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60-le cie ist nie nia świę to wa ła 3 lip ca Ochot ni cza Straż Po żar na w Bo gu ci nie. Jed -
nost ka otrzy ma ła pa miąt ko wy me dal „Pro Ma so via”, nada ny przez mar szał ka wo je -
wódz twa ma zo wiec kie go. Dru ho wie Ma riusz Ci choc ki i Mi ro sław Mo raw ski uho no ro -
wa ni zo sta li zło ty mi me da la mi „Za Za słu gi dla Po żar nic twa”.

Ty dzień wcze śniej w Uniec ku od by ły się miej sko -gmin ne za wo dy spor to wo -po -
żar ni cze. Zwy cię ży ła eki pa OSP w Ka czo ro wach.

Szcze gó ły we wnątrz nu me ru

Strażacki jubileusz i zawody

Wła dze ra cią skich sa mo -
rzą dów – mia sta i gmi ny –
zde cy do wa ły się po raz trze ci
zor ga ni zo wać wspól nie jar -
mark. Od był się on w pierw -
szy week end lip ca, a gwiaz dą
im pre zy był ze spół Go lec
uOr kie stra. 

Fo to re la cja na str. 12

Pod czas se sji Ra dy Gmi ny
Ra ciąż, któ ra od by ła się 1 lip -
ca, rad ni pod ję li sze reg uchwał
fi nan so wych, zmie nia jąc te go -
rocz ny bu dżet. Roz pa trzy li też
skar gę na dzia łal ność kie row -
nicz ki Gmin ne go Ośrod ka Po -
mo cy Spo łecz nej. Przy ję li
uchwa łę o opła tach za wo dę
i ście ki, któ re obo wią zy wać
bę dą przez naj bliż szy rok,
a do ty czą miej sco wo ści ob słu -
gi wa nych przez Za kład Usług
Wod nych dla Po trzeb Rol nic -
twa w Mła wie.

Czy taj na str. 2 i 3

Gim na zja li ści
z Gra le wa naj lep si

Zna my wy ni ki te go rocz -
ne go eg za mi nu gim na zja li -
stów. W gmi nie Ra ciąż naj le -
piej wy pa dli ucznio wie ostat -
niej kla sy gim na zjum w Gra -
le wie. Ich śred nie wy ni ki są
nie tyl ko wyż sze od śred nich
uzy ska nych przez uczniów
z in nych gim na zjów w gmi -
nie, ale też w ca łym po wie cie
płoń skim. A po nad to z ję zy ka
pol skie go i an giel skie go uzy -
ska li wyż sze no ty niż wy no -
szą śred nie dla wo je wódz twa
ma zo wiec kie go.

Czy taj na str. 8

Rad ni ra dzi li

Wy ciecz ki uczniów
Nim za koń czył się rok szkol ny i roz po czę ły

wa ka cje, ucznio wie z gmi ny Ra ciąż wy jeż dża li
w ostat nim mie siącu na uki na wy ciecz ki. By li
m. in. w Ta trach.

Wię cej w środ ku wy da nia

III Jar mark 
Ra cią ski
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W skró cie
Prze tar gi na dzier ża wę

Urząd Gmi ny w Ra cią żu ogło sił prze targ ust ny nie -
ogra ni czo ny na 3-let nią dzier ża wę nie ru cho mo ści w Ko -
dłu to wie z bu dyn kiem szkol nym i go spo dar czym. Ce na
wy wo ław cza mie sięcz ne go czyn szu wy no si 1800 zł.
Prze targ od bę dzie się 5 sierp nia o godz. 10 w Urzę dzie
Gmi ny w Ra cią żu. Do prze tar gu, ogło szo ne go przez UG
na dzier ża wę nie ru cho mo ści po szko le w Kra sze wie Ga -
czuł tach, nikt się nie zgło sił.

W Kra sze wie Czu ba kach bę dzie świe tli ca
Gmi na Ra ciąż przy ję ła da ro wi znę od kół ka rol ni cze -

go w tej miej sco wo ści. Jest nią za bu do wa na nie ru cho -
mość. Pla nu je się tam urzą dzić świe tli cę wiej ską. Miesz -
kań cy wsi do ło żą do te go przed się wzię cia część pie nię -
dzy z fun du szu so łec kie go.

Ka na li za cja w Ka czo ro wach
Wśród zmian w bu dże cie, do ko na nych przez rad nych

na ostat niej se sji, jest za pis mó wią cy o prze zna cze niu
w te go rocz nych wy dat kach 40 tys. zł na wy ko na nie do -
ku men ta cji ka na li za cji ście ków w Ka czo ro wach.

Gmi na do ło ży po wia to wi
250 tys. zł po sta no wili rad ni gmi ny Ra ciąż do ło żyć

po wia to wi płoń skie mu do in we sty cji dro go wych. A kon -
kret nie do mo der ni za cji dro gi po wia to wej Ra -
ciąż – Płońsk w miej sco wo ści Ka czo ro wy.

Na ra dio wóz, za by tek i plac za baw
Rad ni gmi ny Ra ciąż po sta no wi li prze zna czyć 17,5

tys. zł z bu dże tu gmi ny na Fun dusz Wspar cia Po li cji
z prze zna cze niem na za kup oso bo we go ra dio wo zu ozna -
ko wa ne go dla Ko mi sa ria tu Po li cji w Ra cią żu. 5 tys. zł
prze ka za li na re mont fron to wej czę ści za byt ko we go ogro -
dze nia przy ko ście le w Uniec ku, a 1,5 tys. zł – na za kup
wy po sa że nia pla cu za baw w Szczep ko wie.

III Jar mark Ra cià ski
Po raz pierw szy Jar mark Ra cią ski za ist niał na ma pie

te go ty pu wy da rzeń w Pol sce w 2014 ro ku i ze brał bar -
dzo do bre opi nie w śro do wi sku wy staw ców oraz uczest -
ni ków wy da rze nia. Dla te go zde cy do wa li śmy się zor ga ni -
zo wać go po raz ko lej ny – in for mu je Artur Adamski, dy -
rek tor Miej skie go Cen trum Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji
w Ra cią żu. Im pre zie pa tro nu ją ra cią skie sa mo rzą -
dy – gmi ny i mia sta.

III Jar mark Ra cią ski od był się w dniach 2-3 lip ca.
Do Ra cią ża zje cha li wy staw cy z ca łe go re gio nu. Moż na
by ło u nich ku pić m. in. ręcz nie zdo bio ną bi żu te rię, ga -
dże ty z wi kli ny, sta ro daw nie wy pie ka ny chleb, mio dy
czy wę dli ny. 

Nie za bra kło atrak cji dla naj młod szych, a tak że wy -
stę pów ar ty stycz nych. W tym ro ku jar mark od by wał się
w kli ma cie fol ko wo -roc ko wym. Gwiaz dą im pre zy był
Go lec uOr kie stra. Fo to re la cja na str. 12

Ko mu ni kat
W związ ku z pra ca mi ob ser wa cyj no – po mia ro wy mi

w ra mach pro gra mu mo ni to rin gu la sów w la tach 2016-
2020, na te re nie la sów nie sta no wią cych wła sno ści Skar -
bu Pań stwa pro wa dzo ne bę dą pra ce zwią za ne z pro gra -
mem mo ni to rin gu la su.

W związ ku z po wyż szym Urząd Gmi ny Ra ciąż
zwra ca się o umoż li wie nie oso bom upo waż nio nym przez
In sty tut Ba daw czy Le śnic twa wstę pu na te ren tych la sów
i do ko na nia ob ser wa cji i po mia rów na sta łych po wierzch -
niach ob ser wa cyj nych.

Pra ce te re no we re ali zo wa ne są zgod nie z in struk cją
opra co wa ną przez In sty tut Ba daw czy Le śnic twa. Ze bra ne
wy ni ki po słu żą do oce ny sta nu zdro wot ne go la sów Pol ski
wszyst kich form wła sno ści.

Pre zes ape lu je
Pre zes Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Ja cek Du -

biń ski ape lu je do rol ni ków o roz wa gę i prze strze ga nie za -
sad bez pie czeń stwa pod czas zbli ża ją cych się na si lo nych
prac w go spo dar stwach rol nych.

„O wzmo żo ną uwa gę pro szę pod czas ob słu gi ma -
szyn i urzą dzeń rol ni czych. Czyn no ści te po win ny być
po wie rza ne tyl ko oso bom do ro słym, zdro wym, po sia da -
ją cym wy ma ga ne kwa li fi ka cje. W żad nym przy pad ku nie
na le ży przy stę po wać od na praw i re gu la cji ma szyn
przy włą czo nym sil ni ku. (...) Ko niecz ne jest za pew nie nie
z Pań stwa stro ny sta łej opie ki osób do ro słych nad ma ły -
mi dzieć mi i wy zna cze nie miej sca ich za ba wy z da la
od czę ści pro duk cyj nej go spo dar stwa” – na pi sał m. in.
w li ście do rol ni ków pre zes KRUS.

Wy bo ry uzu peł nia ją ce
W nie dzie lę 24 lip ca od były się wy bo ry uzu peł -

nia ją ce do Ra dy Gmi ny Ra ciąż w okrę gu wy bor czym
nr 3, obej mu ją cym miej sco wo ści: Ćwiersk, Ka czo ro -
wy i Stro żę cin. O man dat rad ne go ubie ga li się: An -
drzej Wój to wicz, Bo gu sław Sta ni sław Ma łec ki i Mał -
go rza ta Ewa Woź niak. 

No we go rad ne go Ra dy Gmi ny Ra ciąż przed sta -
wi my w na stęp nym wy da niu „Gło su”. 

WÓJT GMI NY RA CIĄŻ 
in for mu je 

Rol ni cy, któ rzy chcą od zy skać część pie nię dzy wy -
da nych na olej na pę do wy uży wa ny do pro duk cji rol nej
po win ni w ter mi nie:

od 1 do 31 sierp nia 2016 r.
zło żyć lub prze słać od po wied ni wnio sek do wój ta

wraz z fak tu ra mi VAT sta no wią cy mi do wód za ku pu ole -
ju na pę do we go w okre sie od 1 lu te go 2016 r. do 31 lip -
ca 2016 r.

Li mit rocz ny wy no si 86 li trów ole ju na pę do we go
na 1 ha użyt ków rol nych, a staw ka zwro tu po dat ku ak cy -
zo we go 1,00 zł za 1 litr ole ju.

Pie nią dze wy pła ca ne bę dą w ter mi nie 
3 – 31 paź dzier ni ka 2016 r. 
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Za wodę – bez zmian, ścieki 20 gr w górę

Po roz pa trze niu skar gi Ze no na Li be -
radz kie go z 7 kwiet nia 2016 r. na dzia łal -
ność kie row ni ka Gmin ne go Ośrod ka Po mo -
cy Spo łecz nej w Ra cią żu i za po zna niu się ze
sta no wi skiem ko mi sji re wi zyj nej Ra da Gmi -
ny Ra ciąż, na se sji 1 lip ca, przy ję ła uchwa łę
o uzna niu skar gi za bez za sad ną. Po ni żej
ob szer ne frag men ty uza sad nie nia do tej
uchwa ły.

14 kwiet nia 2016 r. do Urzę du Gmi ny
Ra ciąż wpły nę ła skar ga pa na Ze no na Li be -
radz kie go do ty czą ca dzia łal no ści kie row ni ka
jed nost ki or ga ni za cyj nej gmi ny – pa ni An ny
Wal czew skiej – kie row ni ka Gmin ne go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Ra cią żu.
Zgod nie z art. 229 i art. 231 Ko dek su Po stę -
po wa nia Ad mi ni stra cyj ne go (tj. Dz. U.
z 2016 r. poz. 23) skar ga zo sta ła prze ka za -
na we dług wła ści wo ści do roz pa trze nia przez
ko mi sję re wi zyj ną.

20 kwiet nia 2016 r. zo sta ło skie ro wa ne
pi smo do pa ni An ny Wal czew skiej – kie row -
ni ka Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Ra cią żu w ce lu za ję cia sta no wi ska i zło że -
nia wy ja śnień od no śnie ni niej szej skar gi. Pa -
ni An na Wal czew ska wy ja śni ła, że tu tej szy

Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej nie utrud nia pa -
nu Li be radz kie mu ko rzy sta nia z po mo cy
i nie stwa rza żad nych pro ble mów, jed nak
GOPS mu si po stę po wać zgod nie z pra wem
i nie mo że wy pła cać pie nię dzy bez pod staw.
Oso ba chcą ca otrzy mać za si łek za każ dym
ra zem mu si zło żyć wnio sek, a pra cow nik so -
cjal ny mu si prze pro wa dzić wy wiad śro do wi -
sko wy i usta lić sy tu ację ro dzin ną, ma te rial ną
i do cho do wą. Świad cze nie z ty tu łu po mo cy
spo łecz nej ma cha rak ter szcze gól nej po mo cy
w prze zwy cię że niu trud nych sy tu acji ży cio -
wych osób i ro dzin, któ rych nie są w sta nie
po ko nać, wy ko rzy stu jąc wła sne upraw nie nia,
za so by i moż li wo ści.

Usta lo no, iż w ślad za sy gna łem ze stro -
ny pa na Li be radz kie go, o fak cie bra ku opie ki,
je dze nia i kon flik tów z sy nem i sy no -
wą, 05.04.2016 r. pa ni kie row nik GOPS wraz
z pra cow ni kiem so cjal nym uda ła się do pań -
stwa Li be radz kich. Pod czas wi zy ty usta lo no,
że pan Ze non Li be radz ki je dy nie czę ścio wo
po kry wa swo je wy dat ki z eme ry tu ry. Nad to
syn wy ko nu je wo bec nie go słu żeb ność, usta -
no wio ną ak tem no ta rial nym w 2014 r., po -
przez za pew nie nie ogrze wa nia, opa łu i opła -

ca nia ra chun ków za ener gię elek trycz ną oraz
że opie ku je się oj cem, po ma ga mu fi nan so -
wo, do wo zi go zgod nie z je go wo lą do le ka -
rza, za pew nia mu ca ło dzien ne wy ży wie nie
(do wo żo ne z fir my ca te rin go wej).

7.04.2016 r. pan Ze non Li be radz ki zgło -
sił się do GOPS w Ra cią żu o udzie le nie po -
mo cy fi nan so wej. Po in for mo wał or gan, że
utrzy mu je się z eme ry tu ry KRUS w wy so ko -
ści 922,07 zł i bra ku je mu środ ków na le cze -
nie. Pan Li be radz ki zo stał jed no cze śnie po in -
for mo wa ny o kry te riach, ja kie trze ba speł nić
aby ta ką po moc uzy skać. Prze ka za no tak że
wnio sko daw cy in for ma cję o do ku men tach,
ja kie są nie zbęd ne do przed ło że nia w ta kiej
spra wie (do dnia roz pa trze nia skar gi pan Ze -
non Li be radz ki nie zło żył sto sow nych do ku -
men tów).

Ko mi sja re wi zyj na na po sie dze niu 29
kwiet nia 2016 r. prze ana li zo wa ła spra wę i wy -
ja śnie nia pa ni An ny Wal czew skiej – kie row ni -
ka Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Ra cią żu. Ko mi sja przyj mu je in for ma cję
wy ja śnia ją cą zło żo ną przez kie row ni ka
Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Ra cią żu. Ma jąc po wyż sze na uwa dze ko mi -
sja re wi zyj na wnio sła do Ra dy Gmi ny Ra ciąż
o uzna nie skar gi za bez za sad ną.

Fak tycz na staw ka opłat za 1 m³ ście ków wzro sła w sto sun ku do ubie -
głe go ro ku o kwo tę 0,20 zł net to (na zdję ciu frag ment oczysz czal ni

ście ków w Uniec ku)

Ra da Gmi ny Ra ciąż, na se sji 1 lip ca, za twier dzi ła ta ry fy
za zbio ro we za opa trze nie w wo dę i zbio ro we od pro wa dza nie ście -
ków, obo wią zu ją ce na te re nie gmi ny Ra ciąż dla od bior ców usług,
przed ło żo ne przez Za kład Usług Wod nych dla Po trzeb Rol nic twa
w Mła wie na okres od 18 sierp nia 2016 ro ku do 17 sierp nia 2017
ro ku.

Za kład Usług Wod nych dla Po trzeb Rol nic twa w Mła wie
w dniu 16 ma ja 2016 ro ku zwró cił się do wój ta gmi ny Ra ciąż
z wnio skiem (pi smo L. dz. DFK/1066/2016/MT z dnia 7 ma -
ja 2016r.) o za twier dze nie ta ryf dla zbio ro we go za opa trze nia w wo -
dę i zbio ro we go od pro wa dza nia ście ków na te re nie gmi ny Ra ciąż
na okres od 18 sierp nia 2016 ro ku do 17 sierp nia 2017 ro ku w wy -
so ko ści: 
1) dla od bior ców in dy wi du al nych z go spo darstw do mo wych  

– 2,13 zł + 8% VAT = 2,30 zł brut to,
2) dla po zo sta łych od bior ców (fir my) 

– 2,13 zł + 8% VAT = 2,30 zł brut to,
3) opła ta abo na men to wa dla od bior ców roz li cza nych wg ry czał -
tów zu ży cia wo dy

– 1,50 zł + 8% VAT = 1,62 zł brut to,
4)  opła ta abo na men to wa (mie sięcz na opła ta sta ła) dla przy łą cza
wo do cią go we go za koń czo ne go wo do mie rzem głów nym:
wo do mierz 15 – 20 mm       – 1,50 zł + 8% VAT= 1,62 zł brut to,
wo do mierz 25 – 32 mm      – 4,00 zł + 8% VAT = 4,32 zł brut to,
wo do mierz 40 – 50 mm      – 9,00 zł + 8% VAT = 9,72 zł brut to,
wo do mierz sprzę żo ny      – 43,00 zł + 8% VAT = 46,44 zł brut to.

Fak tycz na staw ka opłat za 1 m³ wo dy nie wzro sła w sto sun ku
do staw ki ubie gło rocz nej.

Za kład Usług Wod nych dla Po trzeb Rol nic twa w Mła wie ja -
ko uza sad nie nie do wnio sku przed sta wił kar tę kosz tów utrzy ma -
nia, eks plo ata cji i kon ser wa cji urzą dzeń zbio ro we go za opa trze nia
w wo dę (wo do cią gów zbio ro wych) na te re nie gmi ny Ra ciąż

za czas od 1 stycz nia 2015 ro ku do 31 grud nia 2015 ro ku i pla no -
wa ne kosz ty za okres od 1 stycz nia 2016 ro ku do 31 grud nia 2016
ro ku. 

Za kład Usług Wod nych dla Po trzeb Rol nic twa w Mła wie
do wnio sku za łą czył kar tę kosz tów utrzy ma nia, eks plo ata cji i kon -
ser wa cji urzą dzeń zbio ro we go od pro wa dza nia i oczysz cza nia ście -
ków na oczysz czal ni ście ków w Ko zie bro dach, Gra le wie i Uniecku
za okres od 1 stycz nia 2015 ro ku do 31 grud nia 2015 ro ku i pla -
no wa ne kosz ty od 1 stycz nia 2016 ro ku do 31 grud nia 2016 ro ku

W wy ni ku ne go cja cji wój ta gmi ny Ra ciąż z za rzą dem
ZUWdPR w Mła wie z dnia 1 czerw ca 2016 ro ku, po za pro po no -
wa niu przez wój ta gmi ny jed no cze sne go udzia łu gmi ny Ra ciąż
w wy ko ny wa niu re mon tów mo der ni za cyj nych, usta lo no ta ry fę za 1
m³ ście ków w zł wg na stę pu ją cych sta wek:
ście ki do pły wa ją ce: 5,20 + 8% VAT = 5,62 zł brut to, 
ście ki do wo żo ne: 6,70 + 8% VAT= 7,24 zł brut to.

Skarga uznana za bezzasadną
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Jubileusz OSP w Bogucinie

Uro czy stość od by ła się przed re -
mi zą stra żac ką. Roz po czę ła się mszą
świę tą, po któ rej przed sta wio ny zo stał
rys hi sto rycz ny jed nost ki. Dru ho wie
otrzy ma li od zna cze nia, dy plo my i gra -
tu la cje. Ka zi mierz Wer ner, An drzej
Wer ner, Ja ro sław Ja wor ski, Ta de usz
Wój cik, Ma riusz Ci choc ki i An to ni
Ko no piń ski wy róż nie ni zo sta li dy plo -
ma mi „Pro Ma so via”.

Li sty gra tu la cyj ne przy sła li m. in.
Wal de mar Paw lak i Adam Stru zik.
Pre zes Za rzą du Głów ne go Związ ku
OSP RP przy to czył frag ment hym nu
stra ża ków:

Bo wszę dzie gdzie ży cie 
i mie nie czło wie ka

Go to wy po tar gać na strzę py los zły –
Spie szy my z po mo cą 

– bo nie ma co zwle kać –
Ry ce rze Flo ria na – to my!

kie ru jąc ser decz ne ży cze nia do dru -
hów z Bo gu ci na, ich bli skich i przy ja -
ciół.

Z ko lei mar sza łek wo je wódz twa
ma zo wiec kie go na pi sał m. in. „W tym
uro czy stym dniu ser decz nie Pań stwu

dzię ku ję za co dzien ny trud
i wiel ką ofiar ność dla do -
bra in nych. Ży czę nie ga -
sną cej sa tys fak cji z peł nio -
nej służ by, wie lu suk ce sów
oraz wszel kiej po myśl no -
ści w ży ciu oso bi stym”.

Z hi sto rii jed nost ki
Ochot ni cza Straż Po -

żar na w Bo gu ci nie po wsta -
ła 29 stycz nia 1956 r., li -
czy ła wów czas 27 stra ża -
ków. Pierw szym pre ze sem
jed nost ki zo stał Jó zef Se -
ku lar, na czel ni kiem – An -
drzej Ste fań czyk, za stęp cą
na czel ni ka ds. kul tu ral -
nych – Wik tor Zie liń ski,
se kre ta rzem  – Je rzy Umiń -
ski.

W lu tym 1956 r. jed -
nost ka otrzy ma ła w da rze
od jed nost ki są sied niej
z Szap ska pom pę ręcz ną,
a z Ko men dy Po wia to wej
PSP pod sta wo wy sprzęt
stra żac ki. W 1957 r. po sta -

no wio no przy stą pić do bu do wy re mi -
zy oraz za pla no wa no umun du ro wa nie
stra ża ków. Re mi zę bu do wa no w czy -
nie spo łecz nym, wspie ra nym skrom -
ny mi do ta cja mi z Gro madz kiej Ra dy
Na ro do wej w Kieł bo wie oraz środ ka -
mi po cho dzą cy mi ze zbio rek spo łecz -
nych. Przy bu do wie re mi zy na szcze -
gól ne wy róż nie nie za słu ży li: Ire ne usz
Jan kow ski, Wik tor Zie liń ski, Je rzy
Ba lic ki, Je rzy Umiń ski i Jó zef Szy -
mań ski, któ rzy prze pra co wa li w czy -
nie spo łecz nym po kil ka dzie siąt go -
dzin.

Od 1958 r. jed nost ka ob ję ła swo ją
opie ką są sied nie wsie: Chy cze wo, No -
we Mło do cho wo, Sta re Mło do cho wo,
Kieł bo wo, Łem pi no, Łem pi nek, Wit -
ko wo i Paw la ki. Co ro ku stra ża cy wio -
sną i la tem spraw dza li stan za gro że -
nia prze ciw po ża ro we go.

Po wy bu do wa niu re mi zy w 1962 r.
ca ły na cisk po ło żo no na wy po sa że nie
jed nost ki w sprzęt ga śni czy, umun du -
ro wa nie stra ża ków oraz roz wój ży cia
kul tu ral no -oświa to we go. Je sie nią
1963 r. za ku pio no z wła snych fun du -

60-lecie istnienia świętowała 3 lipca Ochotnicza Straż Pożarna
w Bogucinie. Jednostka otrzymała pamiątkowy medal „Pro Masovia”,
nadany przez marszałka województwa mazowieckiego. Druhowie
Mariusz Cichocki i Mirosław Morawski uhonorowani zostali złotymi
medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Goście i gospodarze uroczystości

Flaga na maszt
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szy pierw szą mo to pom pę M. 200,
a w grud niu 1964 r. przy po mo cy Za -
rzą du Okrę gu Wo je wódz kie go Związ -
ku OSP ku pio no te le wi zor. W la -
tach 1964–1966 przy jed no st ce OSP
w Bo gu ci nie dzia łał ze spół te atral ny,
wy sta wiał prze waż nie zi mą po 2–3
sztu ki. Nie ogra ni czał się do przed sta -
wień na miej scu, rów nież wy jeż dżał
do są sied nich jed no stek, gdzie był ser -
decz nie wi ta ny i słu cha ny. Na wy róż -
nie nie w ze spo le za słu ży li: Mie czy -
sław Mo choc ki; Da nu ta Chą dzyń ska,
Cze sław Ko wal ski i Wik tor Zie liń ski.

Po waż ny roz wój OSP w Bo gu ci -
nie przy pa da na la ta 1966–1968, kie -
dy to w jed no st ce dzia ła ły trzy sek cje:
mę ska, żeń ska i mło dzie żo wa. W tych
la tach pre ze sem jed nost ki był Je rzy
Umiń ski, se kre ta rzem – Jan An to -
szew ski, na czel ni kiem – Jó zef Szy -
mań ski.

W ro ku 1997 zo stał wy bra ny no -
wy za rząd, na cze le któ re go sta nął
druh Ka zi mierz Wer ner. W ro -
ku 1998 prze pro wa dzo no re mont re -
mi zy, a do jed nost ki tra fił sa mo chód
mar ki Żuk. 2 ma ja 1999 r. jed nost ka
otrzy ma ła sztan dar, a je sie nią te goż
ro ku do ko na no za ku pu jed nej z naj -
no wo cze śniej szych pomp. 8 sierp -
nia 2002 r. zo sta ła wy da na de cy zja
o bu do wie ga ra żu przy ist nie ją cej
straż ni cy. Dar czyń ca mi grun tu
pod ga raż by li: Bo że na Bo rzy kow ska,
An drzej Szy mań ski i Bo gu sław

Szy mań ski.
28 li sto pa da

2003 r. jed nost ka
otrzy ma ła no wy
wóz stra żac ki
mar ki Ford, któ ry
od bie ra ny był
w Czę sto cho wie.
Uro czy stość po -
świę ce nia sa mo -
cho du od by ła
się 13 grud -
nia 2003 r. w Bo -
gu ci nie. Sta ry sa -
mo chód mar ki
Żuk zo stał prze -
ka za ny do jed -
nost ki OSP w
Je że wie –We sel .
W 2006 r. w 50.
rocz ni cę ist nie nia
jed nost ki Pre zy -
dium Za rzą du
Głów ne go Związ -
ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych
Rze czy po spo li tej
Pol skiej nada ło
jed no st ce w Bo gu -
ci nie srebr ny me dal „Za Za słu gi dla
Po żar nic twa”.

Obec nie jed nost ka OSP w Bo gu -
ci nie li czy 22 dru hów czyn nych, 2 ho -
no ro wych i 12 wspie ra ją cych. Skład
za rzą du: Ka zi mierz Wer ner – pre zes,
An drzej Wer ner – wi ce pre zes i na -

czel nik, An to ni Ko no piń ski – za stęp -
ca na czel ni ka, Jan Za je dziń ski  – se -
kre tarz, Eu ge niusz Łu ba – skarb nik,
Ra do sław Ci choc ki – kro ni karz, Ta -
de usz Wój cik – go spo darz.

Fot. Mar cin Szczę sny

Mariusz Cichocki i Mirosław Morawski uhonorowani zostali
złotymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Druhowie wyróżnieni dyplomami „Pro Masovia”

Mszę św. odprawił powiatowy kapelan strażaków
ksiądz Jan Piotrowski

Jednostka otrzymała pamiątkowy medal „Pro Masovia”
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W tym ro ku go spo da rzem miej sko -gmin nych za wo dów
stra żac kich, któ re od by ły się 26 czerw ca, był Unieck. Uczest -
ni czy ło 10 dru żyn do ro słych i sześć mło dzie żo wych. W gru pie
A pierw sze miej sce za ję ła OSP Ka czo ro wy. Wszyst kie ze spo -
ły otrzy ma ły na gro dy pie nięż ne ufun do wa ne przez wój ta gmi -
ny Ra ciąż.

Kaczorowy, Szapsk, Krajkowo...
Zawody sportowo-pożarnicze

Humor dopisywał

Przyszli strażacy

OSP Dobrska Kolonia na zdjęciu prezentuje się bojowo, 
ale w zawodach zajęła przedostatnie miejsce

Na najlepsze zespoły czekały pucharyImpreza miała charakter pikniku
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W akcji

Sędzią głównym zawodów był starszy kapitan Andrzej Głowacki... i przewodniczący Rady Gminy Jarosław Jaworski

Nagrody wręczali wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak...

WYNIKI

Grupa A

1.OSP Kaczorowy 44,16 pkt
2.OSP Szapsk 46,68 pkt
3.OSP Krajkowo 48,60 pkt
4.OSP Koziebrody 52,62 pkt
5.OSP Unieck 60,72 pkt
6.OSP Raciąż 62,59 pkt
7.OSP Bogucin 64,37 pkt
8.OSP Jeżewo Wesel 65,31 pkt
9.OSP Dobrska Kolonia 70,00 pkt
10.OSP Kraszewo Gaczułty 106,06 pkt

Grupa I (dziewczęta)

1.OSP Raciąż 59,62 pkt
2.OSP Kaczorowy 60,70 pkt

Grupa I (chłopcy)

1.OSP Kaczorowy 47,69 pkt
2.OSP Koziebrody 49,57 pkt

Grupa II (dziewczęta)

1.OSP Jeżewo Wesel 49,69 pkt

Grupa II (chłopcy)

1.OSP Koziebrody 61,25 pkt
Fot. archiwum Urzędu Gminy Raciąż
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J. polski       Historia i WOS    Matematyka      Przyroda

Gralewo 75,6 56,2 53,2 48,7
Krajkowo 69,5 44,0 36,5 46,5
Koziebrody 50,2 42,7 44,0 44,3
Raciąż 65,9 48,7 41,5 49,0
Unieck 66,5 50,3 38,3 39,6
Gmina 65,4 48,8 43,7 44,8
Powiat 67,3 53,4 43,9 48,5
Mazowsze 72,6 58,7 52,1 54,0

J. angielski         J. rosyjski         J. niemiecki

73,9/56,1* 41,0
58,7/33,5*
36,1/15,0* 38,4
49,4/28,7* 57,5
87,9/65/9* 40,5
62,2/40,8* 40,6 38,4
64,0/44,3* 61,6 56,7
67,8/49,4* 58,7 56,5

Natalka w Kanadzie

Gimnazjaliści z Gralewa najlepsi
Zna my wy ni ki te go rocz ne go eg za mi nu gim na zja li stów. Eg za -

min skła dał się z trzech czę ści. W czę ści pierw szej – hu ma ni stycz -
nej  – gim na zja li ści roz wią zy wa li za da nia z hi sto rii i wie dzy o spo -
łe czeń stwie oraz z ję zy ka pol skie go (w dwóch od ręb nych ar ku -
szach), a w czę ści dru giej – ma te ma tycz no -przy rod ni czej – za da nia
z przed mio tów przy rod ni czych: bio lo gii, che mii, fi zy ki i geo gra fii

oraz z ma te ma ty ki (rów nież w dwóch od ręb nych ar ku szach).
W trze ciej czę ści eg za mi nu ucznio wie roz wią zy wa li za da nia

z wy bra ne go ję zy ka ob ce go no wo żyt ne go al bo tyl ko na po zio mie
pod sta wo wym, al bo na po zio mie pod sta wo wym i roz sze rzo nym. 

Po ni żej śred nie wy ni ki pro cen to we – ar kusz stan dar do wy.
* - poziom podstawowy i rozszerzony.

Uczestnicy XLVI Konkursu Recytatorskiego im. Marii i Czesława Sadowskich,
wśród nich Natalia Dobrzyńska z Zespołu Szkół w Koziebrodach

Wizyta w konsulacie

Na lotnisku

26.09.2015 r. na sza szko ła wzię ła udział w XI Ogól no pol -
skim Kon kur sie Re cy ta tor skim „Mó wi my Rey mon tem”, któ ry
od był się w Ze spo le Szkół Odzie żo wo -Włó kien ni czych w Lu -
bli nie. Szko łę re pre zen to wa ła Na ta lia Do brzyń ska, uczen ni ca
kla sy pią tej, któ ra zdo by ła na gro dą głów ną w kon kur sie – wy -
jazd do Ka na dy.

W dniach od 3 do 11 czerw ca 2016 r. miał miej sce po byt
na szej uczen ni cy za oce anem. Pro gram pobytu w kra ju klo no -
we go li ścia był fa scy nu ją cy. Na tal ka Do brzyń ska wzię ła udział
w XLVI Kon kur sie Re cy ta tor skim im. Ma rii i Cze sła wa Sa -
dow skich, któ ry od był się 5 czerw ca w Do mu Pol skim – Roy -
al Ca na dian Le gion Pla ców ka 315 w Ha mil ton, pod czas któ -
re go otrzy ma ła zło ty me dal. Na sza uczen ni ca by ła m. in.
w Szko le Po lo nii im. Ja na Paw ła II w Ha mil ton, w któ rej re cy -
to wa ła zwy cię ski frag ment „Chło pów”. By ła też w Związ ku
Po la ków w Ka na dzie, w Kon su la cie RP w To ron to, gdzie spo -
tka ła się z kon su lem ge ne ral nym RP pa nem Grze go rzem Mo -
raw skim Zwie dza ła wy sta wy, mu zea (Ca na dian War pla ne He -
ri ta ge Mu seum, Mu zeum Alek san dra Bel la, Mu zeum In diań -
skie „Six Na tions”), lo kal ne far my, skan sen in diań ski „Craw -
ford La ke”, dziel ni cę et nicz ną w Ha mil ton, osa dy gru py et -
nicz nej Me no ni tów kul ty wu ją cych tra dy cje z XIX wie ku w St.
Ja cob i El mi ra, targ rol ny, go spo dar stwo upra wy grzy bów pań -
stwa Ja ro szew skich. Nie zwy kłe wra że nia zro bił wy jazd
do Nia ga ra Falls: Wel land Ca nal, IMAX The atre, wi dok  wo -
do spa du Nia ga ra, rejs stat kiem, oglą da nie pa no ra my rze ki On -

ta rio czy po byt w Won der land.
W trak cie po by tu w Ka na dzie nad wszyst kim czu wał pan

Ka zi mierz Chrap ka, pre zes Fun da cji im. Wła dy sła wa Rey -
mon ta z Ha mil ton. 

Był to już nasz trze ci wy jazd do Ka na dy, z cze go je ste śmy
bar dzo dum ni.

Ser decz nie dzię ku ję pa nu Ry szar do wi Gisz cza ko wi, wój to -
wi gmi ny Ra ciąż za ufun do wa nie bi le tu lot ni cze go do Ka na dy
dla Na tal ki.

Mał go rza ta Środ kow ska
Dy rek tor Ze spo łu Szkół w Ko zie bro dach
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Koziebrody

Na wycieczce 
w stolicy

Przed koń cem ro ku szkol ne go bli sko 40-oso bo -
wa gru pa uczniów ze szkół w Ko zie bro dach i Kra -
sze wie Ga czuł tach wy je cha ła na wy ciecz kę do War -
sza wy. Ucznio wie z opie ku na mi zwie dzi li gmach
Te le wi zji Pol skiej za po zna jąc się z pra cą dzien ni ka -
rza te le wi zyj ne go. Nie omiesz ka li też zaj rzeć
na uro kli we Sta re Mia sto.

Unieck

Ratują i uczą ratować

Dzieci były dumne z nabytych umiejętności ratowania życia

W szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy uczestniczyli
również rodzice

Ćwiczenia w parach

Ucznio wie Ze spo łu Szkół w Uniec ku już od kil -
ku lat bio rą ak tyw nie udział w pro gra mie edu ka cyj -
nym FUN DA CJI WIEL KA OR KIE STRA ŚWIĄ -
TECZ NEJ PO MO CY „Ra tu je my i uczy my ra to -
wać”. Głów nym ce lem te go pro gra mu jest ukształ to -
wa nie po sta wy, w któ rej oso ba uczą ca się bę dzie
zde cy do wa na za sto so wać na by te umie jęt no ści z za -
kre su pod sta wo wych czyn no ści ra tu ją cych ży cie. 

W za koń czo nym nie daw no ro ku szkol nym rów -
nież uczest ni czy li w ogól no pol skiej ak cji po bi cia re -
kor du w re su scy ta cji krą że nio wo – od de cho wej
przez jak naj więk szą licz bę osób.

W ra mach re ali zo wa ne go pro gra mu w ro ku
szkol nym 2015/2016 od by ły się dwu krot nie szko le -
nia dzie ci z edu ka cji wcze snosz kol nej. W czę ści
wstęp nej po ja wi ło się przy po mnie nie po zna nych już
wcze śniej za gad nień. W czę ści wła ści wej od by wa ły
się ćwi cze nia przy fan to mach (sche mat za koń czo ny
re su scy ta cją) oraz ćwi cze nia w pa rach.

W kla sach IV -VI SP i I -III PG za ję cia z za kre su
udzie la nia pierw szej po mo cy pro wa dzo ne by ły pod -
czas lek cji wy cho wa nia fi zycz ne go i za jęć tech nicz -
nych. 

W szko le niu do ty czą cym udzie la nia pierw szej
po mo cy uczest ni czy li rów nież ro dzi ce, któ rzy sa mi
wy ra zi li chęć za zna jo mie nia się z czyn no ścia mi ra -
tu ją cy mi ży cie.

Na uka pierw szej po mo cy cie szy ła się wśród
uczest ni ków du żym za in te re so wa niem. Dzie ci i ro -
dzi ce by li dum ni z na by tych umie jęt no ści ra to wa -
nia ży cia.

Ucznio wie edu ka cji wcze snosz kol nej otrzy ma ją
na świa dec twie wpis o re ali za cji pro gra mu wraz
z ho lo gra mem FWOŚP, cer ty fi kat uczest nic twa
w za ję ciach Pro gra mu Edu ka cyj ne go RA TU JE -
MY I UCZY MY RA TO WAĆ, Ma gicz ną Tu bę oraz
od bla ski. Do ro ta Skwar ska



ZE SZKÓŁ
„G∏os Racià˝a” nr 7/201610

10 czerwca szkoła w Gralewie
przystąpiła do akcji masowego czytania.
W sali gimnastycznej spotkali się
uczniowie i nauczyciele, by wspólnie
poczytać i posłuchać fragmentów
różnych, ulubionych książek. Każdy
mógł przynieść swoją ukochaną lekturę.
Tym samym, chcieliśmy pokazać, że
lubimy czytać.  Akcję poprowadziły
panie Bożena Sulkowska i  Zenobia
Sikorska. 

Fot. archiwum szkoły

Po dob nie jak w la tach ubie głych
w 2016 r. w Gmi nie Ra ciąż re ali zo wa ny
był pro jekt po wszech nej na uki pły wa nia
„Umiem pły wać” – „Zwin na ryb ka” skie ro -
wa ny do uczniów kl. I –III szko ły pod sta -
wo wej. Na je go re ali za cję uzy ska li śmy do -
fi nan so wa nie w wy so ko ści 20 000,00 zł
ze środ ków Fun du szu Za jęć Spor to wych
dla Uczniów w ra mach do ta cji Mi ni ster -
stwa Spor tu i Tu ry sty ki.

Gmi na do ło ży ła 20 059,25 zł ze środ -
ków wła snych. Cał ko wi ty koszt re ali za cji
pro jek tu 40 059,25 zł.

W pro jek cie uczest ni czy ło 120

uczniów kl. I–III wszyst kich szkół pod -
sta wo wych pro wa dzo nych przez gmi nę.
Zo sta li oni po dzie le ni na 8 grup po 15
dzie ci. Dla każ dej gru py za ję cia od by -
wa ły się raz w ty go dniu na kry tych ba -
se nach w Cie cha no wie lub Płoń sku.

Wszyst kie szko ły zre ali zo wa ły
po 11 wy jaz dów, każ dy uczeń wziął
udział w cy klu obej mu ją cym 22 go dzi -
ny lek cyj ne za jęć na ba se nie. 

Koń co wym ele men tem był spraw -
dzian po zio mu opa no wa nia pod sta wo -
wych umie jęt no ści pły wa nia.

Ucznio wie w stop niu do sta tecz -
nym, do brym lub bar dzo do brym:

– opa no wa li pod sta wo we umie jęt -
no ści w za kre sie pły wa nia,

– po zna li moż li wo ści bez piecz ne go
i ak tyw ne go spę dza nia wol ne go cza su,

– po zna li spo so by za po bie ga nia
i ko ry go wa nia wad po sta wy,

– na stą pił wzrost ich świa do mo ści
na te mat zdro we go sty lu ży cia,

– wzro sła in te gra cja za rów no mię dzy
ucznia mi jak rów nież ucznia mi, na uczy cie -
la mi i ro dzi ca mi,

– wzrósł po ziom bez pie czeń stwa
w cza sie ką pie li i prze by wa nia nad wo dą.

Re ali za cja pro jek tu prze bie ga ła spraw -

nie. Ucznio wie chęt nie uczest ni czy li w za -
ję ciach, od no sząc za mie rzo ne ko rzy ści,
któ re wy ma ga ją jed nak dal sze go do sko na -
le nia.

Wła dy sław Kwiat kow ski 
Kie row nik BOSS w Ra ciąż

PROJEKT  POWSZECHNEJ NAUKI
PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” 2016

Projekt  realizowany przez Gminę Raciąż, dofinansowany 
ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 

w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki

Lubią czytać



Przez za koń cze niem ro ku
szkol ne go gru pa uczniów Ze -
spo łu Szkół w Kraj ko wie wy bra -
ła się na wy ciecz kę do Za ko pa -
ne go. Za nim do tar li w gó ry,
zwie dzi li Pań stwo we Mu zeum
Au schwitz -Bir ke nau w Oświę ci -
miu – by ły nie miec ki na zi stow -
ski obóz kon cen tra cyj ny i za gła -
dy.

W Ta trach obo wiąz ko wo
wy ciecz ko wi cze wy bra li się
nad Mor skie Oko. Był też wjazd
na Gu ba łów kę i wy pad na Sło -
wa cję.

W dro dze po wrot nej wy -
ciecz ko wi cze z Kraj ko wa za trzy -
ma li się w Kra ko wie – zwie dzi li
Wa wel.

War to do dać, że wy ciecz kę
do fi nan so wa ły fir my MIK
w Kos so bu dach i Go spo dar -
stwo Rol ne w Kon draj cu Pań -
skim.

Fot. K. No wac ki
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Z Krajkowa do Zakopanego

Nie mogło się obyć bez pamiątkowego zdjęcia uczestników wycieczki

Krajkowa

Zakończenie
roku szkolnego

Fot. archiwum szkoły
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Fot. Katarzyna Wawrowska


