
30 lip ca Bro ni sła wa Ku ty ła z Ko mu ni na skoń czy ła sto lat. Te go dnia
zja wi li się u ju bi lat ki go ście m.in. z Urzędu Gminy Raciąż i nie któ rzy
człon ko wie licz nej ro dzi ny z ży cze nia mi i po dar ka mi. Czy taj na str. 3

Stu lat ka z Ko mu ni na

Jak wy ko rzy stać ener gię sło necz ną
Sys te my fo to wol ta icz ne (nie my lić z so la ra mi, słu żą cy mi do po zy ska -

nia ener gii sło necz nej w ce lu pod grza nia wo dy użyt ko wej) moż na okre -
ślić mia nem elek trow ni sło necz nych. Prze chwy co ną ener gię sło necz ną
prze twa rza ją one w ener gię elek trycz ną, któ rą moż na wy ko rzy stać
do wła snych po trzeb lub sprze dać za kła do wi ener ge tycz ne mu. Far mę fo -
to wol ta icz ną za mie rza stwo rzyć w gmi nie Ra ciąż, kon kret nie w Ko dłu to -
wie, fir ma z Kra ko wa. Czy taj na str. 8

Po raz pierw szy od wie lu lat ra zem

Jar mark, któ ry łą czył

– Chce my na wią zać do tra dy cji jar mar ków,
któ re nie gdyś w ryn ku się od by wa ły – po wie dział
bur mistrz Ra cią ża Ma riusz Go dlew ski, otwie ra -
jąc I Jar mark Ra cią ski „Pod Skrza ta mi Szu war ka -
mi”, or ga ni zo wa ny wspól nie z gmi ną Ra ciąż. Jej
wójt Ry szard Gisz czak do dał: – Po raz pierw szy
od wie lu lat ra zem z mia stem or ga ni zu je my coś
wspól nie.

Re la cja z jar mar ku we wnątrz nu me ru

Gril lo wa nie w Sie ra ko wie
Pierw sze go wio sko we go gril la urzą dzi li

przed ro kiem, na otwar cie bo iska. W lip cu
te go ro ku po now nie sie dli za wspól nym sto -
łem, tym ra zem pod na mio tem za ku pio nym
za pie nią dze z fun du szu so łec kie go. Po mie -
ści się w nim ca ła wieś. Czy taj na str. 4-5

„Gmi na pod na pię ciem” 
– su ple ment

Już po za mknię ciu po przed nie go nu me -
ru „Gło su Ra cią ża”, 7 lip ca do Urzę du Gmi -
ny Ra ciąż wpły nę ło pi smo od spół ki Ener -
gia dla firm z wy ja śnie nia mi.

Czy taj na str. 9

Na bo isku Ko gel -mo gel i in ni
Za rząd klu -

bu LUKS Gra le -
wo zor ga ni zo -
wał 13 lip ca tur -
niej dzi kich dru -
żyn o pu char
pre ze sa, któ rym
jest od nie daw na
Eryk Ol szew ski.
Wy star to wa ło 6
ze spo łów.

Czy taj na str. 11

Du że żni wa (ma -
ły mi na zy wa ne są rze -
pa ko we) trwa ją na do -
bre. W so bo tę, 19 lip -
ca, ob ser wo wa li śmy
pra ce na po lu To ma -
sza Zgli nic kie go we
wsi Zdu nó wek (gm.
Ra ciąż).

Czy taj na str. 9

Żni wa dwa ty go dnie wcze śniej
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– Chce my na wią zać do tra dy cji
jar mar ków, któ re nie gdyś w ryn ku się
od by wa ły – po wie dział bur mistrz Ra -
cią ża Ma riusz Go dlew ski, otwie ra -
jąc I Jar mark Ra cią ski „Pod Skrza ta mi
Szu war ka mi”, or ga ni zo wa ny wspól nie
z gmi ną Ra ciąż. Jej wójt Ry szard
Gisz czak do dał: – Po raz pierw szy
od wie lu lat ra zem z mia stem or ga ni -
zu je my coś wspól nie. Du żo nas łą czy:
zna jo mi, ro dzi ny, in te re sy...

Pod czas im pre zy od by wa ła się
sprze daż na sto iskach wy sta wien ni -
czych, na któ rych ofe ro wa no pro duk ty
re gio nal ne, rę ko dzie ło (m. in. rzeź by,
ob ra zy, wy ro by ze szkła, me ta lu, wi -
kli ny, tak że „pa pie ro wej”, ko rze ni oraz
in nych na tu ral nych ma te ria łów), sta ro -
cie, pa miąt ki, żyw ność eko lo gicz ną,
tra dy cyj ne wę dli ny, pie czy wo, mio dy,
sło dy cze, na lew ki, owo ce, wa rzy wa
i wie le in nych.

W pro gra mie zna la zło się sze reg
po ka zów ar ty stycz nych m. in. spek takl
te atru Ma ka ta i te atru ognia Sur tu ris,
wy stę py ta necz ne, kon cer ty. Gwiaz dą
jar mar ku był ze spół Bra than ki. 

Dla naj młod szych zor ga ni zo wa no
sek tor za baw z wie lo ma atrak cja mi,
wśród któ rych był kon kurs pla stycz ny
na por tret skrza ta Szu war ka.

Wy staw cy ry wa li zo wa li o mia no
naj lep sze go sto iska. Ty tuł ten przy padł
pie kar ni ro dzi ny Wiej skich z Ra cią ża.
Na to miast Po lm lek Ra ciąż zwy cię żył
w ka te go rii pro dukt.

Przez dwa dni im pre zy, 19 i 20
lip ca, „ma ły” park w Ra cią żu, gdzie
od by wał się jar mark, od wie dzi ło wie -
lu miesz kań ców mia sta i gmi ny.

– Or ga ni za to rem I Ra cią skie go
Jar mar ku by ło Miej skie Cen trum
Kul tu ry Spor tu i Re kre acji im. Ry -

szar da Ka czo row skie go w Ra cią żu
w part ner stwie z mia stem Ra ciąż
i gmi ną Ra ciąż. Do re ali za cji wy da -
rze nia przy czy ni ły się tak że Sta ro -
stwo Po wia to we w Płoń sku, mia sto
Płońsk, OSP Ra ciąż, MCK Płońsk,
MGOK Gli no jeck, MODR Po święt -
ne, LGD – Przy ja zne Ma zow sze,
PGKiM Ra ciąż. W ra mach wspól nej
pro mo cji wy da rze nia pod czas jar mar -
ku po oko li cy jeź dził au to bus, do wo -
żą cy bez płat nie miesz kań ców chęt -
nych do uczest nic twa w im pre zie.
Pro jekt był współ fi nan so wa ny ze
środ ków unij nych w ra mach PROW
przy po mo cy Lo kal nej Gru py Dzia ła -
nia „Przy ja zne Ma zow sze” – po in for -
mo wał nas dy rek tor MCK SiR Ar tur
Adam ski.

r -r
Fo to re la cja z jar mar ku na str. 6-7

Jak już in for mo wa li śmy w po -
przed nim wy da niu „GR”, w za wo dach
spor to wo -po żar ni czych, zor ga ni zo wa -
nych przez gmi nę Ra ciąż w Je że wie
We sel, w gru pie A zwy cię ży ła dru ży -
na OSP Kraj ko wo z wy ni kiem 50,87.

To nie wąt pli wie nie spo dzian ka,
je śli się zwa ży, że dru ho wie z Kraj ko -
wa po ko na li m. in. eki py z Uniec ka
i Ka czo ro wów. Jed nost ki OSP z tych
miej sco wo ści wcho dzą w skład Kra -

jo we go Sys te mu Ra tow ni czo -Ga śni -
cze go.

W po przed nim nu me rze „GR” za -
pre zen to wa li śmy też fo to re por taż z za -
wo dów, ale bez po da nia peł nych wy ni -
ków. Nad ra bia my tę za le głość.

W za wo dach w Je że wie We sel
wy star to wa ło 15 dru żyn: 9 dru żyn
z gru py A (męż czyź ni), je den ze spół
ko bie cy – z OSP Ra ciąż, jed na dru ży -
na chłop ców w wie ku 16–18 lat – tak -

że z OSP Ra ciąż, dziew czę ca
(do lat 16) Mło dzie żo wa Dru ży na Po -
żar ni cza z Je że wa We sel oraz trzy eki -
py chłop ców do lat 16: OSP Ko zie bro -
dy, OSP Je że wo We sel, OSP Unieck
(ta ka by ła ko lej ność tych dru żyn).

Kla sy fi ka cja ge ne ral na za wo dów
w gru pie A przed sta wia się na stę pu ją -
co:
1. OSP Kraj ko wo 50,87
2. OSP Szapsk 53,56
3. OSP Ka czo ro wy 54,50
4. OSP Ko zie bro dy 56,81
5. OSP Ra ciąż 57,04
6. OSP Je że wo We sel 57,66
7. OSP Unieck 59,11
8. OSP Bo gu cin 60,65
9. OSP Do brska Ko lo nia 70,80

Gmi na ufun do wa ło pu cha ry i dy -
plo my oraz na gro dy pie nięż ne. Dru -
hów ho no ro wa li i gra tu la cje skła da li
wójt gmi ny Ry szard Gisz czak i prze -
wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Ra ciąż Ja ro -
sław Ja wor ski. Sę dzią głów nym był
nie za wod ny star szy bry ga dier w sta nie
spo czyn ku An to ni Czap ski. Po go da
do pi sa ła, to też za wo dy ob ser wo wa ła
spo ra gru pa miesz kań ców nie tyl ko
z Je że wa We sel.

r -r

Po raz pierw szy od wie lu lat ra zem

Jar mark, któ ry łą czył

Za wo dy spor to wo -po żar ni cze

Kraj ko wo na cze le

Zwy cię ska dru ży na OSP Kraj ko wo
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30 lip ca Bro ni sła wa Ku ty ła z Ko mu ni na skoń czy ła sto lat.
Te go dnia zja wi li się u ju bi lat ki go ście i nie któ rzy człon ko wie
licz nej ro dzi ny z ży cze nia mi i po dar ka mi.

Bro ni sła wa Ku ty ła, z do mu Szto cho wicz, uro dzi ła się 30 lip ca 1914 r.
w Wo li Ła szew skiej (obec nie gm. Sie miąt ko wo). Mia ła 19 lat, gdy wy szła
za mąż za Mi cha ła Ku ty łę z Ko mu ni na i tam ra zem z mę żem pro wa dzi li
go spo dar stwo. W Ko mu ni ne miesz ka do dziś z wnu kiem Pio trem i je go
oj cem, a jej zię ciem.

Ra zem z mę żem do cho wa li się pię cio ro dzie ci – trzech có rek i dwóch
sy nów. Mąż pa ni Bro ni sła wy zmarł wcze śnie. Nie ży je też już jed na z ich
có rek. Pa ni Bro ni sła wa ma 15 wnu cząt, 30 pra wnu cząt i 15 pra pra wnu -
cząt, o czym po in for mo wał nas jej wnuk Piotr, któ ry na oko licz ność tak
wspa nia łe go ju bi le uszu bab ci po ku sił się o spo rzą dze nie drze wa ge ne alo -
gicz ne go.

Ju bi lat ka, mi mo swo ich
stu lat, jest w do brej for mie.
Kil ka ty go dni te mu spo tka li -
śmy ją na za wo dach stra żac -
kich w Je że wie We sel. Z ko -
lei w dniu swo ich set nych
uro dzin w do brym zdro wiu
przyj mo wa ła go ści – człon -
ków ro dzi ny oraz przed sta wi -
cie li Ma zo wiec kie go Urzę du
Wo je wódz kie go, KRUS
i Urzę du Gmi ny w Ra cią żu.

Bar dzo lu bi kwia ty,
szcze gól nie stor czy ki, ale nie
tyl ko. Tak że te ogro do we. Sa -
ma o nie dba, pie lę gnu je je.

A jak trze ba, bie rze szpa del i prze sa dza ro -
śli ny – za pew nia wnu czek Piotr ma jąc świa -
do mość, że trud no w to uwie rzyć.

To też pa ni Bro ni sła wa nie kry ła ra do -
ści, gdy kwia ta mi ob da ro wa li ją w set ne
uro dzi ny go ście, któ rzy za wi ta li do Ko mu -
ni na. By ły ży cze nia, uro dzi no wy tort
i lamp ka szam pa na za zdro wie za cnej ju bi -
lat ki. Przed sta wi cie le MUW przy wieź li też
list gra tu la cyj ny pod pi sa ny przez pre mie ra
Do nal da Tu ska, re pre zen tan ci Ka sy Rol ni -
cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go – de cy -
zję o pod wyż szo nych świad cze niach z oka -
zji osią gnię cia tak sza cow ne go wie ku,
a wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak po -
da ro wał ju bi lat ce koc, aby cie pło jej by ło,
gdy na dej dzie zi ma.

Do łą cza my się to tych ser decz no ści.
r -r

Stu lat ka z Ko mu ni na

Kil ka ty go dni te mu spo tka li śmy ju bi lat kę
na za wo dach stra żac kich w Je że wie We sel

Uczest ni cy ju bi le uszo wej uro czy sto ści

Ży cze nia i kwia ty od przed sta wi cie li MUW...

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości

... i KRUS

Ma rian na i Cze sław Kar wow scy
z Kieł bo wa oraz Fran cisz ka i Wi told
Ryb ka z Grzy bo wa ob cho dzi li ju bi le -
usz 50-le cia mał żeń stwa. Z tej oka -
zji, 30 lip ca, wójt gmi ny Ra ciąż Ry -
szard Gisz czak wrę czył ju bi la tom me -
da le „Za dłu go let nie po ży cie mał żeń -
skie”, nada ne przez pre zy den ta RP.

Fot. z ar chi wum UG

Pół wie ku ra zem
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Bo isko słu ży miesz -
kań com od ro ku, ale do -
pie ro nie daw no uda ło się
do koń czyć ogro dze nie pla -
cu. Od ra zu nie by ło to
moż li we. Ich fun dusz so -
łec ki nie jest aż tak du ży,
aby w jed nym ro ku moż na
by ło wy ko nać wszyst ko.

W Sie ra ko wie wi dać,
że wy od ręb nie nie w bu -
dże cie gmi ny Ra ciąż fun -

du szu so łec kie go nie by ło błęd ną de cy zją. Co ro ku prze zna cza ją go
na rze czy spo łecz nie uży tecz ne. Nim zde cy do wa li się urzą dzić bo -
isko, wy bu do wa li es te tycz ne przy stan ki au to bu so we. – Je dy ne
w gmi nie, któ re nie są oszpe co ne na pi sa mi i ma lun ka mi – pod kre -
śla wójt Ry szard Gisz czak, któ ry na gril lo wa nie do Sie ra ko wa przy -
je chał z żo ną. Mał żon ka to wa rzy szy ła rów nież prze wod ni czą ce mu
Ra dy Gmi ny Ja ro sła wo wi Ja wor skie mu.

An drzej Klan, soł tys Sie ra ko wa od nie mal ćwierć wie cza, nie
kry je za do wo le nia. Go ście do pi sa li, miesz kań cy wsi rów nież, a na -
de wszyst ko uda ło się wy ko nać ka wał do brej ro bo ty, któ rej efek ty

Gril lo wa nie w
Pierw sze go wio sko we go gril la urzą dzi li

przed ro kiem, na otwar cie bo iska. W lip cu te go
ro ku po now nie sie dli za wspól nym sto łem, tym
ra zem pod na mio tem za ku pio nym za pie nią dze
z fun du szu so łec kie go. Po mie ści się w nim ca ła
wieś. A oka zją do wio -
sko we go gril lo wa nia
by ło za koń cze nie bu -
do wy bo iska spor to we -
go i za kup wspo mnia -
ne go na mio tu.

Pa nie za dba ły o stra wę

Rad ny An drzej Kor dal ski wpro wa dza ko lej nych go ści,
tym ra zem prze wod ni czą ce go ra dy Ja ro sła wa 

Ja wor skie go z żo ną

Soł tys An drzej Klan i wójt Ry szard Gisz czak na ra dza li się, 
co jesz cze trze ba zro bić dla Sie ra ko wa
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Sie ra ko wie
słu żą wszyst kim. Jest za tem po wód
do świę to wa nia, co z du mą pod kre śla
rów nież An drzej Kor dal ski, od wrze -
śnia ubie głe go ro ku no wy rad ny gmi ny
Ra ciąż z Sie ra ko wa.

A przy gril lu ba wi li się do ro śli,
mło dzież i dzie ci. Jed ni bie sia do wa li,
in ni gra li w pił kę, jesz cze in ni ru szy li
w ta ny w rytm mu zy ki wy do by wa ją cej
się z gło śni ków. So bot ni wie czór, 19
lip ca, upły nął im bez tro sko. A tak że
na roz mo wach o tym, co i jak moż na by
jesz cze we wsi zro bić, aby ży ło się tu
le piej i wy god niej.

R -r

W gril lo wa niu 
w Sie ra ko wie 
uczest ni czy ły 

róż ne po ko le nia 
miesz kań ców

Nie oby ło się bez 
pa miąt ko we go zdję cia
dru ży ny mie sza nej 

Pił kar ski na ry bek nie tra cił cza su 
i tre no wał z za pa łem

Sie ra ko wia nie za siedli za sto ła mi pod na mio tem
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Dziew czy ny 
w barw nych stro jach
czę sto wa ły cu kier ka mi

Nie ma to jak ko ron ko wa ro bo ta

Przez dwa dni im pre zy, 19 i 20 lip ca, „ma ły” park w Ra cią żu, gdzie od by wał się
jar mark, od wie dzi ło wie lu miesz kań ców mia sta i gmi ny

Du żym po wo dze niem cie szy ły się do mo we cia sta

Na jar mar ku nie mo gło za brak nąć wa ty
cu kro wej, któ rą uwiel bia ją dzie ci

Nie któ re dzie ci, za nim tra fi ły na sto isko z wa tą cu kro wą, 
wpierw się przy stro iły

Ten pan 
zda je się 
te le fo nicz nie
na ma wiać 
zna jo mych, 
że by 
przy by wa li
do „ma łe go”
par ku, 
bo war to

Te mu pa nu
wa ta cu kro wa
po słu ży ła
do zu peł nie
in nych 
ce lów niż 
kon sump cja

Wójt Ry szard Gisz czak i bur mistrz Ma riusz Go dlew ski, nim
ofi cjal nie otwo rzy li jar mark, prze cha dza li się po sto iskach

i roz ma wia li. O czym? Mo że o ko lej nych wspól nych dzia ła niach

I Jar mark 
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Pie kar nia ro dzi ny 
Wiej skich to fir ma 

zna na i uzna na

Im pre zy pro wa dzi ła An na Mi ka
Dziew czy ny za sta na wia ją się chy ba na tym, 

któ re wy stę py war to obej rzeć

Nie mo gło za brak nąć sto iska gmi ny Ra ciąż Uczest ni cy kon kur su pla stycz ne go na por tret skrza ta Szu war ka pre zen tu ją swo je pra ce

Gwiaz dą im pre zy był ze spół Bra than ki 

Tań ce lu do we są wi do wi sko we

Nie od dziś wia do mo, że miód to sa mo zdro wie

Ochro nia rze go to wi do re ak cji

Ra cią ski

Fot. r -r, UG i UM (Ka ta rzy na Waw row ska)



O moż li wo ściach sys -
te mów fo to wol ta icz nych,
za sa dach ich funk cjo no -
wa nia i ko rzy ściach pły ną -
cych z ich za sto so wa nia
mó wił na spo tka niu zor ga -
ni zo wa nym dla za in te re so -
wa nych w Urzę dzie Gmi -
ny Ra ciąż przed sta wi ciel
fir my Bud mar s. c. z Płoń -
ska.

Moc urzą dzeń fo to -
wol ta icz nych mo że być
roz ma ita. Ta ka, któ ra wy -
star czy na wy two rze nie
ener gii elek trycz nej dla
po trzeb do mu miesz kal ne -
go. Ale też du żo więk sza,
po zwa la ją ca na wy twa rza -
nie prą du na ska lę prze -
my sło wą, co dzie je się
na tzw. far mach fo to wol ta -
icz nych, któ re roz po -
wszech nio ne są szcze gól nie
w Niem czech i Fran cji. Mo du ły in -
sta la cji mo gą być mon to wa ne
na bu dyn kach, obok nich lub
po pro stu na po lu.

Far mę fo to wol ta icz ną za mie rza
stwo rzyć w gmi nie Ra ciąż, kon -
kret nie w Ko dłu to wie, fir ma z Kra -
ko wa. Moc in sta la cji mia ła by wy -
no sić 1 MW, zaś pa ne le fo to wol ta -
icz ne za ję ły by po wierzch nię oko -
ło 5900 me trów kwa dra to wych.
W mar cu te go ro ku do Urzę du
Gmi ny Ra ciąż wpły nął wnio sek
o wy da nie de cy zji o śro do wi sko -
wych uwa run ko wa niach dla te go
przed się wzię cia. Zgod nie z prze pi -
sa mi o udo stęp nia niu in for ma cji
o śro do wi sku i je go ochro nie,
udzia le spo łe czeń stwa w ochro nie
śro do wi ska oraz oce nach od dzia ły -
wa nia na śro do wi sko Urząd Gmi ny

Ra ciąż wy stą pił do Re gio nal ne go
Dy rek to ra Ochro ny Śro do wi ska
i Po wia to we go In spek to ra Sa ni tar -
ne go o wy da nie opi nii co do po -
trze by prze pro wa dze nia oce ny
od dzia ły wa nia przed się wzię cia
na śro do wi sko. 7 ma ja wpły nę ła
opi nia Po wia to we go In spek to ra Sa -
ni tar ne go, w któ rej in spek tor nie
stwier dził po trze by prze pro wa dze -
nia oce ny od dzia ły wa nia na śro do -
wi sko. 

Z ko lei Re gio nal ny Dy rek tor
Ochro ny Śro do wi ska, po sta no wie -
niem z 8 kwiet nia, wy ra ził opi nię,
że dla pla no wa ne go przed się wzię -
cia ist nie je ko niecz ność prze pro wa -
dze nia oce ny od dzia ły wa nia
na śro do wi sko. Po sta no wie nie to
przy go to wał w opar ciu o in for ma -
cję otrzy ma ną z Urzę du Gmi ny Ra -

ciąż oraz wie dzę wła sną. Czy ta my
tam m. in. o tym, że te ren pod bu -
do wę in sta la cji fo to wol ta icz nej
o mo cy 1 MW w Ko dłu to wie po ło -
żo ny jest w gra ni cach Nad wkrzań -
skie go Ob sza ru Chro nio ne go Kra -
jo bra zu, dla któ re go wpro wa dzo no
za kaz re ali za cji in we sty cji mo gą -
cych zna czą co od dzia ły wać na śro -
do wi sko. I da lej. „Nad wkrzań ski
Ob szar Chro nio ne go Kra jo bra zu
obej mu je te re ny chro nio ne ze
wzglę du na wy róż nia ją cy się kra -

jo braz o zróż ni co wa nych eko sys te -
mach, war to ścio we ze wzglę du
na moż li wość za spo ka ja nia po trzeb
zwią za nych z tu ry sty ką i wy po -
czyn kiem, a tak że peł nio ną funk cją
ko ry ta rzy eko lo gicz nych.(...) Po -
nad to dział ka in we sty cyj na po ło żo -
na jest w bli skim są siedz twie (oko -
ło 650 m) Ze spo łu Przy rod ni czo
Kra jo bra zo we go Pól ka Ra ciąż”.
Ma on na ce lu „za cho wa nie w sta -
nie moż li wie naj mniej zmie nio nym
ist nie ją ce go ukła du śro do wisk ba -
gien nych i wydm w kra jo bra zie
rol ni czym Rów ni ny Ra cią skiej,
ukształ to wa nych w wy ni ku dzia łal -
no ści lo dow ca. Układ czte rech ba -
gien: Do li na Kar sów ki, To pie le,
Krzy żak – Ko dłu to wo i ob szar źró -
dli sko wy stru my ka Za dę bie k. Ży -

Sys te my fo to wol ta icz ne (nie my lić z so la ra mi, słu żą cy mi
do po zy ska nia ener gii sło necz nej w ce lu pod grza nia wo dy użyt -
ko wej) moż na okre ślić mia nem elek trow ni sło necz nych. Prze -
chwy co ną ener gię sło necz ną prze twa rza ją one w ener gię elek -
trycz ną, któ rą moż na wy ko rzy stać do wła snych po trzeb lub
sprze dać za kła do wi ener ge tycz ne mu.

Z ŻYCIA GMINY
„G∏os Racià˝a” nr 7/20148

Jak wy ko rzy stać 
ener gię sło necz ną

In sta la cje fo to wol ta icz ne
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„Gmi na pod na pię ciem” 
– su ple ment

„W wy ni ku ak tu ali za cji da -
nych po mia ro wych przez Ope ra to ra
Sys te mu Dys try bu cyj ne go ENER -
GA OPE RA TOR S.A. Spół ka wy -
ge ne ro wa ła i prze sła ła do Pań stwa
fak tu ry ko ry gu ją ce obej mu ją ce
okre sy, za któ re do ko na no zmian
w ilo ści zu ży tej ener gii elek trycz -
nej. Nie ste ty w wy ni ku błę du
w sys te mie in for ma tycz nym fak tu ry
ko ry gu ją ce zo sta ły nie pra wi dło wo
wy sta wio ne. W dniu 10.10.2013 r.
do Spół ki wpły nę ła re kla ma cja do -
ty czą ca prze sła nych do ku men tów
księ go wych. Po roz pa trze niu zgło -
sze nia Spół ka po twier dzi ła za sad -
ność Pań stwa rosz czeń i roz po czę ła
pro ces przy wra ca nia sta nu fak tycz -
ne go. Nie ste ty nie pra wi dło wo ści
wy kry te pod czas ana li zy oka za ły
się na ty le po waż ne, że wy ma ga ły
in ter wen cji ad mi ni stra to ra sys te mu,

któ rym jest fir ma ze wnętrz na. No -
wy wy ge ne ro wa ny do ku ment pod -
le ga za twier dze niu przez ad mi ni -
stra to ra sys te mu, za nim bę dzie
moż na przejść do ko lej nych ko rekt.
Pro ces ten wy ma ga skom pli ko wa -
nych dzia łań, któ re wy ko ny wa ne są
po za sie dzi bą Spół ki. Tym sa mym
opóź nie nia wy ni kłe w roz pa try wa -
niu Pań stwa re kla ma cji wy ni ka ją
w du żej mie rze ze skom pli ko wa ne -
go cha rak te ru spra wy. Na chwi lę
obec ną po pra wio nych zo sta ło dwa
z sied miu do ku men tów. Pra ce
nad ko lej ny mi jesz cze trwa ją.

Od no sząc się do kwe stii win -
dy ka cji chciał bym Pań stwa ser -
decz nie prze pro sić za za ist nia łą sy -
tu ację, któ ra spo wo do wa na zo sta ła
wy sła niem wnio sku o wstrzy ma nie
do staw ener gii elek trycz nej wy ge -
ne ro wa nym w opar ciu o błęd ne da -

ne za war te na kon cie roz li cze nio -
wym. W wy ni ku nie pra wi dło wych
in for ma cji ge ne ro wa nych przez sys -
tem bi lin go wy Spół ki do szło
do wy stą pie nia nie pra wi dło we go
ob ra zu roz li czeń fi nan so wych mię -
dzy Stro na mi. Po otrzy ma niu sto -
sow ne go ko mu ni ka tu Spół ka
wstrzy ma ła wszyst kie dzia ła nia
win dy ka cyj ne do cza su za koń cze -
nia pro ce su usta la nia fak tycz ne go
sta nu kon ta roz li cze nio we go Pań -
stwa Gmi ny.

Koń cząc wy ja śnie nia w tej
spra wie raz jesz cze prze pra sza
za dłu gi okres ocze ki wa nia na peł -
ne wy ja śnie nie ca łej spra wy ma jąc
na dzie ję, że dal sza współ pra ca
ukła dać się bę dzie bez żad nych
pro ble mów” – na pi sał Ma ciej Ko -
zik z Cen trum Ob słu gi Klien ta
spół ki Ener gia dla firm.

Ca łą hi sto rię opi sa li śmy ze
szcze gó ła mi w po przed nim nu me -
rze „GR” (6/252).

cho wa, po prze ci na ny wy dma mi
przy róż ni cy wznie sień do cho dzą -
cych do 23 m wraz z rze ką Ra ciąż -
ni cą two rzą nie ro ze rwal ny kom -
pleks bio ce noz wza jem nie po wią -
za nych.(...) Jak wy ni ka z opra co -
wa nia Ma zo wiec ko – Świę to krzy -
skie go To wa rzy stwa Or ni to lo gicz -
ne go dla te go te re nu, in wen ta ry za -
cja awi fau ny wy ka za ła gniaz do wa -
nie na oma wia nym ob sza rze 4 ga -
tun ków za gi nio nych wy gi nię ciem
(bąk, zie lon ka, po dróż ni czek, wod -
nicz ka), wy mie nio nych w Pol skiej
Czer wo ne Księ dze Zwie rząt. Spo -
śród po zo sta łych ga tun ków lę go -
wych, zgod nie w wy mo ga mi Dy -
rek ty wy Pta siej, po za wy żej wy -
mie nio ny mi gru pę tę uzu peł nia ją:
bo cian bia ły, błot niak sta wo wy i łą -
ko wy, kro piat ka, żu raw, le lek, dzię -
cioł czar ny, ler ka, gą sio rek. Skład
ga tun ko wy pta ków wod no -błot nych
i ich li czeb ność wy róż nia ten ob -

szar w ska li wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go. Naj bli żej po ło żo ny ob -
szar Na tu ra 2000, ob szar spe cjal nej
ochro ny pta ków Do li ny Wkry
i Mław ki znaj du je się w od le gło ści
oko ło 15 km w kie run ku pół noc -
nym od pla no wa nej in we sty cji.
Bio rąc po wyż sze pod uwa gę
stwier dza się, iż przed mio to wa in -
we sty cja mo że po ten cjal nie ne ga -
tyw nie wpły wać na Nad wkrzań ski
Ob szar Chro nio ne go Kra jo bra zu
i Ze spół Przy rod ni czo -Kra jo bra zo -
wy Pól ka Ra ciąż. W kon se kwen cji
za nie zbęd ne uzna je się prze pro wa -
dze nie pro ce du ry oce ny od dzia ły -
wa nia przed się wzię cia na śro do wi -
sko przy rod ni cze.(...)”

Jak nas po in for mo wa ła Mo ni ka
Kon czew ska, kie row nik re fe ra tu
rol nic twa i roz wo ju go spo dar cze go
w Urzę dzie Gmi ny Ra ciąż, wójt
gmi ny Ra ciąż po sta no wie niem z 12
ma ja 2014 r. na ło żył na in we sto ra

obo wią zek prze pro wa dze nia oce ny
od dzia ły wa nia na śro do wi sko dla
pla no wa ne go przed się wzię cia.
Od po sta no wie nia wój ta in we stor
od wo łał się do Sa mo rzą do we go
Ko le gium Od wo ław cze go. SKO po -
sta no wie niem z 5 czerw ca 2014 r.
uchy li ło za skar żo ne po stę po wa nie
w ca ło ści i orze kło o nie stwier dze -
niu obo wiąz ku prze pro wa dze nia
oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi -
sko dla wspo mnia nej in we sty cji.
SKO wska za ło, że na tym te re nie,
ze wzglę du na to, że znaj du je się
w Nad wkrzań skim Ob sza rze Chro -
nio ne go Kra jo bra zu, nie mo że być
re ali zo wa na in we sty cja te go ty pu
i dla te go uchy li ło obo wią zek spo -
rzą dze nia ra por tu. Na tej pod sta wie
Urząd Gmi ny przy go to wu je po sta -
no wie nie o od mo wie wy da nia de -
cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko -
wa niach dla te go przed się wzię cia

r -r

Już po za mknię ciu po przed nie go nu me ru „Gło su Ra cią ża”,
7 lip ca do Urzę du Gmi ny Ra ciąż wpły nę ło pi smo od spół ki Ener -
gia dla firm z wy ja śnie nia mi.



Du że żni wa (ma ły mi
na zy wa ne są rze pa ko we)
trwa ją na do bre. W so bo -
tę, 19 lip ca, ob ser wo wa li -
śmy pra ce na po lu To ma -
sza Zgli nic kie go we wsi
Zdu nó wek (gm. Ra ciąż).
Kom bajn, za kie row ni cą
któ re go sie dział oj ciec
pa na To ma sza, ciął i młó -
cił. Tur, ob słu gi wa ny
przez go spo da rza, spraw -
nie zbie rał be le sło my
i umiesz czał je na przy -
cze pie. A jed no cze śnie
trze cia ma szy na – do
zbie ra nia i pra so wa nia
sło my, ob słu gi wa na przez
po moc ni ka, co i raz „wy -
plu wa ła” zwią za ne be le.
Mię dzy ma szy na mi stą -
pa ły... bo cia ny w po szu -
ki wa niu ja dła. By ło ich
kil ka na ście i nic so bie nie
ro bi ły z war ko tu sil ni ków.

– Żni wa za czę li śmy
dwa dni te mu, oko ło
dwóch ty go dni wcze śniej
niż przed ro kiem – po -
wie dział nam wów -
czas To masz Zgli nic ki.

– W mo im go spo dar stwie po trwa ją
jesz cze z ty dzień. Do ze bra nia ma my
zbo że z 35 hek ta rów, a to i tak ma ło.
Jesz cze do ku pu ję. Li czą ce sto sztuk sta -
do by dła trze ba wy kar mić – do da je go -
spo darz i zjeż dża z po la z przy cze pa mi
wy peł nio ny mi be la mi sło my.

Choć by ło już po po łu dniu, upał
wciąż da wał się we zna ki. Sło necz -
na po go da sprzy ja ła żni wom, ale rol ni -
cy mu sie li wy lać wie le po tu, aby ze -
brać zbo że, mi mo że ów zbiór te raz
jest nie mal w peł ni zme cha ni zo wa ny.

To wa ro we go -
spo  da r  s twa ,
ta kie jak pa -
na To ma sza,
dys po nu ją peł -
nym ze sta wem
ma szyn nie -
z b ę d  n y c h
do sprząt nię -
cia zbo ża
z pól.

włd
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„G∏os Racià˝a” nr 7/201410

˚ni wa dwa ty go dnie wcze Êniej

Be la sło my oka za ła się do sko na łym punk tem
ob ser wa cyj nym

Kom bajn ob słu gi wał oj ciec pa na To ma sza

Nie ma to jak har mo nij na współ pra ca oj ca i sy na

Ko lej ne be le sło my „wę dru ją” na przy cze pę

Ma szy na co i raz „wy plu wa ła” zwią za ne be le Bo cia ny nic so bie nie ro bi ły z war ko tu sil ni ka

Ale i im upał da wał się we zna ki
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Cham pion Lu to mie rzyn

FC Ko zie bro dy

Gra le wo. Tur niej dzi kich dru żyn

Na bo isku Ko gel -mo gel i in ni
Za rząd klu bu LUKS Gra le wo zor ga ni zo -

wał 13 lip ca tur niej dzi kich dru żyn o pu char pre -
ze sa, któ rym jest od nie daw na Eryk Ol szew ski.
Wy star to wa ło 6 ze spo łów. Zwy cię żył Cham pion
Lu to mie rzyn z są sied niej gmi ny Ba bo sze wo.

Jak po in for mo wał nas Eryk Ol szew ski, ce lem tur nie ju
by ło umoż li wie nie ry wa li za cji spor to wej dru żyn pił kar -
skich, pro mo cja i po pu la ry za cja pił ki noż nej wśród miesz -
kań ców, in te gra cja spo łecz no ści lo kal nej, wy ło nie nie naj -
lep sze go ze spo łu i pro pa go wa nie zdro we go sty lu ży cia.

Sied mio oso bo we ze spo ły (za wod ni cy rocz nik 2000
i star si) ry wa li zo wa ły w sys te mie każ dy z każ dym. Oto
wy ni ki po szcze gól nych me czów: Gla dia tor Nie da -

rzyn – Sie ra ko wo 2: 1, Ko gel -mo gel – Cham pion Lu to mie -
rzyn 0: 1, FC Ko zie bro dy – Hu ra gan Gra le wo 1: 0, Sie ra -
ko wo – Cham pion Lu to mie rzyn 0: 2, Gla dia tor Nie da -
rzyn – Ko gel -mo gel 1: 3, FC Ko zie bro dy – Sie ra ko wo 0: 0,
Hu ra gan Gra le wo – Cham pion Lu to mie rzyn 1: 0, Gla dia -
tor Nie da rzyn – FC Ko zie bro dy 0: 1, Ko gel -mo gel – Sie -
ra ko wo 3: 2, Hu ra gan Gra le wo - Gla dia tor Nie da rzyn 2: 0,
Cham pion Lu to mie rzyn – FC Ko zie bro dy 3: 0, Ko gel -mo -

gel – Hu ra gan Gra le wo 0:1, Cham pion Lu to mie rzyn – Gla -
dia tor Nie da rzyn 6:0, Hu ra gan Gra le wo – Sie ra ko wo 0:0,
Ko gel -mo gel – FC Ko zie bro dy 0:1.

Ta be la koń co wa
1. Cham pion Lu to mie rzyn  12 12-1
2. FC Ko zie bro dy  10 3-3
3. Hu ra gan Gra le wo  10 4-1
4. Ko gel -mo gel  6 6-6
5. Gla dia tor Nie da rzyn  3 3-13 
6. Sie ra ko wo  2 3-7

Trzy pierw sze dru ży ny otrzy ma ły pa miąt ko we pu cha ry.
Fot. z ar chi wum LUKS Gra le wo

Hu ra gan Gra le wo

Sie ra ko wo




