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Na sesji 29 grudnia 2017 r. Rada 
Gminy Raciąż przyjęła budżet gminy na 
2018 r. Ale już w momencie jego uchwa-
lania wiadomo było, że będzie on zmie-
niany w ciągu roku. Najistotniejszą w 
najbliższym czasie zmianę zapowiedział 
wójt Ryszard Giszczak. Jest ona związana 
z podziałem nadwyżki budżetowej za rok 
2017. – Zapowiada się, że będzie to zna-
cząca kwota, która pozwoli sfi nansować 
wiele przedsięwzięć nie uwzględnionych 
w pierwszej wersji budżetu – wyjaśnił. 

Ponieważ 2018 r jest w gminie Raciąż ko-
lejnym rokiem drogowym pod względem 
inwestycyjnym, należy się spodziewać, 
że i nadwyżka budżetowa z ubiegłego 
roku w znacznej mierze zostanie przezna-
czona na ten cel. O tym, jak zostanie ona 
podzielona i na co przeznaczona zadecy-
dują radni, a „Głos” niezwłocznie poda 
ich decyzję na swoich łamach.

Więcej na temat tegorocznego 
budżetu gminy Raciąż na str. 2-3

Nie mogę Nie mogę 
się biernie przyglądać się biernie przyglądać 

Ryszard Giszczak zapytany o to, 
czy w nadchodzących wyborach samo-
rządowych będzie kandydował na wój-
ta gminy Raciąż odrzekł: – Zamierzam, 
chyba że pojawią się nieprzewidziane 
okoliczności, które to uniemożliwią. Pod-
jąłem taką decyzję, ponieważ wiem, na 
czym polega administrowanie gminą i 
czynię to dobrze. Mam zapał, zdrowie mi 
dopisuje, mózg pracuje, więc chciałbym 
przyczynić się do wykonania zaplanowa-
nych zamierzeń. A pozostało jeszcze tro-
chę spraw do ukończenia, chociażby wy-
budowanie zalewu. Oczywiście nie jest 
to jedyna potrzebna mieszkańcom gminy 
inwestycja. Kolejny rok z rzędu życie po-
kazuje, że obecnie najpotrzebniejsze są 
porządne drogi i będziemy je budować.

Jeśli nic się nie zmieni, wybory sa-
morządowe wójtów, burmistrzów, prezy-
dentów miast oraz radnych do rad gmin, 
powiatów i sejmików województw zosta-
ną przeprowadzone jesienią 2018 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, po-
wołując się na nowy kodeks wyborczy 
podała, że mogą się one odbyć w jedną z 
trzech niedziel: 21 października, 28 paź-
dziernika lub 4 listopada. 

Znowelizowany kodeks wyborczy  
wprowadza  dwukadencyjność wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast oraz lik-
widuje jednomandatowe okręgi wyborcze 
w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkań-
ców. Wydłuża do pięciu lat kadencję rad 
(do tej pory kadencja trwała 4 lata)

Nowela kodeksu wyborczego wpro-
wadza też zmiany w organizacji i prze-
prowadzeniu wyborów. 

Więcej na ten temat na str. 6

WYBORY WYBORY 
SAMORZĄDOWESAMORZĄDOWE

NA JESIENINA JESIENI – To, o czym powinni codziennie de-
cydować obywatele – na poziomie so-
łectwa, gminy, powiatu, województwa, 
zamienia się w decyzje struktur rzą-
dowych. Nie jestem w stanie biernie 
się temu przyglądać, więc zamierzam 
w tym roku startować w wyborach – 
mówi Adam Struzik, marszałek woje-
wództwa mazowieckiego. 

Czytaj na str. 7

Wójt Wójt 
zamierza kandydowaćzamierza kandydować

Jest budżet, ale będzie zmieniany

Tygodnik samorządowy „Wspólno-
ta” opublikował w ubiegłym roku ranking 
wydatków inwestycyjnych samorządów 
w latach 2014-2016 pod nazwą „Lide-
rzy inwestycji”. Wśród ponad 1500 gmin 
wiejskich w Polsce gmina wiejska Raciąż 
uplasowała się na 574 pozycji, najwyżej 
spośród gmin wiejskich w powiecie płoń-
skim.

Pozostałe gminy wiejskie z powiatu 
płońskiego zostały sklasyfi kowane dalej: 

gmina Baboszewo zajęła 668 miejsce, 
gmina Dzierzążnia – 758, gmina Nowe 
Miasto – 965, gmina Załuski – 1034, gmi-
na wiejska Płońsk – 1100, gmina Czer-
wińsk nad Wisłą – 1224, gmina Sochocin 
– 1292, gmina Naruszewo – 1433, gmina 
Joniec – 1519.

Niektóre lokalne pisma podały nie-
kompletną informację o rankingu, bez 
uwzględnienia gminy wiejskiej Raciąż. 

(r-r)

Gmina Raciąż pierwsza w powiecieGmina Raciąż pierwsza w powiecie
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DOCHODY  BUDŻETU  GMINY

Dochody ogółem zostały określo-
ne w uchwale budżetowej w wysokości 
33.509.876,32 zł. Kwota ta obejmuje:

– dochody bieżące w kwocie 
 31.169.586,32 zł;
– dochody majątkowe w kwocie
 2.340.290,00 zł.

Na kwotę 31.169.586,32 zł dochodów 
bieżących składają się następujące rodza-
je dochodów:

 dotacje celowe na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej – 9.803.141,00 zł, z czego na:
– świadczenia rodzinne, świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego 
oraz składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

 – 3.539.000,00 zł;
– świadczenie wychowawcze 
 – 6.193.000,00 zł;
– wynagrodzenie za sprawowanie 

opieki                         – 1.900,00 zł;
– składkę zdrowotną opłacaną 

za osoby pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne 

 – 21.300,00 zł;
– prowadzenie i aktualizację stałego 

rejestru wyborców     – 1.705,00 zł;
– administrację publiczną
 – 46.236,00 zł;

 dotacje celowe na realizację włas-
nych zadań bieżących – 666.383,00 zł 
przeznaczone są na dofi nansowanie 
zadań własnych gminy i dotyczą głów-
nie zadań zakresu pomocy społecznej, 
w tym na:
– zasiłki okresowe      – 81.000,00 zł;
– zasiłki stałe            – 191.000,00 zł;
– utrzymanie ośrodka pomocy
 społecznej              – 125.800,00 zł;
– składkę zdrowotną opłacaną za 

osoby pobierające zasiłki stałe
– 24.100,00 zł;

– dożywianie uczniów w szkołach 
 – 120.000,00 zł;
– wychowanie przedszkolne 

 – 124.483,00 zł;

 subwencja ogólna z budżetu 
 państwa – 10.247.495,00 zł,

w tym:
– część oświatowa  – 6.049.070,00 zł,
– część wyrównawcza 
 – 3.918.656,00 zł,
– część równoważąca 
 – 279.769,00 zł; 

 udziały w podatkach dochodowych 
od osób fi zycznych i prawnych 

 – 2.945.411,00 zł;

 dotacja celowa ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 przeznaczona na sfi -
nansowanie projektu „Lepszy start – w 
Gminie Raciąż stawiamy na edukację” 

– 165.385,32 zł;

 dotacja celowa ze środków unijnych 
stanowiąca dofi nansowanie projek-
tu „Rozwój oferty weekendowej dla 
turystów i mieszkańców bazującej 
na posiadanych zasobach przyrodni-
czych i kulturowych” (przeprowadze-
nie renowacji i restauracji fortyfi kacji 
(okopów) z okresu I Wojny Światowej 
oraz urządzenia szlaku turystycznego 
i ścieżki edukacyjnej w Strożęcinie w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020

   – 118.548,00 zł; 

 dochody własne       – 7.223.223,00 zł, 
z czego:
– wpływy z podatków od osób praw-

nych                    – 4.147.280,00 zł;
– wpływy z podatków i opłat od osób 
fi zycznych           – 1.754.100,00 zł;

– wpływy z innych opłat / targowa, 
eksploatacyjna, za zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych / 

 – 154.000,00 zł;
– usługi opiekuńcze    – 50.000,00 zł.
– dochody z tytułu refundacji wyna-

grodzeń z Urzędu Pracy 
 – 45.843,00 zł;
– wpływy za dzierżawę gruntów, wie-

czyste użytkowanie, czynszów 
 – 52.200,00 zł;
– dochody związane z realizacją za-

dań zleconych oraz wpływy z tytułu 
zwrotów wypłaconych świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego 

 – 54.800,00 zł;

– wpływy z różnych dochodów – 
90.000,00 zł;

– wpływy z opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi – 
875.000,00 zł.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 
2.340.290,00 zł, z czego:

– dotacja celowa ze środków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 stanowiąca refun-
dację poniesionych wydatków na za-
danie „Przebudowa drogi gminnej 
nr 301069W Kodłutowo-Szczepkowo”

– 608.891,00 zł;
– dotacja celowa stanowiąca dofi nanso-

wanie projektu „System wczesnego 
ostrzegania przed zjawiskami kata-
strofalnymi w Powiecie Płońskim” ze 
środków projektu 5.1 Dostosowanie 
do zmian klimatu Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020

 – 156.635,00 zł;
– dotacja celowa z budżetu państwa 

stanowiąca dofi nansowanie projektu 
„Lepszy start w Gminie Raciąż stawia-
my na edukację”             – 6.126,00 zł;

– dotacja celowa stanowiąca dofi nanso-
wanie projektu „Poprawa infrastruktu-
ry wodno-ściekowej poprzez budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków, 
wodociągów i stacji uzdatniania wody 
na terenie Gminy Raciąż” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 

 – 1.568.638,00 zł. 

WYDATKI  BUDŻETU  GMINY

Planowane wydatki w budżecie 
gminy na 2018 rok stanowią kwotę 
33.509.876,32 zł, na którą składają się 
następujące rodzaje wydatków:

a) wydatki bieżące   – 28.456.731,65 zł,
 w tym:
 wydatki na zadania zlecone

 – 9.803.141,00 zł;
 wydatki na zadania własne 

 – 18.623.590,65 zł;
 wydatki realizowane w drodze 

porozumień             – 30.000,00 zł;
b) wydatki majątkowe 
 – 5.053.144,67 zł;

Uchwalony 29 grudnia 2017 r. na sesji Rady Gminy Raciąż budżet gminy na 2018 r. 
przewiduje, że dochody i wydatki gminy w 2018 r. będą takie same i wyniosą 33,5 mln zł
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W wydatkach bieżących

największą pozycję stanowią wydatki 
na pomoc społeczną, które mają wy-
nieść ponad 12,2 mln zł. Kolejną pod 
względem wielkości pozycję w wydat-
kach bieżących stanowią wydatki na 
utrzymanie oświaty, które wynoszą 
8.342.400,00 zł. 

W dziale transport i łączność zapla-
nowano 623.155,15 zł na bieżące utrzy-
manie dróg gminnych. 

Na administrację publiczną zapla-
nowano wydatki w kwocie 4.233.536,00 
zł, związane z działalnością Rady Gmi-
ny, funkcjonowaniem Urzędu Gminy, 
promocją gminy, dietami sołtysów oraz 
wydatkami związanymi z poborem po-
datków,w tym: ewidencja ludności – 
46.236,00 zł, Rada Gminy – 191.000,00 
zł, Urząd Gminy (wynagrodzenia i po-
chodne, delegacje, szkolenia, odpis na 
ZFŚS, składki na PFRON, koszty utrzy-
mania i remontów budynków przy ul. Ki-
lińskiego i 11 Listopada) – 3.693.300,00 
zł; promocja gminy – 100.000,00 zł, po-
została działalność – 28.000,00 zł, diety 
i prowizje dla sołtysów – 175.000,00 zł. 
Na działalność i utrzymanie obiektów 
OSP, ubezpieczenie pojazdów, stra-
żaków, badania kierowców, naprawa 
sprzętu pożarniczego – 243.900,00 zł (w 
tym fundusze sołeckie – 38.467,91 zł). 

W dziale oświata i wychowa-
nie zaplanowano wydatki w kwocie 
365.626,66 zł z przeznaczeniem głów-
nie na zwrot kosztów za dzieci z gminy 

Raciąż uczęszczające z do przedszkoli, 
punktów przedszkolnych i oddziałów 
przedszkolnych w innych gminach – 
135.000,00 zł, oraz na realizację pro-
jektu „Lepszy start – w Gminie Raciąż 
stawiamy na edukację” – 220.126,66 zł. 

W dziale ochrona zdrowia zapla-
nowano wydatki w kwocie 86.000,00 zł 
w tym na realizowanie Gminnego Pro-
gramu Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych – 70.000,00 
zł, na realizowanie Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii zaplano-
wano wydatki w kwocie – 16.000,00 zł. 

W dziale edukacyjna opieka wy-
chowawcza zaplanowano wydatki na 
stypendia i inne formy pomocy dla 
uczniów w kwocie 30.000,00 zł. 

W dziale gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska zaplanowano wy-
datki w kwocie 1.394.550,00 zł, w tym 
na konserwację oświetlenia i oświetlenie 
dróg – 447.000,00 zł ( w tym z funduszu 
sołeckiego – 35.372,84 zł), utrzymanie 
zieleni w gminie – 3.000,00 zł, gospo-
darkę odpadami – 925.150,00 zł, pozo-
stałą działalność- 19.400,00 zł. 

W dziale kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego zaplanowano wydatki 
w kwocie 231.308,84 zł, z których głów-
ne to: dotacja dla Gminy Miasta Raciąż 
na realizację zadań związanych z utrzy-
maniem Gminnej Biblioteki Publicznej 
– 30.000,00 zł oraz na przeprowadzenie 
renowacji i restauracji okopów z okresu 
I Wojny Światowej oraz urządzenie szla-

ku turystycznego i ścieżki edukacyjnej 
w Strożęcinie (zadanie to będzie realizo-
wane po przyznaniu dofi nansowania. Na 
kulturę fi zyczną zaplanowano wydatki 
w kwocie 162.000,00 zł. 

Wydatki majątkowe zaplanowano 
w kwocie 5.053.144,67 zł, w tym wy-
datki inwestycyjne 4.551.361,67 zł. 
Na przebudowę drogi gminnej Unieck 
– Jeżewo Wesel część II wraz z kana-
lizacją deszczową w celu odwodnienia 
drogi przewidziano 560.000,00 zł; na 
budowę drogi gminnej Szapsk Błonie 
– 880.000,00 zł; na rozbudowę Szkoły 
Podstawowej w Krajkowie – 325.495,98 
zł, na budowę zbiornika „KRASZEWO” 
( w tym wykup gruntu) – 300.000,00 zł; 
na budowę pompowni strefowej wody 
wraz ze zbiornikiem retencyjnym w 
miejscowości Niedróż – 465.000,00 zł; 
na system wczesnego ostrzegania przed 
zjawiskami katastrofalnymi w powiecie 
płońskim – 195.794,00 zł; na projekt 
„Lepszy start – w Gminie Raciąż stawia-
my na edukację” – 30.630,02 zł; na uzu-
pełnienie infrastruktury oczyszczania 
ścieków komunalnych poprzez budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy Raciąż (etap III) w ra-
mach projektu „Poprawa infrastruktury 
wodno-ściekowej poprzez budowę przy-
domowych oczyszczalni ścieków, wo-
dociągów i stacji uzdatniania wody na 
terenie Gminy Raciąż w ramach PROW 
2014-2020” – 1.470.000,00 zł; na zada-
nia inwestycyjne planowane w ramach 
funduszy sołeckich – 324.441,67 zł; 
na pomoc fi nansową dla powiatu płoń-
skiego 501.783,00 zł na dofi nansowanie 

przebudowy drogi powiatowej Za-
widz – Osiek – Włostybory – Ko-
ziebrody – Raciąż (201.828,00 zł) 
i drogi powiatowej Drobin – Gra-
lewo – Mystkowo (299.955,00 zł).

W budżecie gminy na 2018 rok 
wyodrębniono fundusz sołecki 
z przeznaczeniem na realizację 
określonych we wnioskach so-
łectw przedsięwzięć, będących 
zadaniami własnymi gminy, słu-
żących poprawie warunków życia 
mieszkańców. Wydatki realizowa-
ne w ramach funduszu sołeckiego 
stanowią kwotę 696.836,42 zł (na 
co poszczególne sołectwa prze-
znaczyły pieniądze ze swojego 
funduszu – czytaj na str. 10-11),

r-r (na podstawie uzasadnienia 
do uchwały budżetowej)
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Na wieść o wybuchu powstania wła-
dze carskie zarządziły koncentrację wojsk 
w większych miastach. Garnizony roz-
proszone w powiecie mławskim zostały 
ściągnięte do Mławy. Dowódca garnizonu 
płockiego gen. Baron Mengden wysłał 
w teren liczne oddziały wojska. Jeden 
z nich przemieszczał się z Płońska do 
Drobina, a następnie do Glinojecka, gdzie 
natknął się na oddział powstańczy dowo-
dzony przez płka Kazimierza Wolskiego, 
naczelnika wojskowego powiatu mław-
skiego. Powstańcy wycofali się z Glino-
jecka w kierunku Krajkowa, a następnie 
do Uniecka, gdzie 28 stycznia stoczono 
potyczkę, pierwszą na terenie powiatu 
mławskiego.

Aktywnym uczestnikiem powstania 
styczniowego był proboszcz ks. Adam 
Kosiński (1818-1899). Z jego rapor-
tu do administratora diecezji płockiej z 
14 lutego 1863 roku znamy dokładniej-
szy przebieg bitwy. Przytoczmy go w ca-
łości w oryginalnej pisowni:

„Znękany będąc chorobą blisko 5-cio 
tygodniową zapalną płucową, w dodatku 
różą na całą twarz i głowę, gdy zaczą-
łem cokolwiek pierwszych sił nabierać, 
w dniu 28 st. r. b. o godz. 9 wiecz., nawie-
dzony zostałem niespodziewanie przez 
partję powstańców polskich, która była w 
przechodzie z Raciąża, Lipy, Szczepków. 
Cała partja, jak mi mówiono 105 osób, 
ulokowała się na środku wsi Unieck. 
Naczelnicy zaś w liczbie 6 pod dowódz-
twem Kazimierza Wolskiego, z legionów 
Garybaldiego mieniącego się z Włoch 
i ks. franciszkanina z Warszawy, przyby-
li do mnie uzbrojeni, żądając furmanki. 
W kwadrans niespełna, nagle wpada parę 
osób z partii, przestrzegając o nadchodzą-
cym wojsku ros., które otoczywszy cała 

wieś silnie, zajęło zabudowania plebań-
skie, a najbardziej plebanję. Przestrach, 
trwoga, ogarnęły mnie. Bezzwłocznie 
trzy kolumny kozaków w dodatku piecho-
ta rozpoczęli strzały najsilniej od strony 
plebanji bez przerwy. Spadające obrazy, 
wyłomy tynkowania, z okien szkło i wi-
doczne niebezpieczeństwo wprowadziło 
mnie w obłęd. Wychodzę, oświadczając, 
kim jestem (na moje nieszczęście miałem 
księdza z Ratowa, który mnie wyręczał 
w chorobie). Wiary mi nie dano. Pięciu 
żołnierzy otacza mnie, popychając bagne-
tami, abym na przodzie ich wskazywał 
miejsce ukrycia Polaków. Na plebanji 
wskutek wybicia szyb, zgasło światło 
w latarni, czy też może dno jej źle zało-
żone, wypadają więc żołnierze, myśląc, 
że zdrada. Człowiek mój, przez usunięcie 
mnie z miejsca, ratuje moje życie od kuli, 
która wpadłwszy jednem oknem, drugim 
wypadła i ta w same piersi byłaby mnie 
raziła. Bezzwłocznie opuszczam pleba-
nię. Wtedy natychmiast zostaję otoczony 
przez owych 5 żołnierzy po dopełnionej 
rewizji, czy nie mam broni i „w plen” na 
uboczu umieszczony, stoję na dworzu w 
szlafroku z gołą głową i z latarnią w ręku. 

Tu widzę rozmyślne zapalenie stodo-
ły, by służyła tylko za oświecenie do ści-
gania, bo nikogo w niej nie było. Również 
plebanja podpalona przez kozaków przy 
użyciu suchej słomy z dachu i wystrzale. 
Zupełne nieszczęście! Wybiegają z ognia 
powstańcy Polacy, otaczają ich żołnierze. 
Kozacy, dopełniają rewizji… a popłoch, 
wynikły w wojsku, dozwala mi ujść 
szczęśliwie do sąsiedniego domu, będące-
go w pobliżu i tam zostałem do godz. 3-ej 
rano., gdzie 3 kozaków uzbrojonych za-
biera mnie do dowódcy Sierzputowskiego 
pułkownika. Tu widzę, że i moja osoba 

155 rocznica wybuchu 155 rocznica wybuchu powstania styczniowegopowstania styczniowego
zagrożona i dozna jednego pewno losu 
z jeńcami. Lecz ten, pociesza, a przytem 
poleca zabrać i pochować dwóch zabi-
tych Polaków i mocno rannych pojednać 
z Bogiem, w liczbie których jeden umie-
ra w Uniecku, drugi w Raciążu, a trzeci 
w Glinojecku.

Z ludzi unieckich zabity został kupiec 
Koprowicz, ranny w rękę Kwiatkowski, 
na której dziecko swoje trzymał. Ci ra-
tować chcieli swoje rzeczy i uprowadzić 
z płomieni bydło.

Tak więc w okamgnieniu pozbawiony 
zostałem wszystkiego i całe mienie moje 
w popiół, gruzy zamieniono, wszystko, 
trzoda chlewna, która w pobliżu pleban-
ji w chlewach umieszczona była, zboże, 
cała krescencja, pasza, sprzęty, pościel, 
garderoba, biblioteka, która przeszło 
2 tys. Zł. Kosztowała, pieniądze, wszyst-
ko, wszystko, a pozostałość i całe mienie 
stanowił szlafrok i w czem byłem. Ratu-
nek był wykluczony, bo i ksiądz z Ratowa, 
służba domowa to wyratowali, co na nich 
było, jak i inni ludzie dworscy, w dwóch 
domach czworakach, w środku wsi, za-
mieszkali nie mogli uratować.

Probostwo przy tem straciło i kościół 
z uposażenia swego, wszystkie dowody 
i akta, zasiew cały, jary, trzodę chlew-
ną, wszystkie naczynia i sprzęty spisane 
tabelarycznym spisem i protokołem tra-
dycyjnym objęte. Z bielizny kościelnej: 
komże, fi ranki i rzeczy dane do prania, 
bursy, dwie puszki do chorych, wszystkie 
wota srebrne i inne, pieczęcie: kościelne, 
urzędników stanu cyw., do tuszu nowa 
i do laku dawna itp., akta metryczne od 
lat najdawniejszych i akta metryczno-cy-
wilne, a nawet duplikat z roku zeszłego 
1862 r. (prócz jednej księgi urodzonych 
samych 1 st. 1852 r., którą formując sum-
mariusz czyli rejestr, na stole przy oknie 
umieściłem i ta wskutek wypadnięcia 
okna wyrzucona na świat, ocalała i odda-
na mi została), serenga i bańki nadesłane 
dla felczerów parafi alnych”.

Potyczka w Uniecku w 1863 roku 
uważana jest powszechnie jako najważ-
niejsze wydarzenie w dziejach miejsco-
wości. Nazwa wsi dzięki temu wydarze-
niu historycznemu jest znana w podręcz-
nikach historii (zarówno regionalnej jak 
i Polski) XIX wieku oraz opracowaniach 
dotyczących powstania styczniowego. 

 
Jerzy Borowski

Autor, z wykształcania bibliotekarz 
i historyk, doktor nauk humanistycz-
nych w dyscyplinie historia, mieszka 
w Uniecku.

Potyczka  w  UnieckuPotyczka  w  Uniecku

Poczet sztandarowy szkoły w Uniecku, 
noszącej imię Powstańców Styczniowych,
podczas uroczystości z okazji Dnia Patrona
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5 grudnia, w 92. rocznicę śmierci Wła-
dysława Stanisława Reymonta, przy jego 
grobie na warszawskich Powązkach spo-
tkały się delegacje szkół, których pisarz 
jest patronem, animatorzy kultury, spo-
łecznicy, wychowawcy, członkowie orga-
nizacji i stowarzyszeń, które przyjęły jego 
imię, dyrektorzy muzeów oraz wielbiciele 
jego twórczości. Szkołę w Koziebrodach, 
której autor „Chłopów” jest od kilkunastu 
lat patronem, reprezentowała dyrektor pla-
cówki Małgorzata Środkowska.

Wartę honorową przy grobie pisarza 
pełniły delegacje ze sztandarami szkół z 
Dolnego Śląska i Mazowsza. Przybyli zło-
żyli wieńce i kwiaty na nagrobku, przypo-
minali znaczenie twórczości Reymonta dla 
naszej literatury i odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. Artyści, wśród których 
była Irena Karel, odtwórczyni jednej z po-
staci w ekranizacji „Chłopów” (żołnierka 
Teresa), czytali fragmenty tej powieści.

Przestawiciele szkół reymontowskich 
spotkali się potem w Muzeum Historii 
Polskiego Ruchu Ludowego, gdzie zwie-

dzali ekspozycje i mieli okazję do wy-
miany doświadczeń. Następnie odbyło się 
zebranie członków Stowarzyszenia „Nasz 
Reymont”. Na jego czele stoi Bożena 
Żelazowska – radna Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego, a dyrektor Małgorza-
ta Środkowska wchodzi w skład zarządu 
stowarzyszenia.

PAMIĘĆ

Artyści, wśród których była Irena Karel, 
czytali fragmenty „Chłopów”

PRZY GROBIE RE YMONTA

Wartę honorową pełniły delegacje 
ze sztandarami szkół

W Ł A D Y S Ł AW
S T A N I S Ł A W
REYMONT

6 grudnia 2017 r. w Szkole Podsta-
wowej w Koziebrodach odbyła się uro-
czystość mająca na celu upamiętnienie 
rocznicy śmierci patrona szkoły Włady-
sława Stanisława Reymonta oraz wypro-
mowania jego twórczości. Wszystkich 
obecnych na uroczystości serdecznie 
przywitała dyrektor szkoły Małgorzata 
Środkowska. 

Przypomniała również zebranym 
kilka istotnych faktów z życia patrona 
szkoły, a następnie zaprosiła do części 
artystycznej. 

Na wstępie uczennice klasy III od-
działu gimnazjalnego przybliżyły  historię 
naszej szkoły w gronie Szkół Reymontow-
skich oraz współpracę z Fundacją Włady-
sława Stanisława Reymonta z Kanady. 

Następnie uczestnicy spotkania  obej-
rzeli prezentację multimedialną o szkole 

i współpracy z Kanadą, którą przygoto-
wały uczennice klasy III oddziału gimna-
zjalnego Olga Jaros i Alicja Liberadzka.

W szkole odbył się konkurs plastycz-
ny inspirowany twórczością Reymonta. 
Wszystkie prace wyeksponowano na ga-
zetkach ściennych, a zwycięzców nagro-
dzono.

Dyrektor szkoły Małgorzata Środ-
kowska poprosiła o wręczenie nagród 
uczniom przewodniczącego Rady Rodzi-
ców – Jarosława Liberadzkiego i prze-
wodniczącego Rady Gminy – Jarosława 
Jaworskiego. 

W kategorii klas I – III SP:
I nagroda – Kryspin Klimowski 
II nagroda – Magdalena Żebrowska 
III nagroda – Jakub Zieliński 

W kategorii kas VII, II, III OG:
I nagroda –  Alicja Błaszczak 
II nagroda – Mateusz Kobuszewski 

Nagrodzone zo-
stały także uczen-
nice klasy III od-
działu gimnazjal-
nego – Olga Jaros 
i Alicja Liberadz-
ka za prezentację 
multimedialną. Po 
części artystycznej 
czytanie III tomu 
powieści „Chłopi” 
pt. „Wiosna” roz-
począł  przewodni-
czący Rady Gminy 
w Raciążu Jarosław 
Jaworski, następnie 
Danuta Kantorowska z Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Raciążu i Władysław 
Kwiatkowski – kierownik referatu obsługi 
szkół samorządowych w Raciążu, i  kolej-
no uczniowie, rodzice. 

sp

„Rodzina” reymontowska przy grobie noblisy

Czytali „Chłopów”
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Jeśli nic się nie zmieni,  
wybory samorządowe wój-
tów, burmistrzów, prezyden-
tów miast oraz radnych do rad 
gmin, powiatów i sejmików 
województw odbędą się jesienią 
2018 roku.

Prezydent RP Andrzej Duda 
podpisał w połowie stycznie 
znowelizowany kodeks wy-
borczy, który wprowadza także 
zmiany w ustawach o samorzą-
dzie gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim oraz o ustroju 
miasta stołecznego Warszawy. 
Najważniejsze z nich to dwu-
kadencyjność wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast 
oraz likwidacja jednomanda-
towych okręgów wyborczych 
w gminach powyżej 20 tysięcy 
mieszkańców. A także wydłu-
żenie do pięciu lat kadencji rad 
(do tej pory kadencja trwała 
4 lata)

Dwukadencyjność wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast ma być 
liczona od wyborów samorządowych w 
2018 roku. W noweli zapisano, że prze-
pis ten „nie dotyczy wybrania na wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Zgodnie z nowelizacją, kadencja rad 
gmin i powiatów oraz sejmików woje-
wódzkich wynosić będzie pięć lat. Jed-
nomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) 
będą obowiązywać tylko w gminach do 
20 tys. mieszkańców. Do tej pory ordyna-
cja większościowa dotyczyła wszystkich 
gmin z wyjątkiem miast na prawach po-
wiatu.

Nowela kodeksu wyborczego wpro-
wadza zmiany w organizacji i przeprowa-
dzeniu wyborów. Jedną z nich jest powo-
łanie dwóch obwodowych komisji wybor-
czych – oddzielnych dla przeprowadzenia 
wyborów i do ustalenia wyników głoso-
wania w obwodzie.

W każdej gminie działać będą urzęd-
nicy wyborczy powoływani przez szefa 
Krajowego Biura Wyborczego. Do zadań 
urzędników wyborczych należy zapew-
nienie sprawnego funkcjonowania obwo-
dowych komisji wyborczych, w szczegól-
ności:

1) przygotowanie i nadzór pod kierow-
nictwem komisarza wyborczego nad 
przebiegiem wyborów w obwodo-
wych komisjach wyborczych;

2) tworzenie i aktualizowanie systemu 
szkoleń dla członków obwodowych 
komisji wyborczych;

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń 
dla członków obwodowych komisji 
wyborczych;

4) dostarczenie kart do głosowania wła-
ściwym komisjom wyborczym;

5) sprawowanie nadzoru nad zapewnie-
niem warunków pracy obwodowych 
komisji wyborczych;

6) wykonywanie innych czynności zleco-
nych przez Państwową Komisję Wy-
borczą, komisarza wyborczego.

 Zgodnie z nowelą wprowadzona zo-
staje nowa defi nicja znaku „x” na karcie 
do głosowania – znak „x” to „co najmniej 
dwie przecinające się linie w obrębie
kratki”. „Dopisanie na karcie do głosowa-
nia dodatkowych numerów list i nazw lub 
nazwisk albo poczynienie innych znaków 
lub dopisków na karcie do głosowania, 
w tym w kratce lub poza nią, nie wpływa 
na ważność oddanego na niej głosu” – za-
pisano w ustawie. 

Zgodnie z nowymi prze-
pisami kandydat na wójta nie 
może jednocześnie kandydo-
wać na wójta w innej gminie. 
Nie może też jednocześnie 
kandydować do rady powia-
tu i do sejmiku województwa. 
Kandydat na wójta może kan-
dydować do rady gminy tylko 
na obszarze gminy, w której 
kandyduje na wójta. Wójtowie, 
radni, małżonkowie wójtów, 
zastępców wójtów, radnych, 
sekretarzy gminy, skarbników 
gminy, kierowników jedno-
stek organizacyjnych gminy, 
osób zarządzających i człon-
ków organów zarządzających 
gminnymi osobami prawnymi, 
a także osoby pozostające we 
wspólnym pożyciu z wójtami, 
zastępcami wójtów, radnymi, 
sekretarzami gminy, skarbnika-
mi gminy, kierownikami jed-
nostek organizacyjnych gminy, 

osobami zarządzającymi i członkami or-
ganów zarządzających gminnymi osoba-
mi prawnymi, nie mogą być członkami 
władz zarządzających lub kontrolnych 
i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek 
handlowych z udziałem gminnych osób 
prawnych lub przedsiębiorców, w których 
uczestniczą takie osoby. Wybór lub powo-
łanie tych osób na te funkcje są z mocy 
prawa nieważne.

W nowelizacji ustawy o samorządzie 
gminnym zapisano, że obrady rady gminy 
są transmitowane i utrwalane za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
Nagrania obrad są udostępniane w Biu-
letynie Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej gminy oraz w inny sposób 
zwyczajowo przyjęty.

Nowela wprowadza także inicjatywę 
uchwałodawczą w samorządach. W gmi-
nie do 5 tys. mieszkańców z obywatelską 
inicjatywą uchwałodawczą może wystą-
pić co najmniej 100 osób, w gminie do 
20 tys. (np. w gminie Raciąż) – co naj-
mniej 200 mieszkańców.

red.

Na zdjęciu siedziba komisji wyborczej 
w Gralewie podczas wyborów w 2014 r.

WYBORY

WYBORY SAMORZĄDOWEWYBORY SAMORZĄDOWE
NA JESIENINA JESIENI
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Prezydent RP podpisał nowe-
lizację kodeksu wyborczego. Pan 
wielokrotnie wypowiadał się prze-
ciwko zmianom w prawie wybor-
czym. Dlaczego?

– Jedną z takich istotnych zmian 
jest dwukadencyjność wójtów, burmi-
strzów i prezydentów oraz wydłużenie 
kadencji rad do 5 lat. W moim odczuciu 
są to zmiany niezgodne z konstytucją, 
ponieważ pozbawiają część obywateli, 
czyli wójtów, burmistrzów, prezyden-
tów, biernego prawa wyborczego, bo nie 
będą mogli po upływie 10 lat ponownie 
kandydować na te stanowiska. Różne 
badania, np. SGH, pokazują, że gminy, 
w których włodarze są dłużej niż dwie 
kadencje, rozwijają się znacznie lepiej i 
mają lepsze wskaźniki niż te, w których 
często zmienia się władza. Jest to dla 
mnie oczywiste – powinno się korzystać 
z dobrych gospodarzy. I to wspólnota lo-
kalna powinna decydować, komu powie-
rza ten obowiązek. Pozbawienie wspól-
noty tej decyzji jest w istocie następnym 
złamaniem konstytucji, bo pozbawia 
się czynnego prawa wyborczego – lu-
dzie nie mogą decydować o tym, kogo 
chcieliby widzieć na czele swoich gmin. 
W nowym prawie jest oczywiście dużo 
innych negatywnych rozwiązań, które 
ogólnie służą upolitycznieniu instytucji 
wyborczych i dużo władzy przechodzi z 

rąk sędziów z PKW w ręce politycznego 
ministra spraw wewnętrznych i admini-
stracji.

 Pan uczestniczy w życiu poli-
tycznym już prawie od 30 lat. Czy 
będzie pan startował również w 
najbliższych wyborach do samo-
rządu?

– Z samorządem związany jestem od 
samego początku jego funkcjonowania. 
Widzę, jak województwo mazowieckie 
się zmienia i wyrasta na lidera wzrostu 
gospodarczego w UE. W tym roku ob-
chodzimy 20-lecie istnienia prawdziwych 
samorządów. Pamiętam jeszcze, jak w 
atmosferze ciężkiej pracy i olbrzymiej 
nadziei tworzyliśmy coś zupełnie no-
wego – wspólnoty lokalne, które mo-
gły wreszcie decydować o tym, co się u 
nich dzieje. Powiatom i województwom 
przekazywano kolejne zadania i usługi 
publiczne. Po 20 latach widać, że to przy-
niosło pozytywne efekty. Dziś jesteśmy 
świadkami odwrotu od solidarności, po-
mocniczości i budowania dobra wspólne-
go. Władza robi wszystko, by ponownie 
centralnie sterować każdym miastem, 
każdą wsią. Pozbawia się wspólnoty lo-
kalne i regionalne możliwości decydowa-
nia o nich, gospodarowania ich pieniędz-
mi. Na poziomie województw odebrano 
nam możliwości realizowania doradztwa 
rolniczego, wspierania rozbudowy bazy 
sportowej, gospodarowania środkami 
wojewódzkich funduszy ochrony środo-
wiska, a ostatnio gospodarowania wodą 
i melioracjami. Wszystko to zarządzane 
będzie teraz centralnie. To, o czym po-
winni codziennie decydować obywatele 
– na poziomie sołectwa, gminy, powiatu, 
województwa, zamienia się w decyzje 

struktur rządowych. Nie jestem w stanie 
biernie się temu przyglądać, więc tak – 
zamierzam w tym roku startować w wy-
borach.

Nie szkoda panu porzuconego 
dla samorządu zawodu lekarza?

– Pierwsze zawodowe kroki stawia-
łem jako lekarz i bardzo tę pracę lubiłem, 
bo to było coś więcej niż zawód. Ale jako 
samorządowiec też mam poczucie, że je-
stem blisko ludzi. Praca samorządowca 
nie jest łatwa – trzeba mieć twardą skórę, 
czasem nawet bardzo twardą i duże po-
kłady energii. Gdybym miał coś zmie-
niać, to raczej więcej czasu poświęciłbym 
rodzinie. Gdybym mógł cofnąć czas… 
Ale nie mogę.

A jak pan ocenia szanse PSL-u 
w tych wyborach? Czy uda się po-
wtórzyć sukces sprzed czterech lat?

– Polskie Stronnictwo Ludowe 
jest zdecydowanie partią samorządową. 
W wyborach samorządowych liczą się 
sukcesy i osiągnięcia pojedynczych lu-
dzi – wójtów, burmistrzów, prezyden-
tów, radnych gminnych, powiatowych 
i radnych sejmiku. A tak się składa, że 
samorządowcy związani z PSL to ludzie, 
których wszyscy znamy, których efekty 
pracy oceniamy na co dzień. To ludzie, 
którzy nie brylują w telewizji, za to co-
dziennie widzimy ich w pracy. Dlatego 
wierzę głęboko, że powtórzymy sukces 
z 2014 r., a nawet poprawimy  ten wynik.

N i e  m o g ę  s i ę  b i e r n i eN i e  m o g ę  s i ę  b i e r n i e

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, w wy-
wiadzie dla „Tygodnika Ciechanowskiego” (nr 4 z 23 stycznia 
2018 r.) odniósł się m.in. do zmian w kodeksie wyborczym 
i zbliżających się wyborów samorządowych. Oto fragmenty 
wywiadu dotyczące tej tematyki.

p r z y g l ą d a ćp r z y g l ą d a ć
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§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości 
obowiązujące na terenie Gminy Raciąż:
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
bez względu na sposób zakwalifi kowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,75 złotych od 1 m² powierzchni;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucz-
nych – 4,63 złotych od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 0,35 złotych od 1 m2 po-
wierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewi-
talizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go przewiduje przeznaczenie pod budowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakoń-
czono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
– 3,04 zł od 1m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,35 złotych od 1 m² powierzchni użytko-

wej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 złotych 
od 1 m² powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifi kowanym materiałem siewnym – 
10,80 złotych od 1 m² powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ro-
zumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 złotych 
od 1 m² powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 2,55 złotych od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej.

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

§ 2.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części związane z ochroną przeciwpo-

żarową z wyłączeniem powierzchni zajętych na działalność 
gospodarczą;

2) nieruchomości lub ich części wykorzystywane na cele dzia-
łalności z zakresu kultury oraz kultury fi zycznej, sportu i re-
kreacji z wyłączeniem zajętych na działalność gospodarczą;

3) rurociągi i przewody sieci rozdzielczej wody oraz budowle 
służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc 
Uchwała Nr XX.132.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 1 grudnia 
2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień 
w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 
z 2016 roku, poz. 10988).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycz-
nia 2018 r. 

Przewodniczący Rady Gminy

 Jarosław Jaworski

Zwrot podatku akcyzowego
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do 
produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

• w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) 

stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

 Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

3 – 30 kwietnia 2018 r. 

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Akty prawne:

• Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

• Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji 
celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339)

UCHWAŁA  RADY  GMINY  RACIĄŻ  z  24  listopada  2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 r.
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We wszystkich szkołach Gminy Raciąż, w okresie od 
1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r realizowany jest pro-
jekt „Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukacje” 
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 pracy.

Cele szczegółowe:
1. kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez organi-

zację kół przedmiotowych dla uczniów uzdolnionych;
2. wykorzystywanie w nauczaniu Technik Informacyjno-

-Komunikacyjnych (TIK) poprzez doposażenie pracow-
ni przedmiotowych w sprzęt komputerowy i pomoce 
dydaktyczne;

3. objęcie indywidualizacją nauczania uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi;

4. wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez realiza-
cję zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Zajęcia są prowadzone w grupach ośmioosobowych, a in-
dywidualizacja nauczania – czteroosobowych w następujących 
szkołach Gminy Raciąż:

1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Chojnackiego 
w Krajkowie;

2. Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym 
Gralewie;

3. Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Rey-
monta w Koziebrodach;

4. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych 
w Uniecku.

W ramach projektu zorganizowano:

1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z:  matematyki – 
12 grup, przyrody – 4 grupy, j. angielskiego – 5 grup,

2. zajęcia rozwijające umiejętności – koła przedmiotowe z: 
matematyki – 10 grup, przyrodnicze – 9 grup, j. angiel-
skiego – 3 grupy, informatyczne – 9 grup;

3. zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, w tym uczniów młodszych: logopedyczne – 

6 grup, stymulujące rozwój poznawczy – 1 grupa, rewa-
lidacyjne – 1 grupa, warsztaty kompetencji społecznych 
– 7 grup. Łącznie zorganizowano 62 grupy, z których 
każda zrealizuje w r. szk. 2017/2018 po 30 godzin za-
jęć, a w całym okresie realizacji projektu po 60 godzin 
zajęć oraz 7 grup warsztatów kompetencji społecznych 
z których każda grupa zrealizuje w r. szk. 2017/2018 po 
10 godz. zajęć, a w całym okresie realizacji projektu po 
20 godz. zajęć.

Wsparciem w ramach projektu objęto 278 uczniów, w tym: 
146 dziewcząt i 132 chłopców. Uczniowie zakwalifi kowani do 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych osiągają niskie wyniki 
z przedmiotów powiązanych z kształceniem kompetencji klu-
czowych (średnia poniżej 3,90), a uczniowie objęci wsparciem 
w ramach kół zainteresowań osiągają średnie wyniki 4,0 lub 
wyższe z tych przedmiotów. Do udziału w projekcie zakwali-
fi kowano uczniów według indywidualnych predyspozycji oraz 
wskazań nauczycieli przedmiotów, wychowawców i rodziców.

Uczniowie objęci indywidualizacją nauczania mają specjal-
ne potrzeby edukacyjne, które zostały zdiagnozowane przez na-
uczycieli wchodzących w skład zespołów klasowych.

Programy zajęć projektowych są tworzone z wykorzysta-
niem różnych metod nauczania służących pobudzaniu kreatyw-
ności, innowacyjności, współdziałaniu w grupie. Znaczna część 
czasu poświęcona jest na zdobywanie wiedzy i kształcenie 
umiejętności. Zarówno na zajęciach wyrównawczych jak i roz-
wijających umiejętności dochodzi się do wiedzy drogą obser-
wacji i pomiaru, uczenia się wnioskowania, uogólniania i inter-
pretacji obserwowanych zjawisk fi zycznych oraz dostrzegania 
związków przyczynowo-skutkowych. Podobnie jest w trakcie 
zajęć matematycznych, informatycznych i językowych.

Indywidualizacją nauczania oraz zajęciami profi laktyki lo-
gopedycznej objęci są uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. 
Uczniowie mają możliwości przyswajania, w dostępny sposób, 
podstawowych pojęć i umiejętności znajdujących zastosowanie 
w życiu praktycznym. Dobierane są metody pracy nawiązujące 
do sytuacji z życia codziennego oraz nabywanie kompetencji 
przydatnych w przyszłym życiu zawodowym.

W ramach projektu zaplanowano zakup doposażenia pra-
cowni przedmiotowych w sprzęt komputerowy i pomoce dy-
daktyczne za kwotę 150 300,00 zł.

W grudniu 2017 r. zakupiono sprzęt komputerowy. Zaku-
pu pomocy dydaktycznych planujemy dokonać w okresie luty-
-kwiecień 2018 r.

Władysław Kwiatkowski 

Koordynator projektu

„Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukacje”
RPMA.10.01.01-14-7344/16-00

Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
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Nazwa sołectwa 
lub innej jednostki 
pomocniczej

Nazwa zadania, przedsięwzięcia
Planowane wydatki

Łączne
wydatki

w tym
bieżące majątkowe

Bogucin Dożwirowanie dróg gminnych 9829,34  2000,00
Zakup materiałów do remontu strażnicy OSP w Bogucinie 7829,34

Budy Kraszewskie Dożwirowanie dróg gminnych 12109,14 12109,14
Charzyny Dokumentacja na przeb.drogi gminnej Sikory 12632,38 10000,00

Dożwirowanie dróg gminnych 2632,38
Chyczewo Przebudowa drogi gminnej w Chyczewie dz.nr 35 8596,00 8596,00
Cieciersk Dożwirowanie dróg gminnych 23470,81 5970,81

Zakup akumulatora do lamp ledowych 1500,00
Zakup i montaż wiaty przystankowej 5500,00
Zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Raciążu 500,00
Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych 10000,00

Ćwiersk Dokumentacja na przeb.drogi gminnej w Ćwiersku 11660,66 10660,66
Dofi nansowanie zakupu kosiarki dla Szkoły Podst. w Starym Gralewie 1000,00

Dobrska Kolonia Remont strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii 12819,25 11019,25
Dofi nansowanie zakupu kosiarki dla Szkoły Podst. w Starym Gralewie 1800,00

Dobrska Włościany Dofi nansowanie zakupu kosiarki dla Szkoły Podst. w Starym Gralewie 10165,70 2000,00
Dożwirowanie dróg gminnych 8165,70

Drozdowo Modernizacja drogi gminnej nr 109 14276,83 14276,83
Druchowo Zakup sprzętu dla OSP w Koziebrodach 10128,33 1000,00

Remont budynku gminnego w Druchowie 9128,33
Folwark Raciąż Remont drogi gminnej dz.nr 1674/38 11249,54 11249,54
Grzybowo Remont budynku gminnego w Krajkowie 11174,80 500,00

Dofi nansowanie zakupu samochodu dla OSP w Krajkowie 1000,00
Zakup elementów na plac zabaw w Grzybowie 9674,80

Jeżewo Wesel Dokumentacja na przebudowę drogi nr 301018W Jeżewo Wesel 15211,18 5211,18
Ogrodzenie placu zabaw w Jeżewie Wesel 4000,00
Zakup i montaż altany – Jeżewo Wesel 6000,00

Kaczorowy Dofi nansowanie zakupu kosiarki dla Szkoły Podst. w Starym Gralewie 18649,58 1000,00
Zakup materiałów do remontu strażnicy oraz wyposażenia do garażu 
OSP Kaczorowy 4649,58

Dożwirowanie dróg gminnych 3000,00
Przebudowa drogi gminnej Kaczorowy 10000,00

Kiełbowo Dofi nansowanie zakupu kosiarki dla Szkoły Podst. w Starym Gralewie 11286,92 2000,00
Zakup wyposażenia do strażnicy OSP w Bogucinie 2000,00
Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych 2000,00
Dożwirowanie dróg gminnych 5286,92

Kiniki Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół zbiornika 
przeciwpożarowego 11137,42 1200,00

Montaż lamp oświetlenia ulicznego 6937,42
Dożwirowanie dróg gminnych 3000,00

Kocięcin Brodowy Dokumentacja na budowę wodociągu w miejscowości Kocięcin Brodowy 14426,33 4000,00
Dożwirowanie dróg gminnych 5100,00
Montaż lampy oświetlenia ulicznego 1000,00
Zakup farb do malowania przystanku 326,33
W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnia-
niem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej 
organizacja imprezy dla mieszkańców sołectwa

4000,00

Kodłutowo Uporządkowanie terenu boiska w Kodłutowie 19546,55 5500,00
Dożwirowanie dróg gminnych 14046,55

Kossobudy Remont budynku gminnego w Krajkowie 15061,68 561,68
Dofi nansowanie zakupu samochodu dla OSP w Krajkowie 1500,00
Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301066W 13000,00

Koziebrody Projekt na przebudowę drogi w Koziebrodach nr ewiden.454 29151,64 10000,00
Budowa parkingu przy strażnicy OSP Koziebrody 5000,00
Zakup materiałów do remontu strażnicy OSP Koziebrody 5000,00
Dożwirowanie dróg gminnych 9151,64

Kozolin Regulacja stanu prawnego drogi w Kozolinie 12520,26 5000,00
Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301076W Kozolin-Cywiny 7520,26

Krajkowo Remont budynku gminnego w Krajkowie 15398,05 3000,00
Dofi nansowanie zakupu samochodu dla OSP w Krajkowie 10598,05
Wykonanie oświetlenia przy strażnicy OSP w Krajkowie 1800,00

Kraszewo Czubaki Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej (Kraszewo Czubaki-Budy 
Kraszewskie) 13080,87 13080,87

Kraszewo Falki Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 301001W 12109,14 12109,14
Kraszewo Gaczułty Dożwirowanie dróg gminnych 18649,58 4649,58

Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 239 Kraszewo Gaczułty-
Kraszewo Sławęcin 14000,00
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Kraszewo Podborne Dożwirowanie dróg gminnych 12296,01 12296,01
Kraśniewo Dożwirowanie dróg gminnych 11436,41 2000,00

Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w bud.gminnym w Kraśniewie 6000,00
Dofi nansowanie zakupu kosiarki dla Szkoły Podst. w Starym Gralewie 1000,00
Zakup kosiarki do utrzymania terenu wokół bud, gminnego w Kraśniewie 1000,00
Doposażenie aneksu kuchennego w budynku gminnym 1436,41

Kruszenica Remont budynku gminnego w Krajkowie 11100,05 1000,00
Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Kruszenica 10100,05

Lipa Dożwirowanie dróg gminnych 10016,21 9016,21
Remont budynku gminnego w Krajkowie 1000,00

Łempinek Dokumentacja na przebudowę drogi w Łempinku do Niesiołowa 8894,99 8894,99
Łempino Oświetlenie uliczne 14426,33 5000,00

Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych 5000,00
Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej dz.201 4426,33

Mała Wieś Zakup i montaż altany – Mała Wieś 11884,90 11884,90
Malewo Dokumentacja na przebudowę drogi Malewo-Druchowo 8969,74 7000,00

Zakup sprzętu dla OSP w Koziebrodach 1969,74
Młody Niedróż Dożwirowanie dróg gminnych 12034,40 2000,00

Zakup sprzętu dla OSP w Koziebrodach 2000,00
Przebudowa drogi gminnej w Niedrożu 8034,40

Nowe Gralewo Dofi nansowanie zakupu kosiarki dla Szkoły Podst. w Starym Gralewie 11735,40 1700,00
Dożwirowanie dróg gminnych 10035,40

Nowy Komunin Regulacja stanu prawnego drogi Nowy Komunin 12632,38 10000,00
Dożwirowanie dróg gminnych 2632,38

Nowe Młodochowo Dożwirowanie dróg gminnych 13604,10 8000,00
Zakup i montaż wiaty przystankowej 5000,00
Dofi nansowanie zakupu kosiarki dla Szkoły Podst. w Starym Gralewie 604,10

Pęsy Dożwirowanie dróg gminnych 8633,37 8633,37
Pólka Raciąż Oświetlenie uliczne 18163,72 7000,00

Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Pólka Raciąż 7163,72
Dożwirowanie dróg gminnych 4000,00

Sierakowo Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Sierakowo 13678,85 13678,85
Stare Gralewo Dożwirowanie dróg gminnych 15809,16 7809,16

Dofi nansowanie zakupu kosiarki dla Szkoły Podst. w Starym Gralewie 3000,00
Zakup i montaż wiaty przystankowej 5000,00

Stary Komunin Zakup kosiarki do utrzymania placu zabaw 10987,93 987,93
Dofi nansowanie przebudowy drogi gminnej dz.nr 57 10000,00

Strożęcin Oświetlenie uliczne 15435,42 15435,42
Szapsk Zakup bramek na boisko w Szapsku 15622,29 2000,00

Dożwirowanie dróg gminnych 6622,29
Zakup krzeseł do budynku gminnego w Szapsku 7000,00

Szczepkowo Remont budynku gminnego w Szczepkowie 15398,05 15000,00
Zakup piasku na plac zabaw w Szczepkowie 398,05

Unieck Doposażenie placu zabaw 22162,72 7000,00
Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Uniecku 3000,00
Zakup artykułów i sprzętu sportowego dla młodzieży biorącej udział 
w zawodach sportowych 1500,00

W ramach przedsięwzięć związanych ze wspieraniem i upowszechnia-
niem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej 
organizacja imprezy dla mieszkańców sołectwa

1362,72

Dożwirowanie dróg gminnych 4000,00
Malowanie przystanku 300,00
Zasypanie i wyrównanie działki w Uniecku 5000,00

Wępiły Zakup zamiatarki drogowej 11997,02 10997,02
Dofi nansowanie zakupu kosiarki dla Szkoły Podst. w Starym Gralewie 1000,00

Witkowo Wykaszanie poboczy przy drogach gminnych 12258,64 1258,64
Dożwirowanie dróg gminnych 11000,00

Zdunówek Zakup i montaż wiaty przystankowej 11959,65 4475,00
Dożwirowanie dróg gminnych 7484,65

Żukowo Strusie Przebudowa drogi gminnej nr 58 9231,35 9231,35
Złotopole Dożwirowanie dróg gminnych 10614,19 8614,19

Dofi nansowanie zakupu kosiarki dla Szkoły Podst. w Starym Gralewie 2000,00
Żychowo Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 110 11511,16 8000,00

Dożwirowanie dróg gminnych 3000,00
Remont budynku gminnego w Krajkowie 511,16

Ogółem 696836,42 372394,75 324441,67
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Ważnym elementem nauki poprzez 
zabawę jest rozwój u dzieci ich natural-
nej pasji odkrywania świata poprzez m.in 
ciekawe eksperymenty fi zyczne i che-
miczne, które pokażą zjawiska z najbliż-
szego otoczenia. 

Po raz pierwszy w przedszkolu zor-
ganizowane zostały zajęcia z elementami 
sensoplastyki. Wykonaliśmy między in-
nymi: ciecz newtonowską; piasek kine-
tyczny; dywan sensoryczny.

Korzyści dla dzieci wynikające z 
uczestniczenia w takich zajęciach to:
● uwalnianie naturalnej ekspresji twór-

czej,
● wspieranie samodzielności,
● czerpanie satysfakcji z kreatywnego 

działania,
● doświadczanie sukcesów w realizacji 

swoich pomysłów,

● wspieranie aktywności we wprowa-
dzanie zmian i ulepszeń,

● poznawanie nowych form wyrazu 
i działań artystycznych,

● współdziałanie i wzajemna pomoc 
w celu osiągnięcia zamierzonych pla-
nów,

● wzmacnianie wiary we własne moż-
liwości.

Choć nie ma już po nim śladu, w połowie stycznia spadło 
sporo śniegu. Na tyle dużo, że trzeba było uruchomić sprzęt 
do odśnieżania. Gmina Raciąż dysponuje trzema pługami 
montowanymi na samochodach strażackich OSP Dobrska 

Kolonia, OSP Unieck i OSP Koziebrody (po ubiegłorocznym 
wypadku auto po naprawie wróciło w styczniu do jednostki), 
równiarką, ciągnikiem z pługiem, a jak trzeba, to i drugim 
ciągnikiem z pługiem udostępnianym przez spółkę wodną. (r-r)

W połowie stycznia zima sypnęła śniegiemW połowie stycznia zima sypnęła śniegiem

      Sprzęt OSP Dobrska Kolonia w akcji odśnieżania. Za kierownicą sam prezes Janusz Marcinkowski.  Fot. UG
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Kreatywne brudzenieKreatywne brudzenie

Prowadząca: Marlena Wrońska

Urząd Gminy Raciąż jest organizato-
rem konkursu pod nazwą „Zbiórka maku-
latury” w szkołach podstawowych z tere-
nu gminy, który rozpoczął się 2 stycznia 
i potrwa do 31 maja, a jego rozstrzygnię-
cie jest planowane wraz zakończeniem 
roku szkolnego.

Celem konkursu jest popularyzowa-
nie wiedzy na temat selektywnej zbiórki  
odpadów komunalnych, możliwości re-
cyklingu oraz wykorzystania surowców 
wtórnych, co skutkuje ograniczeniem 
masy odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji, a także wyrobienie 
nawyku segregacji odpadów w miejscu 

ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach 
domowych czy szkole.

Poprzez zbiórkę makulatury należy 
rozumieć zbiórkę wyłącznie takich odpa-
dów jak: gazety, czasopisma, książki, ze-
szyty, zapisane lub zadrukowane kartki, 
ulotki, tektura opakowaniowa, np. karto-
ny, pudła.

Spośród uczniów biorących udział 
w konkursie 
zostaną wyło-
nieni laureaci 
w następują-
cych katego-
riach: najlep-

sza szkoła podstawowa, najlepsza klasa 
w danej szkole i we wszystkich szkołach, 
najlepszy uczeń w każdej szkole, najlep-
szy uczeń w gminie wśród wszystkich 
szkół. O zwycięstwie decyduje oczy-
wiście ilość zebranej makulatury. Wójt 
Ryszard Giszczak zapewnia, że gmina nie 
będzie szczędzić grosza na nagrody. 

(r-r)
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