z wieczorem
andrzejkowym; spotkania
op∏atkowego; imprezy ar-
tystycznej dla okolicz-
nych mieszkaƒców, pod-
czas której wystàpi∏y
gwiazdy estrady, wÊród

nich Andrzej Rybiƒski i zespó∏ „Hory-
zonty”.

Centrum
internetowe

Gminne Centrum Informacji Interne-
towej zosta∏o wyposa˝one w dwa zesta-
wy komputerowe, laptop, dwa urzàdze-
nia wielofunkcyjne. Mieszkaƒcy gminy
Racià˝ mogli bezp∏atnie korzystaç z In-
ternetu, programów biurowych, skano-
waç, nagrywaç p∏yty CD. Dost´pne by∏y
przeglàdarki obrazów umo˝liwiajàce
edycj´ zdj´ç. Udost´pniony by∏ program

Integracja spo∏eczna – podsumowanie

W ubieg∏ym roku w Koziebrodach otwarty 
zosta∏ Klub Seniora

Podczas spotkania integracyjnego 
przedszkolaki Êpiewa∏y po angielsku

Na majówce w Uniecku zaprezentowa∏y 
si´ szkolne grupy teatralne
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Maraton
tenisowy

Gimnazja

Klasa I
Dziewcz´ta: 1. Agata Figat - Unieck.

2. Weronika Krajewska – Krajkowo. 3.
Martyna Zaborowska - Gralewo.

Ch∏opcy: 1. Daniel Miàczyƒski -
Unieck. 2. Micha∏ Lis – Krajkowo. 3. Pa-
we∏ Petrykowski - Koziebrody.

Kilka godzin trwa∏y rozgrywki uczniów szkó∏
podstawowych i gimnazjalnych podczas ósmego
ju˝ turnieju tenisa sto∏owego, któremu patronuje
wójt gminy Racià˝. Organizatorem zawodów by∏a
tradycyjnie szko∏a w Krajkowie. M∏odzi tenisiÊci
rywalizowali o medale i puchary, które wr´czali im
nauczyciele wychowania fizycznego, dyrektor
krajkowskiego Zespo∏u Szkó∏ Piotr Kasicki oraz
przyjaciel szko∏y Jan Miklewski. Warto zauwa˝yç
historyczne, bo pierwsze zwyci´stwo dru˝ynowe
gimnazjalistów z Krajkowa. Na zdj´ciach najlepsi
tenisiÊci w poszczególnych kategoriach.

Klasa IV
Dziewcz´ta: 1. Anita

¸ugowska - Unieck. 2.
Aneta Szymaƒska - Ko-
d∏utowo. 3. Weronika Be-
rent - Krajkowo.

Ch∏opcy: 1. Patryk
Piasecki – Unieck. 2.
Krzysztof LeÊniewski –
Krajkowo. 3. Dawid Pan-
kowski – Gralewo.

Klasa V
Dziewcz´ta: 1. Pauli-

na Kalman – Gralewo. 2.
Martyna Kowalska –
Krajkowo. 3. Patrycja
Rasiƒska – Unieck.

Ch∏opcy: 1. Kamil
Prusiƒski – Gralewo. 2.
Albert Figat – Kod∏uto-
wo. 3. Sebastian Baczew-
ski – Unieck.

Klasa VI
Dziewcz´ta: 1. Emilia

Kuskowska – Unieck.

2. Emilia ¸ukowska –
Kod∏utowo. 3. Ewelina
Kupniewska – Krajko-
wo.

Ch∏opcy: 1. Arka-
diusz Mucha – Gralewo.
2. Patryk Piàtkowski –
Kod∏utowo. 3. Krzysz-
tof Wiechowski –
Unieck.

Trzy pierwsze dru˝y-
ny SP: 1. Unieck. 2. Ko-
d∏utowo. 3. Gralewo.

WYNIKI

Dru˝yna gospodarzy
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Klasa II
Dziewcz´ta: 1. Marty-

na Morawska – Krajko-
wo. 2. Agnieszka ˚o-
chowska - Unieck. 3.
Aneta Strza∏kowska -
Gralewo.

Ch∏opcy: 1. Bartek
Grodkiewicz - Gralewo.
2. Patryk Ciarczyƒski –
Krajkowo. 3. Kuskowski
- Unieck.

Klasa III
Dziewcz´ta: 1. Joanna

Burdecka – Krajkowo. 2.
Iwona ¸ojewska -
Unieck. 3. Klaudia No-
wakowska - Gralewo.

Ch∏opcy: 1. Jaros∏aw
Makowski - Koziebrody.
2. Patryk Walczak -
Unieck. 3. Daniel Le-
Êniewski – Krajkowo.

Zespó∏ z Uniecka

Trzy pierwsze dru˝yny
PG: 1. Krajkowo. 2. Unieck.
3. Gralewo.
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Idea powstania Planu Odnowy MiejscowoÊci Je˝ewo
Wesel na lata 2010 - 2016, narodzi∏a si´ równolegle
z og∏oszeniem naboru wniosków w ramach programu
LEADER, z dzia∏ania „Odnowa i rozwój wsi”. Inicjaty-
wa opracowania dokumentu, który zawiera∏by charakte-
rystyk´ i wizj´ rozwoju Je˝ewo Wesel by∏a bliska jego
mieszkaƒcom od dawna. Pojawienie si´ dzia∏ania „Od-
nowa i rozwój wsi”, finansowanego z funduszy europej-
skich z pewnoÊcià tylko
przyspieszy∏o przerodzenie
si´ tej idei w czyn. Powsta-
nie niniejszego dokumentu
nale˝y zawdzi´czaç ca∏ej
spo∏ecznoÊci Je˝ewo Wesel.
Grup´ inicjatywnà „odnowy
wsi” tworzyli: so∏tys so∏ec-
twa Je˝ewo Wesel – Jacek
Weso∏owski, prezes miej-
scowego OSP – Zbigniew
Piasek, oraz pracownik
Urz´du Gminy Racià˝ – Zbi-
gniew Sadowski. Ich oddol-
na inicjatywa znalaz∏a nale-
˝yte wsparcie w administra-
cji gminnej. W ten sposób
∏àczàc autentyczny zapa∏ lo-
kalnej spo∏ecznoÊci oraz or-
ganizacyjne mo˝liwoÊci
Urz´du Gminy Racià˝, Je˝e-
wo Wesel ma szanse walki
o swojà lepszà przysz∏oÊç.

Cele nadrz´dne

„ poprawa standardu ˝y-
cia mieszkaƒców poprzez
stymulacj´ rozwoju gospo-
darczego, w oparciu o dyna-
miczny rozwój gminy Ra-
cià˝,

„ zdobycie konkurencyj-
nej pozycji w regionie w za-
kresie rozwoju rekreacji
przy wykorzystaniu posiada-
nych walorów kulturowych
i klimatycznych,

„ opracowanie ofert pro-
mujàcych miejscowoÊç oraz
wspó∏praca z mediami (pra-
sa, radio, foldery),

„ nawiàzywanie kontak-
tu z instytucjami zajmujàcy-
mi si´ marketingiem, èród∏o: Plan odnowy miejscowoÊci Je˝ewo Wesel na lata 2010 – 2016, uchwalony podczas

marcowej sesji Rady Gminy Racià˝

Je˝ewo Wesel do odnowy
„ promocja regionu podczas organizowania imprez

kulturalnych o zasi´gu ponadlokalnym na terenie Je˝e-
wa Wesel i gminy Racià˝,

„ pozyskanie znaczàcych osób przyje˝d˝ajàcych do
Je˝ewa Wesel i sympatyzujàcych z tym regionem w ce-
lu promocji.
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Azbestowy
problem

Radni gminy Racià˝ przyj´li program
usuwania azbestu oraz wyrobów zawierajà-
cych azbest na lata 2010-2012 z perspektywà
do 2032 roku. Od kilkudziesi´ciu ju˝ lat zna-
na jest szkodliwoÊç azbestu, stàd liczne wy-
magania prawne zabraniajàce produkcji
i u˝ytkowania wyrobów z zawartoÊcià azbe-
stu oraz nakazy usuwania i zamiany na bez-
pieczniejsze materia∏y. Usuwanie azbestu nie
jest kwestià ∏atwà. Nale˝y stosowaç odpo-
wiednie Êrodki ochrony, trzymaç si´ okreÊlo-
nych procedur i zachowywaç ostro˝noÊç.
Usuni´ty azbest musi byç równie˝ zagospo-
darowany w odpowiedni, bezpieczny sposób.
W chwili obecnej najcz´Êciej jest sk∏adowany
na sk∏adowiskach odpadów niebezpiecznych,
ale znaczenia nabiera równie˝ nowoczesna
metoda utylizacji. Na terenie województwa
mazowieckiego funkcjonuje jedno sk∏adowi-
sko przyjmujàce odpady zawierajàce azbest,
znajdujàce si´ w Rachocinie, w powiecie sier-
peckim. Gmina Racià˝ jako jedyna z powiatu
p∏oƒskiego przystàpi∏a do Stowarzyszenia
Gmin Pó∏nocno-Zachodniego Mazowsza na
rzecz kompleksowego systemu gospodarki
odpadami w regionie. Akces do stowarzysze-
nia zg∏osi∏o kilkanaÊcie gmin z powiatów
sierpeckiego, p∏ockiego, ˝uromiƒskiego
i m∏awskiego.

Wójt Ryszard Giszczak liczy na to, ˝e
cz∏onkostwo w stowarzyszeniu pomo˝e gmi-
nie uporaç si´ z problemem azbestu. A to nie-
tuzinkowy problem, o czym Êwiadczà dane
zawarte w tabeli obok. WyjaÊnijmy, ˝e I sto-
pieƒ oznacza pilnà koniecznoÊç wymiany lub
naprawy wyrobu, II – ponownà ocen´ w cza-
sie do jednego roku mo˝liwoÊci u˝ytkowania
wyrobu; III stopieƒ – ponownà ocen´ w cza-
sie do pi´ciu lat mo˝liwoÊci u˝ytkowania wy-
robu.

IloÊç azbestu w zale˝noÊci od stopnia pil-
noÊci kszta∏tuje si´ w gminie Racià˝ nast´pu-
jàco:

I stopieƒ - 92 099 m kw. - ok. 30%
II stopieƒ - 195 145 m kw. – ok. 62%
III stopieƒ - 22 541m kw. – ok. 7,5 %
Na terenie gminy wyroby zawierajàce

azbest wyst´pujà jedynie w postaci pokryç
dachowych (p∏yt falistych, eternitu), brak na-
tomiast danych na temat obecnoÊci rur azbe-
stowo – cementowych.

Do dokonania szacunkowej kalkulacji
kosztów ca∏oÊci przedsi´wzi´cia zosta∏ przy-
j´ty koszt demonta˝u i utylizacji 1 m kw po-
krycia dachowego zawierajàcego azbest na
poziomie 20 z∏. Szacunkowy koszt usuni´cia
aktualnie zinwentaryzowanej w gminie iloÊci
azbestu wynosi wi´c 6 195 700 z∏.

- Liczymy na to, ˝e stowarzyszenie pomo-
˝e nam w uzyskaniu Êrodków unijnych na to
przedsi´wzi´cie - mówi wójt.

R-r
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Oddzia∏ Regionalny KRUS w Warszawie wraz z in-
stytucjami samorzàdowymi (tj.Urz´dy Gmin, Starostwa
Powiatowe, które zg∏oszà swój akces) a tak˝e w wspó∏-
pracy z lokalnymi mediami og∏asza Mazowiecki Kon-
kurs Wiedzy z zakresu bezpieczeƒstwa, higieny pracy
i ekologii w rolnictwie dla rolników i so∏tysów.

Organizatorami Konkursów mogà tak˝e zostaç inne
instytucje i organizacje dzia∏ajàce na rzecz poprawy pra-
cy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn
i urzàdzeƒ rolniczych o ile zadeklarujà swój udzia∏
w organizacji Konkursu.

1. Cel Konkursu
- Upowszechnienie wÊród ubezpieczonych rolników

wiedzy z zakresu ekologii, ochrony zdrowia i ˝ycia
w gospodarstwach rolnych,

- Zapobieganie wypadkom w gospodarstwach rol-
nych oraz zmniejszenie skutków degradacji Êrodowiska
naturalnego spowodowanego dzia∏alnoÊcià rolniczà.

2. Organizacja Konkursu
Konkurs ma charakter wojewódzki. Jest to konkurs

wiedzy sk∏adajàcy si´ z 3 etapów (gminnego, powiato-
wego i wojewódzkiego)

Etap I- przebiegaç b´dzie w formie testu sk∏adajàce-
go si´ do 15 pytaƒ, trwa do koƒca czerwca.

Etap II- laureat I miejsca etapu gminnego reprezentu-
je swojà gmin´ w konkursie powiatowym. Konkurs
szczebla powiatowego zostanie przeprowadzony we
wrzeÊniu, w formie testu sk∏adajàcego si´ do 15 pytaƒ

Etap III- laureat I miejsca etapu powiatowego uczest-
niczy w konkursie wojewódzkim.

Odb´dzie si´ on z koƒcem paêdziernika, w formie te-
stu sk∏adajàcego si´ do 15 pytaƒ.

3. Udzia∏ w Konkursie
Do udzia∏u w tym konkursie zapraszamy osoby pe∏-

noletnie prowadzàce dzia∏alnoÊç rolniczà.
Zg∏oszenia do udzia∏u w tym Konkursie dokonywaç

mo˝na na formularzach zg∏oszeniowych
dost´pnych w: Placówkach Terenowych KRUS,

Urz´dach Gmin (bàdê na stronie internetowej
gminy) oraz w siedzibach przedstawicieli wspó∏orga-

nizatorów.
Informacj´ o przeprowadzaniu Konkursu w danej

Gminie znajdà Paƒstwo na stronie internetowej Gminy.
Termin zg∏oszeƒ up∏ywa z dniem 15 czerwca b.r.

Na laureatów poszczególnych etapów czekajà cenne
nagrody ufundowane przez organizatorów.

Organizatorzy serdecznie zapraszajà
do udzia∏u w konkursie!

Rozruszaç wyobraêni´
– Konkurs KRUS

KRUS od lat dba o edukacj´ w zakresie bezpie-
czeƒstwa ludzi w gospodarstwach rolnych, zaczyna-
jàc od najm∏odszych. Efektem tego jest organizowa-
ny w tym roku przez Oddzia∏ Regionalny w Warsza-
wie Mazowiecki Konkurs plastyczny przeznaczony
dla uczniów szkó∏ podstawowych p.n.

,,Jak bezpiecznie pomagam rodzicom w gospo-
darstwie rolnym”.

Konkurs odbywaç si´ b´dzie we wspó∏organiza-
cji z Dyrekcjami Szkó∏ Podstawowych, Urz´dami
Gmin i udzia∏em lokalnych mediów, które zg∏oszà
swój akces w powy˝szym przedsi´wzi´ciu. Liczy-
my równie˝, i˝ do udzia∏u we wspó∏organizacji kon-
kursu do∏àczà instytucje, organizacje oraz przedsi´-
biorstwa dzia∏ajàce na rzecz poprawy pracy w rol-
nictwie

Konkurs ma na celu propagowanie wÊród naj-
m∏odszych mieszkaƒców wsi zasad bezpiecznej pra-
cy w gospodarstwach rolnych zwracanie ich uwagi
na istotne zagro˝enia zdrowia i ˝ycia wyp∏ywajàce
z pracy rolnika i jego rodziny. Wszystko po to, ˝eby
dzieci zauwa˝y∏y zagro˝enia i mog∏y je odpowied-
nio odczytaç i zasygnalizowaç. Sà to sposoby dzia-
∏ajàce na wyobraêni´, której czasami brakuje tak˝e
starszym.

Konkurs przebiega w 3 etapach: gminnym, pla-
cówkowym i wojewódzkim. Adresowany jest do
uczniów szkó∏ podstawowych. Zg∏oszenia udzia∏u
szko∏y w tym Konkursie dokonuje szko∏a do dnia 15
marca br. Zadaniem dziecka, uczestnika Konkursu
jest wykonanie pracy plastycznej na papierze forma-
tu A3, A4 o tematyce zwiàzanej z promowaniem
bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.

Og∏oszenie o przeprowadzeniu konkursu nastàpi
w mass mediach wspó∏organizatorów Konkursu
(prasa, radio, telewizja), do koƒca lutego b.r.

Nagrody rzeczowe otrzyma trzech – czterech lau-
reatów etapów I, II i III.

Fundatorem nagrody dla laureata pierwszego
miejsca z ka˝dego etapu konkursu jest Oddzia∏ Re-
gionalny KRUS w Warszawie lub podleg∏a Placów-
ka Terenowa. Pozosta∏e nagrody fundujà inni wspó∏-
organizatorzy, którzy zg∏oszà swojà ch´ç wspó∏or-
ganizacji poszczególnych etapów.

Mazowiecki Konkurs Wiedzy 
z zakresu bezpieczeƒstwa, 

higieny pracy i ekologii w rolnictwie
dla rolników i so∏tysów.
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Konkurs na stroik
wielkanocny

Zespó∏ Szkó∏ w Koziebrodach by∏
organizatorem I Gminnego Konkursu
Plastycznego pn. „Stroik wielkanocny”
dla uczniów szkó∏ podstawowych.
Wp∏yn´∏o 45 prac wykonanych przez
uczniów szkó∏ w Starym Gralewie, Ko-
d∏utowie, Kraszewie Gaczu∏tach i Ko-
ziebrodach. Wszystkie prace zosta∏y
wyeksponowane w szkolnej galerii,
tworzàc wspania∏à dekoracj´ Êwiàtecz-
nà. Ich zdj´cia zdobià te˝ Êwiàteczne
wydanie „G∏osu Racià˝a” stanowiàc ilu-
stracj´ do ˝yczeƒ na str. 1 i 3.

23 marca jury w sk∏adzie: Ma∏gorza-
ta Kowalska, Anna Wilczyƒska, Monika
Ciarkowska, Marta Ott oceni∏o poziom
prac bioràc pod uwag´ ich pomys∏o-
woÊç, oryginalnoÊç, samodzielnoÊç wy-
konania, walory estetyczne, i wy∏oni∏o
zwyci´zców konkursu.

I grupa wiekowa (kl. 0 – III)
I miejsce: Mateusz Kobuszewski (SP
Koziebrody); Sylwia Majewska (SP
Gralewo).

II miejsce: Wiktor Ryziƒski (SP Kod∏u-
towo); Dominika Ciarkowska (SP Ko-
ziebrody).
III miejsce: Aleksandra Kobuszewska
(SP Kraszewo Gaczu∏ty); Krzysztof
Szczurek (SP Koziebrody); Alicja Ma-

jewska (SP Gralewo).
Wyró˝nienia: Weronika Kucharska
(SP Gralewo); Kamil Kupecki (SP Gra-
lewo); Wioleta Winnikow (SP Grale-
wo); Bartosz Gadomski (SP Gralewo);
Justyna Liberadzka (SP Gralewo); Ka-
rolina ¸aguna (SP Kraszewo Gaczu∏ty);
Anna Zgliczyƒska (SP Kraszewo Ga-
czulty); Dominika ˚mijewska (SP Kra-
szewo Gaczu∏ty); Sebastian Marl´ga
(SP Koziebrody); Paulina Matuszewska
(SP Kod∏utowo).

II grupa wiekowa (kl. IV – VI)
I miejsce: Damian Dàbrowski (SP Ko-
ziebrody); Angelika Krysiak (SP Grale-
wo).
II miejsce: Ewelina Kowalska (SP Ko-
ziebrody); Klaudia Kowalska (SP Ko-
ziebrody).
III miejsce: Paulina Kalman (SP Ko-
d∏utowo); Mateusz Boƒkowski (SP Ko-
ziebrody).
Wyró˝nienia: Damian Dobrzyƒski (SP
Koziebrody); Patryk Kucharski (SP
Gralewo); Ewelina Liberadzka (SP Gra-
lewo); Aleksandra Szerszeniewska (SP
Kod∏utowo); Ewelina ˚akowska (SP
Kod∏utowo).
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Mateusz Kobuszewski z klasy I 
Szko∏y Podstawowej w Koziebrodach

ze swojà pracà, za którà jury 
przyzna∏o mu I miejsce w konkursie

Panie wiosny
W szkole w Koziebrodach na powitanie wiosny zorganizo-

wany zosta∏y konkurs plastyczny pod nazwà... „Pani wiosna”.
Barwne prace uczniów zdobià teraz wn´trze szko∏y, dodajàc
mu ciep∏a i kolorytu. Prezentujemy je na zdj´ciach. Prawda, ˝e
sà pi´kne.

Z∏ote gody
Jubileusz 50-lecia po˝ycia ma∏˝eƒskiego obchodzili paƒ-

stwo Teresa i Jan Piotrowscy z Koziebród. Z tej okazji, 18
marca otrzymali medale nadane przez Prezydenta RP. Uroczy-
stoÊç odby∏a si´ w Urz´dzie Gminy w Racià˝u. Medale jubila-
tom wr´czy∏a sekretarz gminy Gabriela Kowalska do∏àczajàc
moc najserdeczniejszych ˝yczeƒ i gratulacji.

Fot. archiwum Urz´du Gminy


