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W Wielką Niedzielę pogoda,
duża w polu uroda.

Gdy na dzwony wielkanocne pada,
suchość nam przez całe lato włada.

Gdy na Zmartwychwstanie dżdżysto i chłody,
do Zielonych Świątek więcej deszczu niż pogody.

Pogodny dzień wielkanocny
grochowi wielce pomocny.

Kto dzień i noc gości,
to w Wielką Niedzielę pości.

Gdy Wielki Piątek ponury,
Wielkanoc będzie bez chmury.

Kto w Wielki Piątek sieje,
ten się w żniwa śmieje.

W Wielki Piątek
dobry zasiewu początek.

Przysłowia na WielkanocPrzysłowia na Wielkanoc

Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski, 

Przewodnicząca Rady Gminy Raciąż Teresa Muchyńska,Przewodnicząca Rady Gminy Raciąż Teresa Muchyńska,

radni Gminy Raciąż oraz pracownicy Urzędu Gminy.radni Gminy Raciąż oraz pracownicy Urzędu Gminy.
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju,Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół 

oraz wesołego Alleluja oraz wesołego Alleluja 

życzą Mieszkańcom Gminy Raciążżyczą Mieszkańcom Gminy Raciąż
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I sesja nowej Rady Gminy Raciąż

Opieka nad bezdomnymi zwierzę-
tami na terenie gminy obejmować bę-
dzie przede wszystkim współdziałanie 
z wybranym schroniskiem, wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt i ich transport do 
schroniska oraz poszukiwanie dla nich 
nowych właścicieli.

W ramach prowadzonych działań na 
rzecz ochrony bezdomnych zwierząt ko-
nieczna będzie także współpraca gminy 
z organizacjami społecznymi, których sta-
tutowym celem jest ochrona zwierząt, oraz 
innymi osobami prawnymi i fi zycznymi.

Zadania priorytetowe programu to: 
zapewnienie bezdomnym zwierzętom 
miejsca w schronisku. opieka nad wolno 
żyjącymi kotami, odławianie bezdom-
nych zwierząt, obligatoryjna sterylizacja 
albo kastracja zwierząt w schronisku, po-
szukiwanie właścicieli dla bezdomnych 

zwierząt, usypianie ślepych miotów, 
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu 
zapewnienia miejsca dla zwierząt gospo-
darskich, zapewnienie całodobowej opie-
ki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 
drogowych   z udziałem zwierząt, eduka-
cja mieszkańców w zakresie opieki nad 
zwierzętami.

Zgłoszenia o zwierzętach przebywa-
jących na terenach ogólnie dostępnych 
w obrębie gminy, co do których istnieje 
przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmo-
wać będzie Urząd Gminy w Raciążu, który 
podejmie działania zmierzające do ustale-
nia właściciela bądź opiekuna zwierząt.

Odławianiem bezdomnych zwierząt z 
terenu gminy Raciąż zajmuje się lekarz 
weterynarii Stanisław Szymczyk – Lecz-
nica Weterynaryjna Małych Zwierząt
w Płońsku. 

Odłowione zwierzęta zostaną prze-
wiezione i umieszczone w schronisku 
dla zwierząt – Schronisko w m. Chr-
cynno prowadzone przez Fundację Cen-
trum Ochrony Środowiska Pożytku Pu-
blicznego z siedzibą w Nasielsku przy 
ul. Dąbrowskiego 18, bądź oddane do 
adopcji.

Opieka nad zwierzętami bezdomnymiOpieka nad zwierzętami bezdomnymi

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, 
ochronę i opiekę.” – art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122)

Rada Gminy Raciąż przyjęła program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Raciąż w 2019 r. Wysokość środków fi nansowych zarezer-
wowanych w budżecie gminy Raciąż, przeznaczonych na realiza-
cję programu wynosi 50.000 zł.

Policja apeluje do kierowców o za-
chowanie szczególnej ostrożności w oko-
licach lasów, ale także łąk i pól. Coraz 
częściej na drogę wychodzą dzikie zwie-
rzęta i dochodzi do zdarzeń drogowych 
z ich udziałem. Tylko 10 kwietnia  na 
terenie powiatu płońskiego miały miej-
sce 4 kolizje samochodów osobowych ze 
zwierzyną. 

Około godz. 19.25 w Rzewinie kieru-
jący osobowym oplem uderzył w sarnę. 
Zwierzę wbiegło tuż przed jadący pojazd 
od prawej strony. Godzinę później w Ilin-
ku na krajowej 10. przed skodę wysko-
czyła również sarna. Doszło do zderzenie. 
Kilkanaście minut później w Ciemniewie 
na trasie nr 50 doszło do kolejnego zda-
rzenia z udziałem dzikiego zwierzęcia. 
Tym razem osobowy volkswagen uderzył 
w łosia, który nagle wybiegł na jezdnię. 
Następnie po godz. 3. w nocy na krajowej 
62 w okolicy miejscowości Wola kierują-

cy osobowym citroenem potrącił sarnę. 
Na szczęście w wyniku tych zdarzeń nie 
ucierpiała żadna osoba. 

Gdy dostrzeżemy zwierze na drodze 
lub w jej pobliżu przede wszystkim na-
leży zwolnić i  uważnie obserwować jej 
otoczenie. Często zwierzęta takie jak sar-
ny nie przemieszczają się samotnie. Od-
czekajmy, aby „nieproszony gość” sam 
przemieścił się na drugą stronę drogi 
lub w głąb lasu. Nawet jeśli zwierzę stoi 
w pewnej odległości od jezdni, zawsze 
istnieje ryzyko, że nagle może wbiec pod 
koła.

Policja  apeluje i ostrzega
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Uwaga na dzikie zwierzętaUwaga na dzikie zwierzęta
Jeśli już dojdzie do potrącenia, należy 

wezwać policję. Czasem udaje się urato-
wać jeszcze zwierzę. Należy jednak cały 
czas pamiętać o własnym bezpieczeństwie 
i zachować ostrożność.

Kierowcy powinni pamiętać również, 
by nie lekceważyć znaku drogowego 
„Uwaga na dzikie zwierzęta”. Ostrzega on 
kierowcę, że ryzyko wtargnięcia dzikiego 
zwierzęcia na drogę na tym odcinku dro-
gi jest większe niż w innych miejscach.

KPP Płońsk

Podziękowanie
Państwu Małgorzacie i Stanisławowi Mączewskim serdeczne 

podziękowanie za pomoc przy budowie placu zabaw w Kinikach.
Wdzięczni mieszkańcy Kinik
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Dofinansowanie kształcenia nauczycieliDofinansowanie kształcenia nauczycieli
Rada Gminy Raciąż podjęła uchwałę w sprawie ustalenia 

planu dofi nansowania dokształcania zawodowego nauczycieli 
i maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobierane przez szko-
ły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia spe-
cjalności i form kształcenia ,na które jest przyznawane dofi nan-
sowanie w 2019 r.

Wyodrębniony został fundusz na dofi nansowanie dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego
w kwocie 38 254,00 zł, co stanowi 0,8 % planowanych rocz-
nych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Podział środków pomiędzy poszczególne szkoły przedsta-
wia się następująco:

– Szkoła Podstawowa w Koziebrodach        – 10 054,00 zł;
– Szkoła Podstawowa w Krajkowie             –  8 262,00 zł;
– Szkoła Podstawowa w Starym Gralewie   – 10 638,00 zł;
– Szkoła Podstawowa w Uniecku                 –  9 300,00 zł.

Ustalona została maksymalna kwota dofi nansowania opłat 
za kształcenie, pobierana przez szkoły wyższe i zakłady kształ-
cenia nauczycieli, do wysokości 1 000,00 zł za jeden semestr 
nauki. Dofi nansowanie obejmuje opłaty poniesione w 2019 r.

Preferowane kierunki dokształcania nauczycieli na rok 2019 
zostały uzgodnione z dyrektorami szkół, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Raciąż, na podstawie przeprowadzo-
nej diagnozy istotnych potrzeb.

Zgodnie z zapisami w ustawie Karta Nauczyciela na organie 
prowadzącym spoczywa obowiązek wyodrębnienia środków 
na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8 % 
planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli. Środki fi nansowe wyodrębniono w planie budżetu 
każdej szkoły osobno.

Do rozpoczętego 8 kwietnia strajku w szkołach przystąpi-
li nauczyciele ze wszystkich placówek oświatowych w gminie 
Raciąż. Wójt i dyrektorzy wydali komunikat, w którym poin-
formowali, że szkoły będą czynne i zapewnią opiekę dzieciom.

Na Facebooku dyrektor szkoły w Gralewie napisał do rodzi-
ców: „Informuję, że w rozmowach prowadzonych przez stronę 
rządową z nauczycielskimi związkami zawodowymi nie udało 
się uzyskać pełnego porozumienia. Dwie centrale związkowe 
potwierdziły przeprowadzeni strajku w szkołach. W związku 
z tym ogłaszam, że na terenie Szkoły Podstawowej w Starym 
Gralewie większość nauczycieli przystąpiła do strajku, który 
trwać będzie do odwołania. Ponownie przekazuję Państwu, 
że szkoła zapewni zajęcia opiekuń-
cze dla wszystkich uczniów, których 
rodzice zadeklarują taką potrzebę. 
Uprzejmie proszę rodziców, któ-
rzy mają taką możliwość, o pozo-
stawienia w tych dniach dzieci w 
domu. Powtarzam jednocześnie, że 
zgodnie z wcześniejszymi informa-
cjami w dniach 10 – 17 kwietnia w 
szkole odbędą się bez zakłóceń eg-
zaminy gimnazjalny i ósmoklasisty. 
W dniach tych zajęcia edukacyjne 
są odwołane. Gdy sytuacja ulegnie 
zmianie przekażę Państwu informa-
cje tą samą drogą.Jeszcze raz proszę 
Państwa o wyrozumiałość i przepra-
szam za utrudnienia”.

Według informacji uzyskanych 
w Urzędzie Gminy Raciąż, 9 kwiet-
nia (stan na godz. 11), w szkole 
w Gralewie strajkowało 17 osób na 
22 zatrudnionych, a do szkoły przy-
szło jedno dziecko. W Krajkowie 
protestowało 13 osób (17 zatrud-
nionych); przyszło dwoje dzieci. 
W Koziebrodach w strajku w tym 

czasie uczestniczyło 15 osób (19 zatrudnionych); przyszło jed-
no dziecko. W Uniecku do strajku przyłączyło się 7 osób (19 
zatrudnionych). W tej placówce w klasach I-IV odbywały się 
normalne zajęcia – obecni byli wszyscy uczniowie, jedynie
w kl. IV frekwencja wynosiła 50 proc. Natomiast z klas V-VIII 
do szkoły w Uniecku przyszło tego dnia dwóch uczniów.

Na 10, 11 i 12 kwietnia zaplanowane były egzaminy gimna-
zjalne. Dyrektorzy szkół w upublicznionych komunikatach za-
pewniali, że egzaminy się odbędą. Takie zapewnienia ze strony 
dyrekcji placówek dotyczyły też sprawdzianu ósmoklasistów, 
zaplanowanego w dniach 15-17 kwietnia.

(R-r)

STRAJK W SZKOŁACHSTRAJK W SZKOŁACH
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Nowe opłaty za odpadyNowe opłaty za odpady

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się 
wyboru metody ustalenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, która stanowić będzie iloczyn liczby miesz-
kańców zamieszkujących daną nieruchomości oraz stawki opłaty. 
Rada ustaliła miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy:

♦ w wysokości 13 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nie-
ruchomość w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny;

♦ w wysokości 20 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieru-
chomość w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny.

W uzasadnieniu do tej uchwały czytamy, że Rada Gminy określa-
jąc stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze 
pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy, 
ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, koszt funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przypadki, 
w których na niektórych nieruchomościach odpady komunalne po-
wstają sezonowo.

Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnym 
zależy od sposobu zbierania i odbierania odpadów powstałych na 
terenie nieruchomości. Rada Gminy zobowiązana jest do ustalenia 
wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób se-
lektywny.

Na koniec 2018 roku na terenie gminy Raciąż, zgodnie ze zło-
żonymi deklaracjami określającymi wysokość opłaty za odpady ko-
munalne, mieszkało 6 285 osób, z których 5 638, tj. ok. 90%, zade-
klarowało zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Miesięczny koszt całego systemu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi na terenie gminy Raciąż to kwota około 81 000,00 złotych. 
Składa się na nią miesięczna opłata dla podmiotu odbierającego odpady 
komunalne w wysokości 75 829,50 zł oraz koszty funkcjonowania sys-
temu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Miesięczny wpływ do budżetu gminy z tytułu opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi wg dotychczasowych stawek 
wynosiłby:

5 638 x 9,00 zł + 647 x 16,00 zł = 61 094,00 zł

Jak wynika z powyższego rachunku miesięczny wpływ z tytułu 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie byłby w stanie 
pokryć w całości miesięcznej faktury (75 829,50 zł) za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych, wystawianej przez podmiot 
świadczący usługi w tym zakresie, pomijając koszty obsługi systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Raciąż tj. 
około 5 000,00 – 6 000,00 zł miesięcznie.

Natomiast miesięczny wpływ do budżetu gminy z tytułu opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg nowych stawek wy-
nosił będzie:

5 638 x 13,00 zł + 647 x 20,00 zł = 86 234,00 zł

Biorąc pod uwagę sytuację, gdy wszyscy mieszkańcy zdecydo-
waliby się na selektywny sposób gromadzenia odpadów, miesięczny 
wpływ do budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi wynosiłby:

6 285 x 13,00 zł = 81 705,00 zł

W obu przedstawionych wyżej przypadkach uzyskane kwoty po-
krywają w całości potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.

Mając na uwadze powyższe niezbędną jest zmiana stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, by system mógł się bi-
lansować bez uszczuplania przy tym budżetu gminy.

Otrzymana kwota – 86 234,00 zł/mc, którą gmina Raciąż zamie-
rza uzyskać po wprowadzeniu nowych stawek za odbiór odpadów 
komunalnych, pokryje w całości funkcjonowanie systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi. Wobec powyższego wprowadze-
nie nowych stawek na poziomie 13,00 zł i 20,00 zł jest w całości 
uzasadnione i zgodne z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach – czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady 
Gminy Raciąż w sprawie wyboru metody opłaty oraz ustalenia staw-
ki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Gminy Raciąż, na sesji 28 marca, przyjęła też uchwa-
łę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właści-
cieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nierucho-
mości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, któ-
rzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów ko-
munalnych.

W zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych bez 
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów stawki te wynoszą:

a) pojemnik o pojemności 120 L – 40,00 zł;
b) pojemnik o pojemności 240 L –  60,00 zł;
c) pojemnik o pojemności 1100 L – 165,00 zł;
d) pojemnik KP 7 o pojemności 6500 L – 1 010,00 zł.
W zakresie odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 

jeżeli pozostałe odpady gromadzone są i odbierane w sposób selek-
tywny:

a) pojemnik o pojemności 120 L – 30,00 zł
b) pojemnik o pojemności 240 L – 37,00 zł
c) pojemnik o pojemności 1100 L – 100,00 zł
d) pojemnik KP 7 o pojemności 6500 L – 600,00 zł
Wyżej wymienione opłaty określają odbiór odpadów komunal-

nych raz w miesiącu oraz uwzględniają podatek VAT, koszty trans-
portu i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Uchwała określa też górną stawkę opłaty obowiązującą na te-
renie gminy Raciąż, ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych przez przed-
siębiorcę posiadają-
cego decyzję Wójta 
Gminy Raciąż zezwa-
lającą na prowadzenie 
przedmiotowej dzia-
łalności, w wysokości 
80,00 zł/m3. Opłata 
ta uwzględnia poda-
tek VAT oraz koszty 
transportu nieczysto-
ści ciekłych do stacji 
zlewnej.

Sortownia 
odpadów w PGK 

w Płońsku

Na sesji 28 marca Rada Gminy Raciąż przyjęła uchwałę w sprawie wyboru metody opłaty
oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Nasza fi rma jest spółką gminy miej-
skiej Płońsk. Odbieramy odpady z gmin 
powiatu płońskiego, a także płockiego 
i nowodworskiego W naszym zakła-
dzie część odpadów przerabiamy, część 
składujemy, a część przekazujemy do 
dalszego zagospodarowania. Mamy po-
zwolenie zintegrowane na odbiór rocznie 
57 tysięcy ton odpadów komunalnych 
zmieszanych i 3 tys. opadów selektyw-
nie zbieranych. Nasz zakład jest jest Re-
gionalną Instalacją Przerobu Odpadów 
Komunalnych, w skład którego wchodzi 
składowisko, część mechaniczno-biolo-
gioczna, czyli sortownia i kompostownia 
oraz kompostownia odpadów zielonych. 
Przyjmujemy też odpady, które nie są 
ujęte w pozwoleniu zintegrowanych, 
a więc np. odpady pobudowlane, z cmen-
tarzy. To są odpady wydzielone. Nasza 
oferta jest więc dość szeroka.

Dlaczego wzrosły opłaty za odpa-
dy komunalne? Najkrócej na to pytanie 
można odpowiedzieć w ten sposób: po-
nieważ wzrosły koszty zagospodarowa-
nia odpadów oraz ich ilość. Dlaczego 
wzrosła ilość – odpowiedź jest prosta. 
Wzrósł poziom życia, a więc i kon-
sumpcji, a za tym idzie wzrost ilości 
odpadów.

Dlaczego rosną koszty zagospo-
darowania odpadów… Tu odpowiedź 
jest bardziej złożona. Są coraz większe 
wymagania dotyczące tej sfery dzia-
łalności, o czym nie ma powszechnej 
wiedzy w społeczeństwie. Odpady mu-
szą przechodzić przez etap odzysku, 
zagospodarowania, a dopiero na końcu 
jest składowanie. Przy czym ilość skła-
dowanych odpadów ma być niewielka. 
W związku z tym wdrożono system 
opłat marszałkowskich za składowanie 
odpadów. Funkcjonuje on od wielu lat. 
Początkowo te opłaty wynosiły dwa-
dzieścia kilka złotych za tonę. Dwa lata 
temu było to 74 złote, w zeszłym roku 
140 zł, w tym roku jest to 170 zł, a w 
przyszłym kwota ta będzie wynosiła już 
270 zł. Zadaniem tej opłaty miało być 
zmniejszenie gromadzenia odpadów na 
wysypiskach.

Do gospodarki czysto recyklingowej 
trafi a około 20 procent odpadów. Nato-
miast w naszym regionie jest to jeszcze 
mniej, gdyż odpadów nadających się 
do recyklingu, szczególnie z gospo-
darstw wiejskich, jest niewiele. Część 
odpadów jest unieszkodliwiana i skła-
dowana, część zaś – jest to tzw. frakcja 
energetyczna, najróżniejsze folie, wy-
korzystuje się do termicznego uniesz-
kodliwiania. I tak jak wzrasta opłata 
marszałkowska, tak też rośnie cena za 
zagospodarowanie odpadów. Sortujemy 
i wykorzystujemy tzw. odpady gospo-
darcze, których jest coraz więcej. Ich 
podaż przewyższa popyt. Zakłady, które 
je zagospodarowują, już o te odpady nie 
proszą. My musimy prosić, żeby one je 
wzięły. My już nie zarabiamy na tych 
odpadach. Mało tego, były sytuacje, że 
musieliśmy dopłacać do tego, żeby ktoś 
od nas odebrał folie.

Kolejne koszty… W związku z 
ubiegłorocznymi pożarami wysypisk, 
rząd wydał przepisy, które mają im za-
pobiec. Dotyczy to wszystkich, także 
tych zakładów, w których pożarów nie 
było. U nas nigdy ich nie było. Wyko-
nanie tych przepisów oznacza bardzo 
duże wydatki. Trzeba m.in. zainstalo-
wać urządzenia monitorujące wszystkie 
odpady. To są koszty, których wcześniej 
nie było, a które musi ponieść zakład. 
Nie ukrywam, że jestem przerażony ich 
wielkością. Musimy też złożyć depozyt 

fi nansowy na pokrycie  skutków ewen-
tualnych pożarów. U nas wyszedł on
ok. 1 mln zł.

W kosztach mieści się też zrealizo-
wanie wydanych przez Unię Europej-
ską tzw. konkluzji BAT, która dotyczy 
zabezpieczeń przed pyleniem i powie-
trzem złowrogim. Nasz zakład obecnie 
je przygotowuje, co wymaga również 
nakładów fi nansowych.

Jesteśmy na etapie ogłoszonego 
przetargu na rozbudowę sortowni. Uzy-
skaliśmy na ten cel dotację, ale żeby ją 
uzyskać, musimy wyłożyć też własne 
środki. A rozbudowa sortowni jest nie-
zbędna, żeby skutecznie funkcjonować 
na rynku, żeby nadal mieć status Re-
gionalnej Instalacji Przerobu Odpadów 
Komunalnych i żeby przygotowywać 
się do odbioru zwiększonej ilości odpa-
dów selektywnie zbieranych. Koszt tej 
inwestycji to12-13 mln zł, a dotacja to 
ponad 8 mln zł.

Do tego dochodzą też koszty zwią-
zane z rynkiem pracy. Wzrost płac prze-
wyższa wydajność i tę różnicę musimy 
pokryć.

Tak więc wpływ na wzrost opłat za 
opady komunalne ma wiele czynników. 
Ale z ręką na sercu mogę powiedzieć, 
że szczęśliwi są ci, których obsługuje 
PGK w Płońsku. A to dlatego, że opłaty 
za odpady komunalne i ich zagospoda-
rowanie, które my pobieramy, są na-
prawdę niższe od tych, które obowią-
zują w innych rejonach kraju. Ponadto 
jesteśmy spółką stabilną, co oznacza, że 
nasze usługi są pewne. Dodam jeszcze, 
że zapotrzebowanie na nasze usługi jest 
tak duże, że potencjalni zleceniodawcy 
nie pytają nas nawet o cenę, tylko pro-
szą i nalegają, żebyśmy odebrali od nich 
odpady. Apeluję więc do tych miesz-
kańców, którzy narzekają na wysokość 
opłat za odpady, żeby realnie ocenili 
rzeczywistość. Dodam, że opłaty za 
odpady w gminie Raciąż są one jedne 
z najniższych.

Notował (R-r)

INFORMACJE

Dlaczego wzrosły opłaty za odpady komunalne?Dlaczego wzrosły opłaty za odpady komunalne?
O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy Dariusza Matuszewskiego, prezesa Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej w Płońsku, Spółka z o. o., które odbiera i zagospodarowuje odpady 

komunalne m.in. z terenu gminy Raciąż.

Dariusz Matuszewski
 prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej w Płońsku, Sp. z o.o.
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W Szkole Podstawowej w Krajkowie 
po raz. 17. odbyły się gminne rozgrywki 
w tenisie stołowym o puchar wójta gmi-
ny Raciąż. Były okazją do rywalizacji 
najlepszych szkolnych pingpongistów. 
Przy czterech stołach toczyły się  często 

bardzo wyrównane i zacięte pojedynki.  
O wyrównanym poziomie może świad-
czyć fakt, iż w rywalizacji drużynowej 
SP w Krajkowie zdobyła najcenniejszy 
puchar mając tylko 1 punkt więcej od 
drugiego Uniecka.

Najlepszym zawodniczkom i zawod-
nikom wójt gminy, dyrektor szkoły i za-
proszeni goście wręczali medale, dyplo-
my i puchary.

Piłka (celuloidowa)   w grzePiłka (celuloidowa)  
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Medaliści XVII TTS o Puchar Wójta Gminy Raciąż
kl. 4.
Miejsce Dziewczęta szkoła Chłopcy szkoła
1. Agata Wulf Gralewo Jakub Hajn Gralewo
2. Oliwia Piasecka Unieck Kamil Piontek Krajkowo
3. Martyna Bloch Krajkowo Bartosz Wudarski Unieck

 kl. 5.
Miejsce Dziewczęta szkoła Chłopcy szkoła
1. Zuzanna Stolarczyk Gralewo Michał Sobolewski Krajkowo
2. Anna Zalewska Unieck Sebastian Michalski Gralewo
3. Amelia Krajenta Koziebrody Karol Banaszewski Unieck

kl. 6.
Miejsce Dziewczęta szkoła Chłopcy szkoła
1. Maja Żłobecka Unieck Kacper Rasiński Unieck
2. Monika Gutkowska Krajkowo Bartłomiej Bloch Krajkowo
3. Natalia Sitkowska Gralewo Radosław Fonderski Gralewo

 kl. 7.
Miejsce Dziewczęta szkoła Chłopcy szkoła
1. Oliwia Milewska Krajkowo Adam Pokorski Krajkowo
2. Julia Krysiak Unieck Sebastian Wagner Unieck
3. Natalia Karwowska Koziebrody Sebastian Skorupski Koziebrody

kl. 8.
Miejsce Dziewczęta szkoła Chłopcy szkoła
1. Aleksandra Kurek Unieck Patryk Rychliński Krajkowo
2. Natalia Wiśniewska Koziebrody Łukasz Kalman Unieck
3. Karolina Żebrowska Krajkowo Mikołaj Bońkowski Koziebrody 

kl. 3 gim.
Miejsce Dziewczęta szkoła Chłopcy szkoła
1. Anna Rychlińska Krajkowo Jan Maron Krajkowo
2. Milena Kowalska Unieck Krystian Bucholtz Unieck
3. Justyna Liberadzka Gralewo Sebastian Matwiejew Koziebrody

Piłka (celuloidowa)   w grze w grze
Klasyfi kacja drużynowa

Miejsce Szkoła Podstawowa
1. Krajkowo
2. Unieck
3. Gralewo 
4. Koziebrody

Fot. Sławomir Trojanowski
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Ania Gralak z klasy trzeciej i Monika 
Gutkowska z klasy siódmej Szkoły Podsta-
wowej w Krajkowie otrzymały wyróżnienia 
w silnie obsadzonym konkursie ortografi cz-

nym pn. Mistrz ortografi i 2019, który odbył 
się 4 kwietnia w Płońsku. Patronat objęło 
Mazowieckie Kuratorium Oświaty i bur-
mistrz Płońska. Do rywalizacji przystąpiło 

wiele osób (np. Monika miała 58 kon-
kurentów) z powiatu płońskiego oraz 
kilka ze szkół polonijnych (z Irlandii 
i z Litwy).  Nasze uczennice otrzyma-
ły po pucharze, dyplomie oraz po kil-
ka nagród książkowych. Serdecznie 
gratulujemy sukcesu zarówno im, jak 
i ich opiekunkom – pani Małgorzacie 
Szymborskiej i pani Jolancie Szcze-
śniewskiej.

SP  Krajkowo
Fot. UM Płońsk

Anna Gralak odbiera nagrody z rąk 
Teresy Kozery, zastępcy burmistrza 
Płońska

Monika Gutkowska

Lp. Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły, adres 
ewentualnych innych lokalizacji 

prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczy ch i opiekuńczych

Projekt granic obwodowych szkół 
od dnia 1 września 2019 r.

1.

Publiczna Szkoła 
Podstawowa 
im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Koziebrodach.

Koziebrody 5
09-140 Raciąż

Bielany, Druchowo, Malewo, Mała Wieś, 
Młody Niedróż, Stary Niedróż, Koziebrody, 
Żukowo-Strusie, Żukowo-Wawrzonki,
Kraszewo-Gaczułty, Kraszewo Podborne, 
Kraszewo-Falki, Kraszewo-Rory, 
Kraszewo-Czubaki, Kraszewo-Sławęcin.

2.

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Stanisława 
Chojnackiego 
w Krajkowie.

Krajkowo 8
09-140 Raciąż

Krajkowo, Krajkowo-Budki, Kruszenica, 
Kossobudy, Zdunówek, Lipa, Grzybowo, 
Żychowo (od nr 1 do nr 18), Draminek.

3.

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. św. 
Stanisława Kostki 
w Starym Gralewie.

Stare Gralewo 13
09-140 Raciąż

Stare Gralewo, Nowe Gralewo, Stare 
Młodochowo, Szapsk, Kraśniewo, Złotopole, 
Dobrska-Kolonia, Dobrska-Włościany, 
Kozolin, Strożęcin, Wępiły, Kaczorowy, 
Ćwiersk, Bogucin, Nowe Młodochowo, 
Chyczewo, Kiełbowo, 
Łempino (od nr 1 do nr 25), Drozdowo.

4.

Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. 
Powstańców Styczniowych 
w Uniecku.

Unieck 80
09-140 Raciąż

Unieck, Kocięcin-Brodowy,  Kocięcin-Tworki, 
Charzyny, Szczepkowo, Stary Komunin, Nowy 
Komunin, Jeżewo Wesel, Kodłutowo, Sikory, 
Żychowo (od nr 19 do nr 31).

Sieć szkół publicznych w gminie RaciążSieć szkół publicznych w gminie Raciąż
Rada Gminy Raciąż, na sesji 28 marca, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Raciąż, oraz określenia granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych  od dnia 1 września 2019 roku.

ZNAJĄ  ORTOGRAFIĘ

Powitanie wiosny . . .
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Unieck

21 marca, w pierwszy dzień wiosny, 
uczniowie klas I-III SP oraz Oddzia-
łu i Punktu P rzedszkolnego w Uniecku 
uczestniczyli w wycieczce do Akademii 
Aktywnego Wypoczynku w Strzegowie. 
Po przybyciu i serdecznym powitaniu 
w ośrodku dzieci zostały podzielone na 
cztery zespoły.  Każda grupa pod kie-

runkiem animatora kultury brała udział 
w warsztatach kulinarnych, plastycznych, 
sportowych oraz w zabawach na zamku 
dmuchanym. W czasie zajęć kulinarnych 
pod kierunkiem kucharza dzieci przygo-
towały pizzę. Na zajęciach plastycznych 
uczniowie wykonali mamuta z papieru 
– logo ośrodka. Przedostatnim punktem 

programu wycieczki było wykonanie 
marzanny. Dzieci ze śpiewem i okrzyka-
mi pożegnały zimę. Na zakończenie było 
ognisko i pieczenie kiełbasek. Ten dzień 
upłynął w atmosferze zabawy, radości 
i śmiechu.

Bożena Wiechowska

Wycieczka do Akademii Aktywnego WypoczynkuWycieczka do Akademii Aktywnego Wypoczynku

W czasie zajęć kulinarnych pod kierunkiem 
kucharza dzieci przygotowały pizzę

Dzieci ze śpiewem i okrzykami pożegnały zimę Każda grupa brała udział m.in. 
w warsztatach  plastycznych

… w Gralewie

Powitanie wiosny . . .Powitanie wiosny . . .

… w Krajkowie

… w Krajkowie
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zaprasza do zap

na rok szkolny 2019/2020

zsraciaz.pl

Nasza placówka :

bardzo dobrym wynikiem w zakresie EWD
i olimpiadach

kcyjnych warsztatów dla uczniów

b
ce

:

w Liceum

w Technikum
technik handlowiec
technik ekonomista
technik informatyk
t ug gastronomicznych

w Bran
piekarz, stolarz, mechanik pojazdów

samochodowych, i inne)

w b
- 2 lata nauki dla absolwentów zasadniczej s y zawodowej
- 3 lata nauki dla absolwentów gimnazjum i s y podstawowej

Kursach Zawodowych
-

zawodowe

u
tel./fax.: (23) 679-10-31

zsraciaz.pl
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W Niedzielę Palmową powszechnie 
w całej Polsce święci się palmy. To na 
pamiątkę wydarzenia, które św. Łukasz 
tak opisał:

„I przyprowadzili je (oślątko) do Je-
zusa. A potem położywszy na nie swe 
szaty, usadowili Jezusa. Gdy zaś już je-
chał, rozścielali swoje okrycia na drodze. 
A kiedy już schodzi z Góry Oliwnej, cała 
rzesza uczniów, radując się, poczęła do-
nośnym głosem wielbić Boga z powodu 
wszelkich cudów, jakie widziano”.

Św. Jan Ewangelista do tego opisu 
dodaje nowe szczegóły:

„Dnia następnego zaś ludzie, któ-
rzy wielkim tłumem przybyli na święto, 
usłyszawszy, że Jezus zbliża się do Jero-
zolimy, pobrali gałązki palmowe i wy-
biegli Mu naprzeciw wołając: Hosanna, 
błogosławiony, który przychodzi w imię 
Pańskie. Oto nasz król Izraelski...”.

Poświęcona palma wielkanocna speł-
niała dawniej (ale też i dziś) różnorakie 
funkcje, ale głównym jej zadaniem było 
chronienie rodziny i całego gospodarstwa 
przed nieszczęściem. Pierwotnie wierzo-
no, że uderzenie kogoś palmą po wyjściu 
z kościoła zapewni mu zdrowie i pomyśl-
ność. Stąd chyba wzięło się powiedzenie: 
„Palma bije, nie zabije...”

Palmy stawiane w oknach chroniły 
latem od uderzenia pioruna, a zatknięte 
w domu za obrazem miały odpędzać złe 
duchy.

Od roku 325 Wielkanoc obchodzona 
jest w pierwszą niedzielę po wiosennej 
pełni księżyca, przypadającą między 
22 marca a 25 kwietnia. W Kościele ka-
tolickim Wielką Niedzielę poprzedza Tri-
duum Paschalne.

Wielki Czwartek jest dniem ustano-
wienia Eucharystii, a zarazem Sakramen-
tu Kapłaństwa, ktόry tę Eucharystię spra-
wia. Wielki Piątek jest dniem przeżywa-
nia męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. 
To dzień żałoby po śmierci Jezusa. Do 
dzisiaj utrzymuje się zwyczaj wystawia-
nia wart przy Grobie Pańskim m.in. przez 
strażaków i harcerzy. Wielka Sobota jest 
dniem ciszy i spoczywania Jezusa w gro-
bie, zapowiadając Zmartwychwstanie 

Pańskie. Tradycją Wielkiej Soboty jest 
poświęcenie pokarmów wielkanocnych: 
chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus 
nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na 
pamiątkę baranka paschalnego, którego 
spożywał Jezus podczas uczty paschal-
nej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, 
które symbolizują nowe życie.

W Wielką Niedzielę wierni udają się 
do kościoła na rezurekcję. Odnegdaj po 
nabożeństwie gospodarze przybyli do ko-
ścioła wozami czy bryczkami urządzali 
wyścigi. Wierzono, że ten, który pierwszy 
przyjedzie do domu, będzie miał najlep-
sze polny zboża i udane żniwa. Po mszy 
rezurekcyjnej wszyscy spieszyli do domu 
na święcone. Śniadanie wielkanocne roz-
poczynano od podzielenia się jajkiem 
i składania życzeń, co przetrwało do dziś. 
Uroczyste śniadanie wielkanocne poprze-
dza ceremonia dzielenia się poświęconym 
jajkiem oraz serdeczne życzenia radości, 
zdrowia i szczęścia w życiu rodzinnym, 
które składają sobie nawzajem uczestnicy 
święconego. Dzielenie się jajkiem przy-
pomina przełamywanie się opłatkiem na 
początku wieczerzy wigilijnej i wyraża – 
podobnie jak obrzęd bożonarodzeniowy 
– przyjaźń, miłość i życzliwość uczestni-
ków wielkanocnego śniadania.

Drugi dzień świąt wielkanocnych – 
Lany Poniedziałek, czyli śmigus-dyngus, 
jest dniem powszechnej wesołości i pole-
wania wodą. Dyngus oznacza polewanie, 
śmigus – uderzanie gałązkami.

„Zwyczaj malowania jaj wielka-
nocnych był powszechny w narodzie” 
- pisze Gloger w „Encyklopedii Staro-
polskiej”. I podaje różne sposoby, do 
dziś zresztą stosowane, przygotowywa-
nia pisanek i kraszanek. „Farbują jaja 
w brezylii czerwonej i sinej, w odwarze 
z łupin cebuli, z kory dzikiej jabłoni, 
listków i kwiatu malwy, kory olszo-
wej, z robaczków czerwcem zwanych, 
w szafranie, krokoszu itd. Rysują jaj-
ko rozpuszczonym woskiem, aby farba 
miejsc powoskowanych nie pokryła. 
Rysowanie zowią pisaniem, stąd nazwa 

pisanki, tak jak dawniej dzbanów pisa-
nych (...) Upowszechnione desenie mają 
swe nazwy od wzorów i podobieństw, 
rysują więc z gałązki, w drabinki, 
w wiatraczki, w jabłuszka, w serdusz-
ka, w kurze łapki itd. Jako narzędzi do 
pisania używają szpilek, igieł, kozików, 
szydeł, słomek i drewienek”.

Kraszanki to jajka farbowane na ca-
łej powierzchni jednolitym kolorem. Na 
przykład żółte kraszanki różnych od-
mian kolorystycznych nasze prababcie 
otrzymywały używając do barwienia 
liście brzozy i olchy, suszonych kwiatów 
jaskrów polnych, trzciny i rumianku czy 
igieł modrzewiowych.

Pisanki, kraszanki, wyklejanki – 
wszystkie one zdobią nasze wielkanocne 
stoły.

Radości z Wielkiej Nocy,Radości z Wielkiej Nocy,
smacznego święconego, smacznego święconego, 

miłych świątecznych spotkań miłych świątecznych spotkań 
w gronie najbliższych w gronie najbliższych 
życzą autorzy „Głosu”życzą autorzy „Głosu”

„Palma bije, „Palma bije, 
nie zabije...”nie zabije...”

Pisanki, kraszanki, Pisanki, kraszanki, 
wyklejankiwyklejanki

WIELKANOCWIELKANOC

TRADYCJA
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