
2019 r.BEZPŁATNY BIULETYN GMINY RACIĄŻ  Nr 6/147

GŁOS
RACIĄŻA (312)

Nr 6

W 100. rocznicę W 100. rocznicę 
powstania powstania 

Policji PaństwowejPolicji Państwowej
W dniach 24-26 maja w 

Uniecku odbyły się uroczysto-
ści upamiętniające 100. rocznicę 
powstania Policji Państwowej.

Czytaj na str. 6

WyboryWybory
do izb rolniczychdo izb rolniczych

Krajowa Rada Izb Rolni-
czych uchwałą z  25 lutego 
2019 r. zarządziła na niedzielę 
28 lipca 2019 roku wybory do 
izb rolniczych.

Więcej na str. 2

Inwestycje w gminie RaciążInwestycje w gminie Raciąż
31 maja wójt gminy Raciąż podpisał z Urzędem Marszał-

kowskim umowę na dofi nansowanie przebudowy świetlicy
w Kraszewie Gaczułtach. Gmina Raciąż została zakwalifi kowa-
na do dofi nansowania małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
w ramach programu rządowego. Na terenie gminy zostaną wy-
budowane w tym roku cztery otwarte strefy aktywności. Więcej 
o zamierzeniach inwestycyjnych w gminie Raciąż – na str. 3.

Unieck był miejscem gminnych obchodów Dnia Strażaka. Głównym punktem było uroczyste przekazanie 
OSP w Uniecku wozu bojowego. Czytaj na str. 6-7

Dzień Strażaka z nowym wozemDzień Strażaka z nowym wozem

W niedzielę, 2 czerwca, w Kraszewie Gaczułtach po raz trze-
ci odbył się Bieg po Zdrowie. Wśród uczestników były też 
dzieci, które zmagały się na dystansie 300 metrów.

Czytaj na str. 8-9

III Bieg po ZdrowieIII Bieg po Zdrowie Piknik rodzinny ze smerfamiPiknik rodzinny ze smerfami

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Starym Grale-
wie zorganizowała 2 czerwca imprezę dla dzieci i dorosłych. 
Serca publiczności podbiły smerfy, czyli najmłodsze dzieci, 
które tańczyły i śpiewały przebrane za te sympatyczne bajko-
we stworzenia.

Patrz na str. 12
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Raport o stanie 

gminy Raciąż za 2018 r.

 INFORMACJE

I sesja nowej Rady Gminy Raciąż

Wniosek o dotację złożony w 4 mar-
ca 2019 r. do  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie na kwotę 21.000,00 zł 
na dofi nansowanie zadania pn. „Usu-
wanie wyrobów zawierających azbest 
w Gminie Raciąż – Etap IX” w ramach 
programu „Usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest z terenu 
województwa mazowieckiego” ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie w 2019 roku dotyczy 29 wniosków 
mieszkańców na odbiór 62,758 Mg i de-
montaż 29,728 Mg wyrobów zawierają-
cych azbest.

Obecnie gmina czeka na podpisanie 
umowy z WFOŚiGW oraz ogłoszono za-
pytanie ofertowe na wybór wykonawcy, 
który będzie realizował zadanie. Po pod-
pisaniu umowy z wykonawcą gmina pod-
pisze umowę z WFOSIGW.

Zgodnie z programem „Usuwanie i 
unieszkodliwianie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu województwa ma-
zowieckiego” ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie w 2019 roku 
intensywność dofi nansowania w formie 
dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifi ko-
wanych – dla gmin o wartości wskaźnika 
G określonego dla roku poprzedzające-
go rok złożenia wniosku – w przedziale 
powyżej 1000 do 2000, z tym, że kwota 
dofi nansowania dla jednego benefi cjenta 
oraz gminy/powiatu wchodzącej w skład 
związku JST w danym naborze nie może 
przekroczyć 21 000,00 zł.

Ogółem złożonych wniosków miesz-
kańców – 51 na 164,134 Mg utylizacji 
azbestu.

Ostateczna ilość wyrobów zawierają-
cych azbest z nieruchomości, z których 
mają być odebrane, będzie znana po roz-
strzygnięciu zapytania ofertowego.

Dominika Łada
Urząd Gminy Raciąż

Członkami samorządu rolniczego są 
osoby fi zyczne i prawne będące podat-
nikami podatku rolnego, podatku docho-
dowego z działów specjalnych produkcji 
rolnej oraz członkowie RSP posiadający 
w nich wkłady gruntowe. Przysługuje 
im prawo kandydowania do Rad Powia-
towych Mazowieckiej Izby Rolniczej 
i uczestniczenia w ich wybieraniu.

W gminie, w której powierzchnia 
użytków rolnych nie przekracza 4 tys. 
ha (okręg jednomandatowy) do Rady 
Powiatowej MIR wybiera się jedne-
go członka, a gdy przekracza 4 tys. ha 
(okręg dwumandatowy) wybiera się 
dwóch członków. W okręgu wyborczym 
stanowiącym obszar miasta na prawach 
powiatu, wybiera się tylko – jednego 
przedstawiciela.

W każdym powiecie ziemskim zo-
stanie wybrana Rada Powiatowa Mazo-
wieckiej Izby Rolniczej. W jej skład wej-
dą rolnicy, którzy w wyborach do tego 
organu, otrzymają największą ilość waż-
nie oddanych głosów. Rada Powiatowa 
MIR wybiera, ze swego składu Przewod-
niczącego Rady Powiatowej i delegata do 
Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej 
Izby Rolniczej.

Rolnik ubiegający się o mandat człon-
ka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić 
i złożyć następujące dokumenty:
 zgłoszenie kandydata,
 oświadczenie o zgodzie na kandydo-

wanie,
 oświadczenie kandydata o niekaral-

ności za przestępstwo umyślne pod 
rygorem odpowiedzialności z art. 233 
§ 1 Kodeksu karnego,

 listę osób zawierającą co najmniej 50 
podpisów poparcia.

Druki te można otrzymać w Oddzia-
łach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej 
lub pobrać ze strony internetowej www.
mir.pl.

Czytelnie wypełnione dokumenty na-
leży przesłać w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 04.07.2019 roku (decyduje 
data wpływu) na adres właściwego Od-
działu Biura MIR lub złożyć najpóźniej 
5 lipca 2019 r., do godz. 15.00 do Okrę-
gowej Komisji Wyborczej w siedzibie 
gminy.

Osobami uprawnionymi do głoso-
wania w wyborach do izb rolniczych są 
podatnicy podatku rolnego, którzy po-
siadają gospodarstwo rolne o łącznej po-
wierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha 
przeliczeniowy. Tylko ci podatnicy będą 
umieszczeni na listach uprawnionych do 
głosowania

Gmina Raciąż jest dwumandatowym 
okręgiem wyborczym o numerze 173. Wy-
branych tu zostanie dwóch członków Rady 
Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej 
w Płońsku. Siedziba Okręgowej Komisji 
Wyborczej znajduje się w Urzędzie Gminy 
Raciąż, ul. Kilińskiego 2.

WAŻNE DATY
5 lipca 2019 r. – do tego dnia odby-

wa się zgłaszanie do Komisji Okręgowej 
kandydatów na członków Rad Powiato-
wych MIR.

11 lipca 2019 r. – do tego dnia odby-
wa się zgłaszanie do Komisji Okręgowej 
w dodatkowym naborze kandydatów na 
członków Rad Powiatowych MIR.

28 lipca 2019 r. 
– wybory do izb rolniczych

Zgodnie z art. 28 a Ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wójt gminy Raciąż infor-
muje o sporządzonym raporcie o stanie gminy Raciąż.

Rada Gminy Raciąż rozpatrzy raport o stanie gmi-
ny podczas sesji 17 czerwca, na której podejmowana 
będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium wójtowi gminy.

Mieszkaniec gminy, który zechciałby zabrać głos 
w debacie, składa do przewodniczącego Rady Gminy 
pisemne zgłoszenie, które musi być poparte co naj-
mniej 20 podpisami. Zgłoszenie należy złożyć najpóź-
niej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana 
została sesja (tj. do 14 czerwca 2019 r.), podczas której 
ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Raport i wzór zgłoszenia do udziału w debacie do-
stępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

UG

Wybory do izb rolniczychWybory do izb rolniczych
Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą z 25 lutego 2019 r. zarządziła na 
niedzielę 28 lipca 2019 roku wybory do izb rolniczych.

USUWANIE WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

10 zasad bezpiecznego pływania

 Nie wchodź do wody, jeśli nie potrafi sz pływać.

 Korzystaj z kąpielisk strzeżonych.

 Nie przeceniaj swoich sił i umiejętności.

 Nigdy nie pływaj sam.

 Nie pływaj pod wpływem alkoholu i narkotyków.

 Nigdy nie spuszczaj z oczu dzieci.

 Nigdy gwałtownie nie wchodź do wody bezpośrednio 
po opalaniu, kiedy ciało jest bardzo rozgrzane.

 Unikaj skakania na główkę do nieznanej wody.

 Nie ryzykuj zdrowiem innych – podtapianie dla zabawy 
może mieć fatalne konsekwencje.

 Nie wchodź do wody, jeśli masz wadę serca lub inne 
schorzenia, przy których gwałtowna zmiana temperatury 
ciała może być niebezpieczna.
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31 maja wójt gminy Raciąż podpisał 
z Urzędem Marszałkowskim umowę na 
dofi nansowanie przebudowy, remontu bu-
dynku świetlicy w Kraszewie Gaczułtach 
wraz ze zmianami konstrukcji pokrycia 
dachowego w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 
Całkowita wartość projektu przekracza 
nieco 735 tys. zł. Kwota dofi nansowania 
wynosi ok. 395,5 tys. zł. Wkład własny 
gminy Raciąż to 339,8 tys. zł. Trwa przy-
gotowanie procedury przetargowej, która 
wyłoni wykonawcę. Zgodnie z umową 
z Urzędem Marszałkowskim rozliczenie 
inwestycji ma nastąpić do czerwca 2020 r.

W ramach modernizacji w budyn-
ku świetlicy w Kraszewie Gaczułtach 
powstaną nowe pomieszczenia takie jak 
toalety, aneks kuchenny, szatnia. Obiekt 
będzie dostępny dla osób niepełnospraw-
nych. Wymieniona zostanie stolarka 
okienna i drzwiowa, świetlica zostanie 
podłączona do kanalizacji sanitarnej; 
zostanie też wyposażona w instalację 
grzewczą, elektryczną i wentylacji gra-
witacyjnej.

Gmina Raciąż została zakwalifi kowa-
na do dofi nansowania małej infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej w ramach 
programu rządowego. Na terenie gminy 
zostaną wybudowane w tym roku czte-
ry otwarte strefy aktywności (OSA). 
Kwota dotacji wynosi 174,2 tys. zł. 180 
tys. zł dołoży gmina Raciąż z własnych 
środków. Otwarte strefy aktywności po-
wstaną w Koziebrodach, Kraszewie Czu-
bakach i Nowym Gralewie – w wariancie 
rozszerzonym, oraz w Uniecku – w wa-
riancie podstawowym.

Gmina Raciąż znalazła się też wśród 
benefi cjentów programu „Aktywna tabli-
ca”. Wsparcie otrzymają dwie szkoły – 
w Krajkowie i Starym Gralewie – każda 
po 14 tys. zł. Pieniądze zostaną przezna-
czone na zakup pomocy dydaktycznych.

Gmina Raciąż złożyła wnioski o dofi -
nansowanie w ramach programu Mazo-
wiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 
Mazowsze 2019 następujących zadań:
▶ wykonanie ogrodzenia oraz wyrów-

nanie terenu i nawiezienie ziemi pod 
zagospodarowanie zieleni w miejsco-
wości Cieciersk;

▶ ogrodzenie i utwardzenie placu przy 
OSP w Kaczorowach;

▶ remont pomieszczenia wraz ze zbior-
nikiem szamba szczelnego w budyn-
ku OSP w Kodłutowie dla potrzeb 
Koła Gospodyń Wiejskich w tej miej-
scowości;

▶ remont pomieszczeń w budynku 
gminnym w Koziebrodach dla po-

trzeb miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich;

▶ remont pomieszczeń w budynku OSP 
w Krajkowie.
Z kolei w ramach programu Mazo-

wiecki Instrument Wsparcia Infrastruk-
tury Sportowej Mazowsze 2019 gmina 
Raciąż stara się o dofi nansowanie prze-
budowy boiska do piłki nożnej w Uniec-
ku, a w ramach programu Mazowieckie 
Strażnice 2019 – o dofi nansowanie re-
montu strażnicy OSP w Koziebrodach.

Przypomnijmy, że w maju gmina Ra-
ciąż podpisała kilka umów z Urzędem 
Marszałkowskim na dofi nansowanie in-
westycji.

7 maja gmina Raciąż podpisała 
z Urzędem Marszałkowskim umowę 
o przyznaniu pomocy fi nansowej w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 na przebu-
dowę drogi gminnej Unieck – Maryśka 
na odcinku o długości 689 metrów. Prze-
budowa ma na celu dostosowanie para-
metrów technicznych drogi do klasy D. 
Te parametry określają, że będzie to dro-
ga jednojezdniowa o szerokości 6,00 m 
o dwóch pasach ruchu. Całkowita war-
tość projektu wynosi blisko 1 mln 71 tys. 
zł. Kwota pomocy stanowi 681,5 tys. zł. 
Pozostałe środki to wkład własny gmi-
ny Raciąż. Rozstrzygnięcie przetargu na 
tę inwestycję nastąpi w czerwcu. Wiado-
mo już, że najtańsza oferta na wykonanie 
drogi wynosi 850 tys. zł. Droga ma być 
gotowa do końca bieżącego roku.

22 maja wójt gminy Raciąż podpi-
sał umowę z Urzędem Marszałkowskim 
o udzielenie dotacji ze środków fi nanso-
wych budżetu województwa mazowiec-
kiego na przebudowę drogi gminnej 
Kraśniewo – Strzeszewo (do granicy 
gmin). Długość drogi przeznaczonej do 
przebudowy wynosi 556,50 m. Kwota 
przyznanej dotacji to 95 tys. zł. Termin 
rozliczenia inwestycji ustalono na listo-
pad 2019 r. W czerwcu przewidziano 
rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie. 
Nastąpiło już otwarcie ofert, najtańsza 
przewiduje wykonanie tej inwestycji za 
280 tys. zł.

Zgodnie z umową zawartą z Urzędem 
Marszałkowskim gmina Raciąż otrzyma 
też dotację na odnawialne źródła ener-
gii. To wspólne przedsięwzięcie trzech 
gmin: Góra Kalwaria, Baboszewo i Ra-
ciąż. Projekt, którego całkowita wartość 
wynosi 9 mln zł, a dofi nansowanie wynb-
bosi 7,2 mln zł, przewiduje wykorzysta-
nie kolektorów słonecznych, paneli foto-
woltaicznych i pomp ciepła. W gminie 
Raciąż powstaną w sumie 84 instalacje 
OZE, tj. 59 instalacji fotowoltaicznych 
i 25 instalacji powietrznych pomp ciepła.

I jeszcze pozostałe aktualne infor-
macje „drogowe”. Jest decyzja o wy-
konaniu drogi bitumicznej Sierakowo 
– Kossobudy od długości 340 m za 
160 tys. zł pochodzących ze środków 
własnych gminy, oraz nakładki na dro-
dze Sierakowo – Draminek (ok. 700 
m, koszt 190 tys. zł). Na drugie zadanie 

wójt gminy Raciąż złożył wniosek 
do wojewody mazowieckiego 

o dofi nansowanie w ra-
mach Funduszu Dróg Sa-
morządowych. Jak rów-
nież na dofi nansowanie 

przebudowy dróg gmin-
nych w miejscowościach 

Kraszewo Falki i Kozolin. 
Lista wniosków rekomendowa-

nych do dofi nansowania ma być ogło-
szona w lipcu.

W czerwcu przewidziano 
rozstrzygnięcie przetargu 
na dożwirowanie i remont 
dróg gminnych, a także 
rozpoczęcie prac. Do tych 

robót zastosowany też zo-
stanie tłuczeń hutniczy (droga w Ko-

ziebrodach) i dolomitowy (Chyczewo).

r-r

ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE

Budynek świetlicy 
w Kraszewie Gaczułtach
po modernizacji 
– wizualizacja
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Za zachowanie psa 
odpowiada jego właściciel

50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili państwo Barbara 
i Mieczysław Żakowscy ze Szczepkowa oraz Wanda i Stanisław 
Kołodziejczykowie z Drozdowa. Z tej okazji wójt gminy Raciąż 
Zbigniew Sadowski wręczył jubilatom medale „Za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie”, nadane przez Prezydenta RP. Nie obyło 
się bez pamiątkowych zdjęć jubilatów w towarzystwie bliskich 
i organizatorów uroczystości.

Złoty jubileusz

Barbara i Mieczysław Żakowscy ze Szczepkowa Wanda i Stanisław Kołodziejczykowie z Drozdowa

W poniedziałek, 27 maja, podczas 
VI Sesji Rady Gminy Raciąż odbyło się 
wręczenie dyplomu uznania oraz czeku 
w wysokości 500 zł dla Pauliny Ben-
kie z reprezentacji piłkarek płońskiej 
sekcji Olimpiad Specjalnych „Olim-
pijczyk Płońsk”, działającej w Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Płońsku, za zdobycie złotego medalu 
podczas Światowych Letnich Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych Abu Dhabi 2019.

UG

Paulina Benkie z reprezentacji piłkarek 
płońskiej sekcji Olimpiad Specjalnych 

„Olimpijczyk Płońsk”.

D Y P L O M  i  C Z E K 
z a  M E D A L

Majówka w Szczepkowie

2 maja w Szczepkowie tradycyjnie odby-
ła się majówka wioskowa. Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Szczepkowie zapewniło 
różne atrakcje. Głównym celem organi-
zowania imprez wioskowych jest wie-

lopokoleniowa integracja społeczności. 
Dla każdego coś fajnego. Dzieci uczyły 
się piec ciasteczka oraz szarlotkę, któ-
rą częstowały wszystkich uczestników 
imprezy. Wieczór umiliła muzyka oraz 

ognisko, przy którym można było sobie 
upiec kiełbaski. Zabawa jak zawsze była 
udana i trwała do późnej nocy.

BH
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27 maja w Szkole Podstawowej 
w Uniecku odbyła się uroczysta aka-
demia z okazji Dnia Rodziny. Dzieci 
z Punktu Przedszkolnego, Oddziału 
Przedszkolnego i klas I-III wraz z wy-
chowawczyniami: Danutą Bojanowską, 
Anną Nowakowską, Bożeną Wiechow-
ską, Jadwigą Grzybińską, Dorotą Skwar-

ską i Barbarą Rutynowską, przygoto-
wały program artystyczny dedykowany 
wszystkim rodzicom. Najmłodsi zapre-
zentowali wiersze, piosenki oraz układ 
taneczny. Natomiast starsi uczniowie 
popisali się umiejętnościami recytator-
skimi i wokalnymi. Zwieńczeniem uro-
czystości był występ dziewcząt z klasy 

IV, które zaśpiewały takie przeboje jak: 
„Chodź, pomaluj mój świat”, „Skrzydła”, 
„Meluzyna”. Na koniec głos zabrała dy-
rektor Anna Ossowska składając najlep-
sze życzenia wszystkim rodzicom.

Monika Rutynowska

Dzień Rodziny w SP w Uniecku
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Unieck

WYDARZENIA

W dniach 24-26 maja w Uniecku 
odbyły się uroczystości upamiętniają-
ce 100. rocznicę powstania Policji Pań-
stwowej. Udział wzięli Strzelcy Związku 
Strzeleckiego, Związek Piłsudczyków, 
oddział Ciechanów oraz uczniowie klas 
mundurowych policji.

W piątek 24 maja o godz. 9.00 roz-
poczęła się msza święta celebrowana 
przez kapelana Jednostki Strzeleckiej 
1863 sierż. ZS Piorta Orlińskiego. Po-
tem uczestniczy uroczystości przema-
szerowali przed Komendą Jednostki 
Strzeleckiej 1863 Unieck, gdzie rozpo-
czął się uroczysty apel. Uczestniczyły 
w nim zaproszone jednostki strzeleckie, 
przedstawiciele policji, m.in. I zastęp-
ca komendanta powiatowego policji 
w Płońsku mł. Insp. Piotr Bartosiak, 
przedstawiciele władz samorządowych 
gminy Raciąż z wójtem Zbigniewem Sa-
dowskim i przewodniczącą Rady Gmi-
ny Teresą Muchyńską, samorządowcy 
powiatu płońskiego oraz uczniowie klas 
mundurowych. 

Dowódca uroczystości złożył mel-
dunek zastępcy komendanta powiato-
wego policji, przy hymnie państwowym 
wciągnięto fl agę państwową na maszt, 
wysłuchano szeregu przemówień oraz 
przeprowadzono defi ladę wszystkich 
pododdziałów.

Sprzed komendy pododdziały wraz 
z zaproszonymi gośćmi udały się na 
cmentarz – przed mogiłę Powstańców 
Styczniowych, gdzie przy hejnale "Śpij 
żołnierzu, śpij" złożono kwiaty i zapalo-
no znicze. Pamięć powstańców uczczono 
minutą ciszy. Po uroczystości młodzież 
udała się na marsz kondycyjny na trasę 
o długości 13 km. W marszu udział wzię-
li: Strzelcy Jednostki Strzeleckiej 1863 
Unieck, klasa mundurowa z Bytowa, 
klasy mundurowe z ZS 1 im. Stanisława 
Staszica w Płońsku, klasa mundurowa z 

ZS im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku, 
Związek Piłsudczyków, oddział Ciecha-
nów – w sumie około 100 osób.

Przed wymarszem, a w trakcie trwa-
jących uroczystości, zaprzyjaźniony 
pododdział Związku Piłsudczyków pod 
dowództwem kpt. Łukasza Drzewaszew-
skiego przygotował na trasie marszu za-
sadzkę. To samo uczyniła 4 drużyna JS 
1863 pod dowództwem druż. Adriana 
Demediuka.

Pododdziały ruszyły w marsz kondy-
cyjny z cmentarza w Uniecku w stronę 
miejscowości Grzybowo i Kocięcin Bro-
dowy, po czym wróciły do bazy. Trasę 
zabezpieczał pojazd Służby Leśnej Nad-
leśnictwa Płońsk. Wszyscy uczestnicy 
dotarli przed komendę, gdzie czekał na 
nich posiłek, a po nim odpoczynek. Po 
południu odbyły się pokazy umiejętności 
strzeleckich, przygotowane przez Zwią-
zek Piłsudczyków oddział Ciechanów, 
unieckich Strzelców i klasę mundurową 
z Bytowa.

W sobotę, 25 maja, policjanci z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Płońsku 
przeprowadzili szkolenie dla Jednostki 
Strzeleckiej 1863 Unieck. Strzelcy uczyli 
się technik interwencji, elementów musz-
try, posługiwania się bronią i szybkiej 
wymiany magazynka, wejścia taktyczne-
go do budynku i elementów tzw. „czarnej 
taktyki”. Jednym z prowadzących zajęcia 
był funkcjonariusz będący weteranem 
misji zagranicznych.

Organizatorem uroczystości w Uniec-
ku była Jednostka Strzelecka 1863 Unieck 
i  Komenda Powiatowa Policji w Płoń-
sku. Współorganizatorami byli: dyrekcja 
Szkoły Podstawowej w Uniecku, sołec-
two Unieck, OSP Unieck oraz Koło Go-
spodyń Wiejskich w Uniecku.

Źródło: Facebook Jednostki Strzeleckiej 
1863 Unieck, KPP w Płońsku

W 100. rocznicę powstania W 100. rocznicę powstania 
Policji PaństwowejPolicji Państwowej Unieck był miejscem gminnych ob-

chodów Dnia Strażaka. Jego głównym 
punktem było uroczyste przekazanie 
OSP w Uniecku wozu bojowego, który 
trafi ł do jednostki w ubiegłym roku.

Uroczystości rozpoczęły się od zbiór-
ki pododdziałów przez remizą. Stąd dru-
howie i zaproszeni goście udali się do 
kościoła na mszę w intencji strażaków 
i ich rodzin, sprawowaną przez księdza 
proboszcza Wojciecha Iwanowskiego 
przy asyście księdza Jana Piotrowskiego 
z Gralewa.

Po mszy uroczystości przeniosły się 
przed remizę. Prowadził je prezes uniec-
kiej OSP Zbigniew Gralewicz. Wśród 
gości obecni byli samorządowcy: wójt 
Zbigniew Sadowski i przewodnicząca 
Teresa Muchyńska oraz burmistrz Ra-

Dzień Strażaka z nowym wozemDzień Str

Flaga na maszt
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Dzień Strażaka z nowym wozemtrażaka z nowym wozem
ciąża Mariusz Godlewski. Władze stra-
żackie reprezentowali komendant ma-
zowiecki Państwowej Straży Pożarnej 
nadbrygadier Bogdan Łasica, komendant 
płońskiej PSP starszy brygadier Paweł 
Jakubowski. Obecny był prezes miejsko-
-gminnej organizacji strażackiej w Ra-
ciążu Jan Mączewski. Licznie stawili się 
druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek 
OSP nie tylko z gminy Raciąż. Wypowie-
dziano wiele słów podziękowań za nowe 
auto i gratulacji, a także życzeń pomyśl-
ności i bezpiecznych akcji dla druhów 
i ich rodzin. Przedtem odbyło się poświę-
cenie samochodu i przekazanie kluczy.

r-r

Auto poświęcił i modlitwę 
odmówił powiatowy kapelan 
strażaków ksiądz doktor
Jan Piotrowski

Uroczystości przed remizą 
prowadził prezes OSP w Uniecku 
Zbigniew Gralewicz

Gminnym obchodom Dnia Strażaka 
towarzyszyła orkiestra OSP w Krajkowie

Marcin Cieśliński – naczelnik OSP
w Uniecku i kierowca obok 
nowego wozu strażackiego

Klucze do auta z-cy naczelnika OSP w Uniecku Stanisławowi Przeradzkiemu przekazali 
nadbrygadier Bogdan Łasica, wójt Zbigniew Sadowski i starszy brygadier Paweł Jakubowski
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W niedzielę, 2 czerwca, w Krasze-
wie Gaczułtach po raz trzeci odbył się 
Bieg po Zdrowie. Starterem był wójt 
gminy Raciąż Zbigniew Sadowski, któ-
ry obiecał, że za rok spróbuje swoich sił 
na trasie. Przekazał też inną wiadomość, 
która z pewnością ucieszyła mieszkań-

ców Kraszewa Gaczułt, mianowicie taką, 
że gmina podpisała umowę z Urzędem 
Marszałkowskim na dofi nansowanie mo-
dernizacji świetlicy znajdującej się w tej 
miejscowości. Prace mają się zakończyć 
do czerwca 2020 roku. Piszemy o tym 
na str. 3.

Inicjatorką biegu była sołtys Bożena Kar-
wowska, a organizatorami: gmina Raciąż, 
Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza 
Straż Pożarna w Kraszewie Gaczułtach 
oraz Klub Biegacza im. P. Sękowskiego 
w Płońsku.

ó G ł i i i k i j k bi b ł ł

I I I    Bieg po ZdrowieBieg po ZdrowieKraszewo Gaczułty

Wójt gminy Raciąż Zbigniew 
Sadowski gratuluje zwyciężczyni 
biegu dla dzieci Patrycji Ossowskiej

Beata Gut na mecie odbiera 
gratulacje od przewodniczącej Rady 
Gminy Teresy Muchyńskiej. Obok 
syn pani Beaty – Cezary, który 
wcześniej ukończył bieg

Na starcie najmłodsi uczestnicy zawodów

Bieg główny odbył się na 
dystansie 10 kilometrów
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Kategoria dziecięca 300 m 
(dziewczęta, chłopcy):
1. Patrycja Ossowska
2. Patrycja Ciarka
3. Alicja Gawlińska.

Bieg na 3,5 km – kobiety:
1. Natalia Sękowska 
 (KB im. P. Sękowskiego)
2. Anna Bugajewska 
 (KB im. P. Sękowskiego)
3. Anna Kujawska (Rzy).
Najszybsza kobieta na 3,5 km z gminy 
Raciąż: Grażyna Błaszczak.

Bieg na 3,5 km – mężczyźni:
1. Kamil Goszczyński 
 (Active Runners Płock)
2. Igor Gortat (Glinojeck)
3. Przemysław Adamski 
 (Active Runners Płock).
Najszybszy mężczyzna na 3,5 km z 
gminy Raciąż – Kamil Karwowski.

Bieg na 10 km – kobiety:
1. Martyna Milewska (Sokół Bodzanów)
2. Małgorzata Grzelak 
 (Mazovia Proactiv)
3. Monika Węgrzyniak (Warszawa).

Bieg na 10 km – mężczyźni:
1. Marek Dzięgielewski 
 (KB im. P. Sękowskiego)
2. Patryk Kwasiborski 
 (Klub TKKF Kubuś Sierpc)
3. Sebastian Strumnik (Nowy Dwór 

Maz).
Najszybszy mężczyzna na 10 km 
z gminy Raciąż – Dariusz Karasiewicz.

Nordic walking – kobiety:
1. Janina Pokwicka (Płońsk)
2. Edyta Jankowska (Warszawa)
3. Weronika Fusik (Płock).

Nordic walking – mężczyźni:
1. Marcin Radomski (Płock)
2. Łukasz Jędrzejewski (Bielsk)
3. Piotr Leszczyński (Płock).

W Y N I K I :

Hubert Kalkowski 
i Andrzej Bojanowski 
biegli niemal razem

Sołtys wsi Kraszewo Gaczułty 
Bożena Karwowska i prowadzący 
zawody Janusz Kędzierski

Odbył się także bieg z kijkami

Współorganizatorem 
biegu był Klub Biegacza 
im. P. Sękowskiego 
z Płońska na czele z jego 
prezesem Andrzejem 
Świerszczem Nareszcie na mecie



„Głos Raciąża” nr 6/201910 INFORMACJE

We wszystkich szkołach Gminy Raciąż, w okresie od 
1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r realizowany jest projekt 
pn. „Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację” 
dofi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, RPO WM na lata 
2014-2020, skierowany do uczniów szkół podstawowych.

Wartość ogółem projektu 514 000,00 zł, w tym dofi nan-
sowanie Unii Europejskiej 411 200,00 zł, dofi nansowanie ze 
środków budżetu państwa 77 100,00 zł, wkład własny Gminy 
Raciąż 25 700,00 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów szkół 
podstawowych kompetencji kluczowych, w tym obowiązkowo 
innowacyjności i kreatywności oraz odpowiadających im po-
staw i umiejętności niezbędnych na rynku prac.

Wsparciem objęło łącznie 315 uczniów, w tym 163 dziew-
cząt i 152 chłopców. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia zdefi niowali potrzeby 
uczestników projektu oraz efekty, które zostaną osiągnięte. Na 
bieżąco odbywa się weryfi kacja nabytych kompetencji i umie-
jętności. Uczestnicy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych otrzy-
mują wsparcie wynikające z przeprowadzonej diagnozy.

W ramach prowadzonych zajęć wykorzystywany jest sprzęt 
komputerowy i pomoce dydaktyczne znajdujące się w szkołach 
oraz zakupione w ramach projektu. 

Na zakup doposażenia pracowni przedmiotowych w sprzęt 
komputerowy i pomoce dydaktyczne zaplanowano, w ramach 
projektu kwotę 150 300,00 zł.

W grudniu 2017 r. zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 
110 339,20 zł., w tym 11 239,22 ze środków własnych, a w mie-
siącach kwiecień – maj 2019 r. pozostałe pomoce dydaktyczne 
(w tym wyposażenie pracowni ję zyka angielskiego w Koziebro-
dach) za kwotę 41 724,81 zł. 

Zakupiony sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne po-
prawiły warunki dydaktyczne w naszych szkołach. Pozyskane 
pomoce wzbudzają ciekawość uczniów, pobudzają ich aktyw-
ność i zaangażowanie oraz pozwalają na zdobywanie wiedzy 
poprzez doświadczenie i eksperyment.

Nowe wyposażenie jest wykorzystywane przy realizacji za-
jęć zaplanowanych w projekcie zgodnie z przyjętą tematyką. 
Pomoce po zakończeniu posłużą do działań edukacyjnych szkół 
w ramach realizacji podstawy programowej. Pozwoli to na za-
chowanie trwałości projektu.

M. Pietruszewska

SP Koziebrody SP Krajkowo

SP Stare Gralewo SP Unieck

„Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację”„Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukację”

RPMA.10.01.01-14-7344/16-01RPMA.10.01.01-14-7344/16-01
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Na podstawie art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 52 ze 
zm.) – Rada Gminy Raciąż wybierze ławników na kadencję: 
2020 – 2023:
– do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku – 1 osoba.

Termin zgłoszeń przez uprawnione podmioty kandydatów na 
ławników upływa 

w dniu 30 czerwca 2019 r.w dniu 30 czerwca 2019 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cy-

wilnych i obywatelskich;
 Jest nieskazitelnego charakteru;
 Ukończył 30 lat;
 Nie przekroczył 70 lat;
 Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub 

mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 Jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obo-

wiązków ławnika;
 Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe

Ławnikami nie mogą być:
 Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych są-

dach oraz prokuraturze;
 Osoby wchodzące w skład organów, od których orzecze-

nia można żądać skierowania sprawy na drogę postępo-
wania sądowego;

 Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stano-
wiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 Duchowni;
 Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 Funkcjonariusze Służby Więziennej;
 Radni gminy, powiatu i województwa;
 Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jed-

nym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłosić:
 Prezesi właściwych sądów;
 Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe 

zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłącze-
niem partii politycznych;

 Co najmniej 50 obywateli, mających czynne prawo wybor-
cze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej 
wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się w 
trybie i na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 
2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, na karcie 
zgłoszenia, do której należy dołączyć:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgła-
szanej osoby;

2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciw-
ko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawio-
ny władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska 
nie została mu ograniczona lub zawieszona;

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione 
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdza-
jące brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ław-
nika;

5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy skła-
daniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;

6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na 
karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację 
społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie 
przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświad-
czenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru 
lub ewidencji dotyczącej tej organizacji;

7. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na kar-
cie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę 
osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewiden-
cyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny 
podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandy-
data (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w spra-
wie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest 
osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze 
na liście).

Zgłoszenia kandydatów na ławników 
należy składać w Urzędzie Gminy Raciąż, 

ul. Kilińskiego 2, pokój nr 12, w godzinach pracy 
urzędu do dnia 30 czerwca 2019 r.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod 
nr tel: 23 679 12 80

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można będzie po-
brać w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 12 oraz będzie udo-
stępniona na stronie internetowej www.gminaraciaz.pl.

Przewodnicząca Rady Gminy Raciąż
/-/ Teresa Muchyńska

Warto wiedzieć

INFORMACJA
dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników

1 czerwca br. ruszył nabór wniosków 
o przyznanie wsparcia na zalesianie i 
tworzenie terenów zalesionych. Pomoc 
skierowana jest do rolników, którzy są 
właścicielami lub współwłaścicielami 
gruntów przeznaczonych do zalesienia 
lub grunty te stanowią własność małżon-
ka. O pomoc może wnioskować rolnik, 
któremu został nadany numer identyfi -
kacyjny w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewi-
dencji gospodarstw rolnych oraz ewiden-
cji wniosków o przyznanie płatności. Be-
nefi cjentem mogą być również jednostki 
samorządu terytorialnego i jednostki or-
ganizacyjne gmin, powiatów oraz woje-

wództw (wyłącznie w zakresie wsparcie 
na zalesienie). Wnioski będzie można 
składać w biurach powiatowych ARiMR 
do 31 lipca br.

Wsparcie na zalesienie to jednora-
zowa, zryczałtowana płatność, która 
ma zrekompensować koszty wykonania 
zalesienia oraz jego ochronę. Jej wyso-
kość zależy od rodzaju sadzonek, gruntu, 
nachylenia terenu oraz wyboru sposobu 
zabezpieczenia uprawy leśnej. W kolej-
nych latach do zalesionych gruntów rol-
nik może otrzymać – przez 5 lat – premię 
pielęgnacyjną oraz premię zalesieniową 
– przez 12 lat.

MIR

Rolniku – posadź las i weź dofi nansowanieRolniku – posadź las i weź dofi nansowanie Gmina Raciąż od lat 
pomaga rolnikom w 
wypełnianiu wniosków 
o dopłaty bezpośrednie. 
W tym roku do końca maja 
z pomocy urzędnika 
z referatu rolnictwa Urzędu 
Gminy Raciąż – Bartosza 
Czarneckiego skorzystało 
188 gospodarzy, tj. około 
10 procent rolników 
z gminy.
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Rada Rodziców przy Szkole Podsta-
wowej w Starym Gralewie, pod wodzą 
przewodniczącej Beaty Wiśniewskiej 
i wiceprzewodniczącej Doroty Szy-
mańskiej, po raz kolejny zorganizowała 
imprezę dla dzieci z okazji ich święta. 
Serca publiczności podbiły smerfy, czyli 
najmłodsze dzieci, które tańczyły i śpie-
wały przebrane za te sympatyczne bajko-
we stworzenia. Na scenie ustawionej na 
boisku występowali też starsi uczniowie.

Atrakcji nie brakowało. Zjeżdżanie 
z tzw. dmuchańców, a szczególnie pły-
wanie w olbrzymich bańkach cieszy-
ło się zrozumiałym zainteresowaniem 

dzieci. Chłopcy z ciekawością 
zaglądali do wozów strażackich, 
a druhowie z chęcią pokazywali 
i objaśniali sprzęt służący do ak-
cji gaśniczych.

Były gry i konkursy. Nikt nie 
mógł narzekać na nudę.

Impreza została zorganizo-
wana z dużym rozmachem. Nie 
byłoby to możliwe bez licznego 
grona sponsorów, których listę 
otwierały Urząd Gminy Raciąż 
i Bank Spółdzielczy w Raciążu.

r-r

d i ó S k l d d i i Chł i k ś i

Dzień Dziecka ze smerfami
Gralewo

Serca publiczności podbiły smerfy

WYDARZENIA
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