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Podczas dwóch ostatnich w minionym roku sesji Rada Gminy Raciąż pod 
przewodnictwem Jarosława Jaworskiego (drugi z prawej) przyjęła m.in. uchwa-
ły fi nansowe. 27 listopada zadecydowała o stawkach podatków na 2016 r., 
a 30 grudnia uchwaliła tegoroczny budżet gminy. Autopoprawki do niego zgło-
sił wójt Ryszard Giszczak (drugi z lewej), ale najwięcej o gminnych fi nansach 
mówiła na sesjach skarbnik Barbara Rumianowska (z lewej). Z prawej były sta-
rosta, a obecnie przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego Jan Mączewski, czę-
sty uczestnik gminnych sesji w Raciążu.

Szczegóły na str. 2 i 3

Ulicami Raciąża po raz 
pierwszy przeszedł 
Orszak Trzech Króli.

Patrz str. 11

Wigilia 
w klimacie
łowickim

Przed świętami Bożego 
Narodzenia w szkołach od-
były się uroczyste spotkania. 
W Krajkowie miały one klimat 
łowicki.
Czytaj na str. 8-9

RAPORT 
OŚWIATOWY

W szkołach prowadzonych przez 
gminę Raciąż jest 891 uczniów.
W roku szkolnym 2014/2015 było ich 
929, a w 2013/2014 – 957. Ponadto 
z gminy Raciąż do MZS w Raciążu 
uczęszcza 106 uczniów.

Średnia liczba uczniów w od-
dziale wynosi: w Krajkowie – 15,2, 
w Koziebrodach – 13,9 (w fi lii w Kra-
szewie – 7,3), w Uniecku – 14,4 (w 
fi lii w Kodłutowie – 9,6), w Gralewie 
– 20,2. Średnia dla gminy – 15,7.

Czytaj na str. 6-7

C Z Y
W  S Z K OŁA C H 

J E S T 
B E Z P I E C Z N I E ?
Czy szkoła ma opracowany pro-

gram przeciwdziałania narkomanii 
oraz zjawiskom zażywania tzw. do-
palaczy? Jaka jest skala zjawiska pa-
lenia tytoniu, picia alkoholu wśród 
uczniów gimnazjum? Czy na terenie 
szkoły zdarzają się udokumentowa-
ne przypadki przemocy, popełnienia 
przestępstw?

Odpowiedzi na str. 3

Burmistrz i rada
zostają

Referendum w sprawie odwo-
łania burmistrza Raciąża i Rady 
Miejskiej w Raciążu, które odbyło 
się przed świętami Bożego Naro-
dzenia, 20 grudnia, jest nieważne, 
gdyż wzięło w nim udział zdecydo-
wanie za mało mieszkańców mia-
sta. Frekwencja wyniosła zaledwie 
3,8 proc.

Więcej na str. 2

ILE W GMINNE J K ASIE ?

O R S Z A K
T R Z E C H
K R Ó L I
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Wspólne z powiatem 
budowanie

SAMORZĄD

Referendum w sprawie odwołania 
burmistrza Raciąża i Rady Miejskiej w 
Raciążu, które odbyło się przed święta-
mi Bożego Narodzenia, 20 grudnia, jest 
nieważne, gdyż wzięło w nim udział zde-
cydowanie za mało mieszkańców miasta. 
Frekwencja wyniosła zaledwie 3,8 proc.

Aby to referendum było ważne, mu-
siało w nim uczestniczyć co najmniej 

3/5 liczby biorących udział w wyborach 
przeprowadzonych 16 listopada 2015 r.
Wówczas głosowało 2440 mieszkań-
ców Raciąża. Zatem minimalna liczba 
konieczna dla uznania ważności refe-
rendum (3/5) wynosi w tym przypad-
ku 1464. Tymczasem w referendum w 
sprawie odwołania burmistrza Raciąża 
Mariusza Godlewskiego wzięły udział 

tylko 142 osoby (uprawnionych było 
3749 osób). Liczna głosów ważnych wy-
niosła 135. Za odwołaniem burmistrza 
głosowało 126 osób. 

Podobnie było w sprawie odwołania 
Rady Miejskiej w Raciążu. W tym gło-
sowaniu udział wzięły także 142 osoby, 
z których 127 było za odwołaniem rady.

r-r

50 procent kosztów, czyli 300 tys. zł zgodzili się radni gminy Raciąż dołożyć 
z budżetu gminnego do wykonania nakładki asfaltowej na drodze powiatowej 
w Komuninie. Pieniądze z budżetu gminy Raciąż zasiliły też remont drogi 
powiatowej w Szczepkowie (ok. 1,3 km). Tu partycypacja gminy w kosztach 
wyniosła 265 tys. zł.

r-r
Modernizacja drogi powiatowej w Komuninie to kolejna inwestycja drogowa 

w gminie Raciąż w ubiegłym roku

Rada Gminy Raciąż przyjęła uchwa-
ły w sprawie stawek podatkowych, któ-
re będą obowiązywać w 2016 r. Prawie 
nic nie uległo zmianie. Cena skupu żyta 
dla obliczania podatku rolnego wyniesie 
50 zł za kwintal, czyli bez zmian. Dla 
porządku podajmy, że maksymalna cena, 
ogłoszona przez GUS, to 53,75 zł.

Nie zmieniły się też stawki podatku 
od nieruchomości z wyjątkiem jednej do-
tyczącej prowadzenia działalności z za-
kresu opieki zdrowotnej. Stawka ta zosta-
ła obniżona o 5 groszy i wynosi 4,65 zł za 
metr kwadratowy (tyle, ile maksymalna 
stawka, która w stosunku do poprzedniej 
została obniżona właśnie o 5 gr.).

A oto stawki podatku od nierucho-
mości uchwalone przez radę i obowiązu-
jące na terenie gminy Raciąż w 2016 r.:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej bez względu 
na sposób zakwalifi kowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,70 złotych od 
1 m kw. powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzchniowy-
mi płynącymi jezior i zbiorników sztucz-
nych – 4,58 złotych od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez or-

ganizacje pożytku publicznego 
– 0,30 złotych od 1 m kw. po-
wierzchni;

d) niezabudowanych ob-
jętych obszarem rewitalizacji, 
o których mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. poz. 
1777), i położone na terenach, 
dla których miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzenne-
go przewiduje przeznaczenie 
pod budowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o przeznacze-
niu mieszanym obejmującym wyłącznie 
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wej-
ścia w życie tego planu w odniesieniu 
do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlane-
go – 3,00 zł od 1m kw. powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,33 złotych od 

1 m kw. powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
– 14,00 złotych od 1 m kw powierzchni 
użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie obrotu 

Podatki (prawie) bez zmian

Referendum w Raciążu nieważne

Burmistrz i rada zostają

Na sesji, która odbyła się 27 listopada, rada uchwaliła 
m.in. stawki podatków na rok 2016 r.

kwalifi kowanym materiałem siewnym 
– 10,68 złotych od 1 m kw. powierzchni 
użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu przepi-
sów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świad-
czeń – 4,65 złotych od 1 m kw. powierzch-
ni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego – 2,50 złotych 
od 1 m kw. powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości 
określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 
3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych.

r-r
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Kto otrzyma ł mandat?

Czy szkoła ma opracowany program przeciwdziałania narkomanii oraz zjawiskom zażywania tzw. dopalaczy? 
Jaka jest skala zjawiska palenia tytoniu, picia alkoholu wśród uczniów gimnazjum? Czy na terenie szkoły zdarza-
ją się udokumentowane przypadki przemocy, popełnienia przestępstw, itp.? Ilu uczniów ma kuratorów sądowych 
za popełnione wykroczenia i przestępstwa? Ilu uczniów otrzymało na koniec roku szkolnego nieodpowiednią lub 
naganną ocenę z zachowania? Do ilu wypadków z udziałem uczniów doszło w roku szkolnym 2014/2015 na tere-
nie szkoły i poza terenem szkoły? Takie m.in. pytania postawiło Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w ankiecie 
skierowanej do kierownictwa placówek oświatowych w gminie Raciąż, dotyczącej bezpieczeństwa uczniów w roku 
szkolnym 2014/2015 A oto co zawierały odpowiedzi.

Na ostatniej w minionym roku sesji, 
która odbyła się 30 grudnia, Rada Gminy 
Raciąż przyjęła budżet gminy na 2016 r.

Dochody gminy Raciąż na rok 2016 
zaplanowano w kwocie 23.506.197 zło-
tych. Obejmują one dochody bieżące wy-
noszące 23.106.197 zł, oraz dochody ma-
jątkowe – 400 tys. zł. 

W dochodach bieżących dotacja na 
realizację zadań bieżących z zakresu ad-
ministracji rządowej wynosi 2.972.736 zł, 
dotacja celowa na realizację bieżących 
zdań własnych gminy – 461.800 zł, sub-
wencja ogólna – 10.185.183 zł, dotacje ce-
lowe ze środków unijnych – 178.072 zł, 
udziały w podatkach dochodowych – 
2.389.948 zł, dochody własne gminy – 
6.918.458 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 400 
tys. zł to dotacja celowa z tytułu pomocy 
fi nansowej od gminy Baboszewo na do-
fi nansowanie przebudowy drogi gminnej 
Kodłutowo – Szczepkowo. 

Wydatki zaplanowano na kwotę 
23.506.197 zł, w tym wydatki bieżące – 

20.346.605 zł, oraz wydatki majątkowe - 
3.159.595 zł.

W wydatkach bieżących najwyższą 
pozycję stanowią wydatki na oświatę – 
8 mln 987 tys. zł. Na pomoc społeczną za-
planowano 4.951.070 zł, na bieżące utrzy-
manie dróg – 701.500 zł, na administrację 
publiczną – 3.527.353 zł, na ochronę prze-
ciwpożarową - 180.100 zł, na oświetlenie 
dróg – 400 tys. zł, na gospodarkę odpa-
dami – 874 tys. zł, na kulturę fi zyczną – 
88.376 zł.

W wydatkach majątkowych, zapla-
nowanych na kwotę 3.159.595 zł, wydatki 
inwestycyjne stanowią 2.109.595 zł. Do-
tyczą one następujących przedsięwzięć: 
przebudowy drogi gminnej Kodłutowo 
– Szczepkowo (700 tys. zł.), przebudowy 
drogi gminnej Unieck – Jeżewo Wesel 
(484.170 zł), budowy zbiornika „Kra-
szewo” (300 tys. zł), zakupu samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrska 
Kolonia (356.928 zł, w tym z funduszy 
sołeckich 56.928 zł), pozostałych zadań 
inwestycyjnych realizowanych w ramach 

funduszy sołeckich (268.495 zł), pomocy 
fi nansowej dla gm. Baboszewo na przebu-
dowę drogi (400 tys. zł), pomocy fi nan-
sowej dla powiatu płońskiego na budowę 
mostu na rzece Dobrzyca wraz z dojaz-
dami w ciągu drogi powiatowej Góra – 
Dobrska Kolonia – Gralewo (650 tys. zł).
W budżecie na 2016 r. zaplanowano 
wydatki w ramach funduszy sołeckich 
w łącznej kwocie 543.888 zł.

Rada przyjęła budżet z uwzględnie-
niem autopoprawki wójta gminy Raciąż. 
Dotyczy ona zmniejszenia o 50 tys. zł 
wydatków na przebudowę drogi Unieck – 
Jeżewo Wesel i o 300 tys. zł – na zakup 
samochodu dla OSP Dobrska Kolonia, 
i przeznaczyła te pieniądze na zakup sa-
mochodu dla OSP Koziebrody.

r-r

Zespół Szkół w Krajkowie
Aktualnie placówka nie ma programu 

przeciwdziałania narkomanii oraz zjawi-
skom zażywania tzw. dopalaczy. Program 
taki jest tworzony. Zagadnienia profi laktyki 
uzależnień zawarte są w realizowanym przez 
szkołę programie profi laktycznym. W szkole 
zdarzają się sporadyczne przypadki palenia 
tytoniu. Nie odnotowano natomiast spoży-
wania alkoholu na terenie szkoły ani przy-
padków przemocy oraz przestępstw. Nie było 
uczniów objętych nadzorem kuratora. Dwóch 
uczniów otrzymało oceny nieodpowiednie 
ze sprawowania. W szkole doszło do jedne-
go wypadku – złamanie nogi. Poza terenem 
szkoły takich zdarzeń nie było.

Zespół Szkół w Koziebrodach
Szkoła posiada program profi laktyki, 

w którym ujęte są działania mające na celu 
zapobieganie między innymi narkomanii 
oraz zjawiskom zażywania tzw. dopalaczy. 
Występowały sporadyczne przypadki palenia 
papierosów wśród uczniów gimnazjum. Nie 
występowały przypadki picia alkoholu. Nie 

odnotowano przypadków przemocy, prze-
stępstw. Żaden uczeń nie było objęty nadzo-
rem kuratora. 10 uczniów otrzymało oceny 
nieodpowiednie. Nie było wypadków.

Zespół Szkół w Uniecku
Treści dotyczące przeciwdziałania nar-

komanii oraz zjawiskom zażywania tzw. do-
palaczy zawarte są w szkolnym programie 
wychowawczym i szkolnym programie pro-
fi laktyki. Jeśli chodzi o palenie papierosów, 
to w szkole podstawowej zjawisko to nie 
występuje, natomiast w gimnazjum jest gru-
pa uczniów, którzy palą papierosy. W szkole 
pojawiło się zjawisko przemocy. W celu jego 
zwalczenia nauczyciele i dyrektor szkoły 
przeprowadzili rozmowy z uczniami i ich 
rodzicami. Na uczniów, którzy dopuścili się 
tego czynu, zostały nałożone sankcje. Szkoła 
w przypadku 1 ucznia gimnazjum i 1 ucznia 
szkoły podstawowej wystąpiła z wnio-
skiem do sądu o wgląd w sytuację rodzinną 
ucznia. Ponadto zostało złożone doniesienie 
na policję o popełnieniu przestępstwa przez 
1 ucznia. Trzech uczniów ma kuratorów są-
dowych. Trzech uczniów otrzymało z zacho-

wania oceny nieodpowiednie, tylu samo – za-
chowanie naganne. Jeśli chodzi o wypadki, to 
na terenie szkoły jedna uczennica zwichnęła 
palec u dłoni). Poza terenem szkoły jeden 
uczeń doznała złamania dwóch palców u dło-
ni), jedna uczennica – pęknięcia nadgarstka

Zespół Szkół w Starym Gralewie
Szkoła posiada program profi laktyki, 

w ramach którego jest program przeciwdzia-
łania narkomanii. Obecnie trwa nowelizacja 
uwzględniająca profi laktykę zażywania do-
palaczy. Badania ankietowe wskazują spo-
radyczne palenie papierosów i spożywanie 
alkoholu przez kilku uczniów gimnazjum. 
Nie stwierdzono przypadków przemocy 
i przestępstw. Nie ma uczniów objętych nad-
zorem kuratora. Trzech uczniów otrzyma-
ło ze sprawowania ocenę nieodpowiednią, 
dwóch – naganną.

Na terenie szkoły zdarzył się jeden wypa-
dek – złamanie kończyny górnej w trakcie gry 
w piłkę, poza terenem szkoły – dwa, także zła-
mania kończyn górnych w trakcie gry w piłkę.

NA POSTAWIE INFORMACJI 
BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

KASA GMINY W 2016 R.

CCzCzyy szszkkokołłała mmaa opopraracocowawanyny pprorogrgramam pprzrzececiiwiwddzdziiaiałłała ininiaa nana krkrkomomananiiiiii oorarazz jzjzjawawiisiskkokomm zazażżyżywawa ininiaa ttztzww dddopop lalalacaczyzy???

C Z Y  W  S Z K OŁA C H  J E S T  B E Z P I E C Z N I E ?
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Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Łączne wydatki 

Bogucin Wymiana drzwi w budynku komunalnym; dożwirowanie dróg gminnych 7.581,92 zł

Bielany Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej 10.453,86 zł

Budy Kraszewskie Dożwirowanie dróg gminnych 9.305,09 zł

Charzyny Dożwirowanie dróg gminnych 9.534,84 zł

Chyczewo Dożwirowanie dróg gminnych 6.634,18 zł

Cieciersk Budowa oświetlenia ulicznego; przebudowa drogi gminnej 18.265,54 zł

Ćwiersk Budowa oświetlenia ulicznego  9.046,61 zł

Dobrska Kolonia Dofi nansowanie zakupu samochodu dla OSP 9.735,88 zł

Dobrska Włościany Dofi nansowanie zakupu samochodu dla OSP Dobrska Kolonia 7.840,40 zł

Drozdowo Wznowienie granicy drogi gminnej; oczyszczenie poboczy 10.884, 65 zł

Druchowo Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku komunalnego  7.869,12 zł

Folwark Raciąż Budowa chodnika 8.558,38 zł

Grzybowo Urządzenie boiska 8.386,06 zł

Jeżewo Wesel Ogrodzenie placu zabaw; dokumentacja na przebudowę drogi; zakup koszy; zakup 
wyposażenia do budynku komunalnego 11.947,27 zł

Kaczorowy Dożwirowanie dróg; dofi nansowanie zakupu samochodu dla OSP Dobrska Kolonia; 
naprawa instalacji alarmowej 14.618,17 zł

Kiełbowo Dofi nansowanie zakupu samochodu dla OSP Dobrska Kolonia; zakup i montaż 
wiaty przystankowej; remont chodnika przy szkole w Gralewie 8.845,58 zł

Kiniki Zakup zabawek dla oddziału przedszkolnego w Raciążu; dożwirowanie dróg 8.443,50 zł

Kocięcin Brodowy Ogrodzenie placu zabaw; projekt na przebudowę drogi; zakup bramek do piłki 
ręcznej 11.143,13 zł

Kodłutowo Zakup kostki brukowej na plac przyszkolny, projekt na przebudowę drogi 15.106,40 zł

Kossobudy Dokumentacja na rozbudowę szkoły w Krajkowie; oczyszczenie rowów 11.602,64 zł

Koziebrody Dofi nansowanie przebudowy drogi, zakup drzewek, dożwirowanie dróg 22.975,52 zł

Kozolin Dokumentacja na przebudowę drogi; dofi nansowanie zakupu samochodu dla OSP 
Dobrska Kolonia 9.649,72 zł 

Krajkowo Budowa parkingu; montaż lamp oświetlenia ulicznego; wymiana drzwi w budynku 
komunalnym 11.861,11 zł

Kraszewo Czubaki Dożwirowanie dróg; zakup i montaż wiaty przystankowej  9.965,63 zł

Kraszewo Falki Dokumentacja na przebudowę drogi 9.506,12 zł

Kraszewo Gaczułty Dokumentacja na oświetlenie; zakup wyposażenia do budynku komunalnego i 
projekt na modernizację budynku; dożwirowanie dróg 14.445,86 zł

Kraszewo Podborne Dokumentacja na przebudowę drogi 9.649,72 zł

Kraśniewo Dożwirowanie drogi; zakup kabiny TOI-TOI; dofi nansowanie zakupu samochodu 
dla OSP Dobrska Kolonia 9.132,77 zł

Kruszenica Dokumentacja na rozbudowę szkoły w Krajkowie  8.644,54 zł

Lipa Zakup wyposażenia do budynku komunalnego w Krajkowie 7.725,52 zł

Łempinek Budowa oświetlenia ulicznego  6.863,94 zł

Łempino Dofi nansowanie zakupu samochodu dla OSP Dobrska Kolonia; remont dróg 11.085,69 zł

Mała Wieś Dożwirowanie dróg  9.247,65 zł

FUNDUSZ  SOŁECKI  NA  2016 R.
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Sołtysi na sesji Rady Gminy Raciąż

Malewo Dokumentacja na przebudowę drogi  6.978,81 zł

Młody Niedróż Budowa altany i zakup kostki brukowej  9.477,40 zł

Nowe Gralewo Dofi nansowanie zakupu samochodu dla OSP Dobrska Kolonia; uregulowanie stanu 
prawnego drogi  8.960,45 zł

Nowy Komunin Zakup i montaż lamp solarnych LED 9.994,35 zł

Nowe Młodochowo Dofi nansowanie zakupu samochodu dla OSP Dobrska Kolonia; ogrodzenie zbiornika 
ppoż. 10.482,58

Pęsy Budowa oświetlenia ulicznego;  6.749,06 zł

Pólka Raciąż Dokumentacja na drogę; zakup kabiny TOI-TOI, utrzymanie boiska 14.043, 79 zł

Sierakowo Dożwirowanie dróg; zakup wyposażenia dla szkoły w Krajkowie; zakup zestawu do 
gry w siatkówkę; zakup stołów i ławek 10.884,65 zł

Stare Gralewo Dożwirowanie dróg; zakup samochodu dla OSP Dobrska Kolonia; remont chodnika 
przy szkole 12.148,31 zł

Stary Komunin Zakup wyposażenia na plac zabaw  8.587,10 zł

Strożęcin Dofi nansowanie zakupu samochodu dla OSP Dobrska Kolonia; remont przystanku; 
dożwirowanie dróg 12.177,03

Szapsk Remont chodnika przy szkole  w Gralewie; dofi nansowanie zakupu samochodu dla 
OSP Dobrska Kolonia; dokumentacja na drogę 12.177,03 zł

Szczepkowo Zakup wyposażenia na plac zabaw; remont budynku komunalnego 12.263,18 zł

Unieck Budowa i wyposażenie placu zabaw 16.858,29 zł

Wępiły Zakup i montaż wiaty przystankowej; dofi nansowanie zakupu samochodu dla OSP 
Dobrska Kolonia  9.707,16 zł

Witkowo Utwardzenie drogi gminnej  9.506,12 zł

Zdunówek Zakup znaku drogowego; dożwirowanie dróg 9.190,21 zł

Złotopole Dofi nansowanie zakupu samochodu dla OSP Dobrska Kolonia  8.299,91 zł

Żychowo Dokumentacja na drogę  8.845,58 zł
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Przedszkolaki ze Szkoły Filialnej w Kraszewie Gaczułtach uczą się 
dbania o własne środowisko m.in. poprzez udział

w akcji „Sprzątanie świata”

Szkoła Podstawowa w Krajkowie uczestniczyła 
w akcji Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w biciu rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

W Zespole Szkół w Uniecku od bywa się Dzień Życzliwości

Gmina Raciąż prowadzi następujące placówki oświa-
towe: Zespół Szkół w Koziebrodach (SP im. W.S. Rey-
monta w Koziebrodach, FSP w Kraszewie Gaczułtach, 
PG im. W.S. Reymonta w Koziebrodach), Zespół Szkół 
w Krajkowie (SP im. Stanisława Chojnackiego w Kraj-
kowie, PG w Krajkowie), Zespół Szkół w Starym Gra-
lewie (SP im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie 
(PG im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie) Ze-
spół Szkół w Uniecku (SP im. Powstańców Styczniowych 
w Uniecku, FSP im. Adama Bojanowskiego w Kodłuto-
wie, PG im. Powstańców Styczniowych w Uniecku).

We wszystkich szkołach podstawowych funkcjonuje 8 od-
działów przedszkolnych (tzw. zerówek) oraz 7 punktów przed-
szkolnych.

Nauczyciele i pracownicy obsługi
We wszystkich placówkach gminy oświatowych gminy Ra-

ciąż zatrudnionych jest w pełnym wymiarze 79 nauczycieli, w tym 
57 to nauczyciele dyplomowani, 20 – mianowani, 2 kontrak-
towi. W niepełnym wymiarze pracuje 21 nauczycieli, w tym 
8 to nauczyciele dyplomowani, 7 – mianowani, 4 – kontraktowi, 
2 stażyści.

W szkołach jest zatrudnionych 31 pracowników obsługi, 
w tym 17 w pełnym wymiarze, 6 – w niepełnym, 5 pracowników 
sezonowych i 9 opiekujących się uczniami dowożonymi do szkół.

Uczniowie

W ZS w Krajkowie jest (razem z „zerówką” i punktem przed-
szkolnym) 168 uczniów w 11 oddzialach, w ZS w Koziebrodach 
– 234 w 18 oddziałach (w tym w Szkole Filialnej w Krasze-
wie Gaczułtach – 29 w 4 oddziałach), w ZS w Uniecku – 239 
w 17 oddziałach (w tym w Szkole Filialnej w Kodłutowie – 
48 w 5 oddziałach), w ZS w Gralewie – 250 w 13 oddziałach.

Łącznie w szkołach prowadzonych przez gminę Raciąż 
jest 891 uczniów. W roku szkolnym 2014/2015 było ich 929, 
a w 2013/2014 – 957.

Ponadto z gminy Raciąż do MZS w Raciążu uczęszcza 106 
uczniów.

Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi: w Krajko-
wie – 15,2, w Koziebrodach – 13,9 (w fi lii w Kraszewie – 7,3), 
w Uniecku – 14,4 (w fi lii w Kodłutowie – 9,6), w Gralewie – 20,2. 
Średnia dla gminy – 15,7.

Wydatki

W 2014 r. na oświatę w gminie Raciąż wydano 9.657.527,89 zł. 
Subwencja oświatowa wyniosła 6.468.578,00 zł, a środki własne 
gminy Raciąż – 2.419.551,24 zł.

W roku 2013 środki własne gminy wyniosły 1.900.591,30 zł.
W 2014 r. wrosły więc o 518.959,94 zł. Wzrost ten jest w du-
żej mierze spowodowany koniecznością sfi nansowania punk-
tów przedszkolnych ze środków własnych, na które w 2013 r. 
gmina uzyskała dofi nansowanie w wysokości 339.218,63 zł 
w ramach projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu” oraz po-

  OŚWIATA     GMINNAOŚWIATA   
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Podczas Dnia Rodziny w Kodłutowie dzieci
rozbawiały dorosłych występami

Uczniowie Zespołu Szkół w Koziebrodach włączyli się 
do akcji edukacyjnej UNICEF „Wszystkie kolory świata”

W szkole w Gralewie organizowane jest Święto Chleba

OŚWIATA     GMINNA  GMINNA
niesione w 2014 r. wydatki inwestycyjne i remonty w wysokości 
301.472,90 zł.

W roku szkolnym 2014/2015 nie było wzrostu wynagrodzeń 
nauczycieli – średnie miesięczne wynagrodzenie w 2014 r. wy-
nosiło: nauczyciela stażysty – 2.717,59 zł, nauczyciela kontrak-
towanego – 3.016,52 zł, nauczyciela mianowanego – 3.913,33 zł, 
nauczyciela dyplomowanego – 5.000,37 zł.

Sprawdziany i egzaminy

Wyniki procentowe sprawdzianu w szóstej klasie szkoły pod-
stawowej w roku szkolnym 2014/2015

Część I (język polski i matematyka)
SP Koziebrody 60,6
FSP Kraszewo Gaczułty 65,3
SP Unieck 60,0
FSP Kodłutowo 49,2
SP Krajkowo 55,2
SP Gralewo 62,7

Średni wynik w gminie Raciąż – 59,7, w powiecie płońskim – 
62,1, w województwie mazowieckim – 69,8, w kraju – 67,0.

Język angielski
SP Koziebrody 55,1
FSP Kraszewo Gaczułty 70,6
SP Unieck 58,3
FSP Kodłutowo 50,3
SP Krajkowo 66,0
SP Gralewo 58,7

Średni wynik w gminie Raciąż – 59,4, w powiecie płońskim – 
70,2, w województwie mazowieckim - 80,4 w kraju – 78,0.

Wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego
 (humanistyczno-matematyczno-przyrodniczego) 

w roku szkolnym 2014/15

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony

PG Koziebrody 45,5 21,7
PG Krajkowo 81,7 55,9
PG Unieck 67,6 45,9
PG Gralewo 57,45 32,7
Średni wynik w
– gminie Raciąż 59,7 35,6
– powiecie płońskim 66,2 46,5
– woj. mazowieckim 69,8 51,2
– kraju 67,0 58,0

Oczekiwania wobec organu prowadzącego

W Zespole Szkół w Krajkowie oczekiwana jest rozbudowa 
szkoły. Obecnie brak jest pomieszczenia na świetlicę szkolną dla 
uczniów oczekujących na dowóz, a spożywanie posiłków przez 
110 uczniów odbywa się w klasach lekcyjnych. W szkole bra-
kuje też pomieszczenia na rozbieralnię przed wejściem uczniów 

na zajęcia wychowania fi zycznego. Przygotowanie do zajęć 
WF odbywa się w salach lekcyjnych. Uczniowie dwóch klas 
uczą się w ciasnych pomieszczeniach przechodnich. Brak jest 
również pomieszczenia przy sali gimnastycznej do przecho-
wywania sprzętu sportowego. W szkole należałoby również 
uruchomić dodatkowe łazienki. 

Zespół Szkół w Koziebrodach oczekuje zabezpieczenia 
środków fi nansowych na remont podłóg w salach lekcyjnych 
w starej części szkoły, na zajęcia dodatkowe dla uczniów, np. 
koło muzyczne, sportowe, koło teatralne. 

NA POSTAWIE INFORMACJI 
BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
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MIKOŁAJ  U  PRZEDSZKOLAKÓWMIKOŁAJ  U  PRZEDSZKOLAKÓW
7 grudnia dzieci z Punktu Przedszkolnego w Krajkowie 

w towarzystwie rodziców wybrały się rano do Kina za Rogiem 
w Raciążu, gdzie  obejrzały fi lm pt. „Renifer Niko ratuje Święta 
Bożego Narodzenia”. Spotkanie ze świąteczną bajką było 
wprowadzeniem do spotkania z Mikołajem, który odwiedził 
nas po powrocie do przedszkola. Długo wyczekiwanego gościa 
przywitaliśmy pięknymi wierszami i piosenkami. Mikołaj 
obdarował wszystkie dzieci  prezentami.

22 grudnia dzieci z Punktu Przedszkolnego w Starym Grale-
wie obchodziły wspólnie Wigilię. Był słodki poczęstunek, dziele-
nie się opłatkiem, składnie życzeń. Odwiedził nas najważniejszy 
gość, na którego przedszkolaki czekały cały rok. Święty Mikołaj 
wręczył dzieciom prezenty i obiecał, że wróci do nas za rok. Po 
uroczystości w klasie udaliśmy się na jasełka - część artystyczną 
przygotowaną przez starszych kolegów.

Jolanta Miszczyńska, Marlena Wrońska

7 grudnia 2015 r. dzieci ze szkoły 
w Uniecku spotkała miła niespodzianka 
– wizyta św. Mikołaja. Swe odwiedziny 
niezwykły gość rozpoczął od najmłod-
szych – grupy 3-4 latków z punktu przed-
szkolnego, następnie udał się do „zerów-
ki”, a na koniec spotkał się z uczniami 
klas I-III.

Mikołaj wręczył dzieciom upragnio-
ne prezenty, wysłuchał recytowanych 
wierszy i pozował do pamiątkowych 
fotografi i. Potem ruszył w dalszą drogę, 
aby odwiedzić inne szkoły i przedszkola, 
a dzieci wraz z rodzicami i wychowaw-
czyniami integrowały się w swoich sa-
lach podczas zabaw i konkursów.

zsu 

DZIEŃ  Z MIKOŁAJEMDZIEŃ  Z MIKOŁAJEM
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22 grudnia w szkole w Grale-
wie dało się odczuć magię nad-
chodzących świąt. W klasach zor-
ganizowano wigilie, a następnie 
uczniowie i nauczycieli zostali 
zaproszeni na jasełka. Rozstrzy-
gnięto również konkurs na opo-
wiadanie wigilijne oraz wręczono 
upominki uczestnikom. 

Fot archiwum szkoły

22 grudnia w Zespole Szkół w Krajkowie mło-
dzież zaprezentowała widowisko świąteczne opar-
te na tradycjach łowickich. Podziwiali je uczniowie 
szkoły i liczni goście. Odbył się też konkurs mówie-

nia gwarą. To był niezapomniany dzień wypełniony 
bożonarodzeniową atmosferą.

Fot. archiwum szkoły

Jasełka i konkurs

Wigilia w klimacie łowickim
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4 grudnia 2015r. w Zespole Szkół w Koziebrodach odbyła się uroczystość  ma-
jąca na celu upamiętnienie rocznicy śmierci patrona szkoły Władysława Stanisława 
Reymonta oraz wypromowania jego twórczości.

Wszystkich  obecnych na uroczystości serdecznie przywitała dyrektor szkoły 
Małgorzata Środkowska. Przypomniała zebranym kilka istotnych faktów z życia 
patrona szkoły a następnie zaprosiła do  obejrzenia części artystycznej. Na wstępie 
odbył się wywiad z duchem Reymonta.

Po części artystycznej rozpoczęło się czytanie I tomu 
powieści „Chłopi” pt. „Jesień”. Wśród 26 czytających byli 
nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, a także zaproszeni 
goście. Czytanie tomu „Jesień” rozpoczął ks. proboszcz 
Władysław Majewski, następnie czytał przewodniczący 
Rady Gminy w Raciążu Jarosław Jaworski, dalej rad-
ny gminy Raciąż Jacek Szczypa i kolejno nauczyciele, 
uczniowie, rodzice, dyrektor szkoły.

zsk
1. Uczniowie wystąpili w strojach ludowych 
2. Wśród czytających byli m.in. radni i proboszcz 
Fot. archiwum szkoły

Czytali „Chłopów”

11 grudnia w Szkole Podstawowej im. 
Powstańców Styczniowych w Uniecku odbyło 
się spotkanie uczniów kl. I-III z policjantami 
KP w Raciążu: dzielnicowym asp. Marcinem 
Leśniakiem i przewodnikiem psa patrolowo-
-tropiącego sierż. szt. Markiem Laskowskim. 
Zajęcia praktyczne zostały zorganizowane 
w ramach realizacji projektu edukacyjnego 
„Dbamy o bezpieczeństwo”. Głównym celem 
spotkania było poszerzenie wiedzy o bez-
piecznym poruszaniu się po drogach oraz roli 
psa w służbie policji.

Pierwsza część zajęć odbywała się na bo-
isku szkolnym. Uczniowie mieli okazję zapo-
znać się z zadaniami opiekuna-przewodnika 
i jego psa, który wabi się Ivo. Czworonożny 
pomocnik jest 1,5 rocznym owczarkiem nie-
mieckim, który niedawno rozpoczął służbę w 
policji. Wraz ze swoim przewodnikiem odbyli 
specjalistyczne szkolenie w Zakładzie Kyno-
logii Policyjnej w Sułkowicach, które zakoń-
czyło się w sierpniu br. bardzo dobrym wyni-
kiem. Do zadań policjanta przewodnika i jego 
psa należą: patrolowanie ulic, zapewnienie 
bezpieczeństwa ludzi podczas imprez maso-
wych, tropienie niebezpiecznych osób, prze-
prowadzanie pogadanek w szkołach na temat 
bezpiecznego zachowania podczas kontaktu 
z psem. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem 

wysłuchały informacji o roli „czworonożnego 
stróża prawa”. Podsumowaniem zajęć był po-
kaz umiejętności Ivo.

Następnie dzieci wraz z wychowawcami 
i asp. M. Leśniakiem udały się przed szkołę 
w miejsce, gdzie oczekują na autobus szkolny. 
Tam rozmawiały o zasadach bezpiecznego za-
chowania się na przystanku autobusowym w 
trakcie oczekiwania na odjazd do domu oraz 
o roli barierki ochronnej przed nagłym wej-
ściem na jezdnię. Policjant utrwalił również 
zasady bezpiecznego przechodzenia przez 
jezdnię i uwrażliwił uczniów na potrzebę 
bycia widocznym na drodze, czemu służyć 

mają elementy odblaskowe. Na zakończenie 
dzieci wyrecytowały wierszyk o bezpiecz-
nym przechodzeniu na drugą stronę jezdni. 
Dla uczniów naszej szkoły była to niewątpli-
wie ciekawa forma zdobywania i utrwalania 
wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze 
i roli psa w służbie policji. Dyrektor i wy-
chowawcy kl. I-III SP w Uniecku serdecznie 
dziękują policjantom asp. M. Leśniakowi, 
mł. asp. R. Kędzierskiemu i przewodnikowi 
psa Ivo sierż. szt. M. Laskowskiemu za aktyw-
ną współpracę przy realizacji projektu eduka-
cyjnego „Dbamy o bezpieczeństwo”.  

Barbara Rutynowska

Już po raz czternasty w Zespole Szkół w Starym Gralewie 
odbył się gminny konkurs ortografi czny.  Do rywalizacji stanęli 
uczniowie z klas IV –VI, którzy zmagali się z trudnymi zasada-
mi polskiej ortografi i. Poziom umiejętności ortografi cznych był 
w tym roku bardzo wysoki i wyrównany.  

Tytuł Mistrza Ortografi i zdobył Piotr Graczyk z Zespołu 
Szkół w Starym Gralewie.  II miejsce przypadło aż trzem uczest-
niczkom – Julii Miklaszewskiej z Zespołu Szkół w Koziebrodach 
oraz Gabrieli Kowalewskiej i Roksanie Grzegorzewskiej z Zespo-
łu Szkół w Uniecku. 

Zdobywcy II miejsca popełnili w dyktandzie tylko po jednym 
błędzie interpunkcyjnym. Laureat konkursu Piotr Graczyk napisał 
je bezbłędnie.

(gral)
Fot. archiwum szkoły
Uczestnicy konkursu ortografi cznego

2

1

Z ortografią za pan brat  

Spotkanie z policjantami i psem
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ZDJĘCIA WYKONAŁ:
ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY 

HANNA I WOJCIECH BIESIEKIERSCY 
RACIĄŻ, PLAC MICKIEWICZA 15

O RS Z A K
T R Z EC H
K R Ó L I
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Kącik Przedsiębiorcy, jest to miejsce, w którym Lokal-
ny Mikro- Przedsiębiorca – uzyska w formie uporządkowa-
nej: pomocne informacje, porady, formularze, wzory umów, 
informacje prawne, linki do instytucji wspierających mikro- 
przedsiębiorców, a  także   uzyska bezpłatne e-Porady, Kon-
sultacje, w zakresie rozpoczynania i   prowadzenia działal-
ności gospodarczej etc. – kompendium narzędzi możliwych 
do przekazania w tej formie, pozwalających mikro- przed-
siębiorcom uzyskać pożądane i przydatne informacje. Ze 
wszystkich  dokumentów, instrukcji, regulaminów, porad, 
e-porad niezbędnych dla mikro- fi rm, które znajdujących się 
w bezpłatnym i innowacyjnym serwisie www.mikroporady.
pl można korzystać bezpłatnie  w nieograniczonym czasie.

https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-
-przedsiebiorcy.html

Uprzejmie informuję,  że Gmina Raciąż prowadzi punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSZOK) i w związku z tym Urząd Gminy odbiera 
nieodpłatnie z posesji:

– odpady wielkogabarytowe (stare meble)

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD itp.)

– zużyte opony (tylko od samochodów osobowych)

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszone są o kontakt z Urzędem Gminy 
(pokój nr 1) lub telefonicznie pod nr (0-23) 679-12-80 wew. 127.

Ryszard Giszczak

Wójt Gminy Raciąż

WÓJT GMINY RACIĄŻ
informuje

Od 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje system bezpłatnej po-
mocy prawnej oraz edukacji prawnej w Raciążu, pl. Mickie-
wicza 17, w budynku Urzędu Miejskiego w Raciążu – parter, 
pokój nr 7 (od poniedziałku do piątku w godz. 9-13), a nie 
jak wcześniej informowałem w Raciążu ul. 11 Listopada 20.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
1) korzystającym z pomocy społecznej (co najmniej w 

okresie 12 m-cy poprzedzających zwrócenie się o pomoc 
prawną),

2) posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
3) kombatantom i weteranom ,posiadającym ważne legity-

macje, oraz osobom, które
4) nie ukończyły 26 lat,
5) ukończyły 65 lat,
6) w wyniku klęski żywiołowej , katastrofy lub awarii tech-

nicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły 
straty.
Więcej informacji o poradach znajdą Państwo na stro-

nach internetowych www.gmina.raciaz.iap.pl

KĄCIK
PRZEDSIĘBIORCY

PORADY PRAWNE
I EDUKACJA


