
Dru ży na OSP Kraj ko wo zwy cię ży ła w w kla sy fi ka cji ge ne ral nej za wo dów spor to wo -po żar ni czych, zor ga ni zo wa -
nych przez gmi nę Ra ciąż. Uczest ni czy ło aż 15 dru żyn, w tym jed na ko bie ca i pięć mło dzie żo wych. Wszyst kie otrzy ma -
ły pu cha ry i na gro dy pie nięż ne ufun do wa ne przez wój ta gmi ny Ra ciąż. Go spo da rzem te go rocz nych za wo dów, któ re od -
by ły się 6 lip ca, by ła OSP Je że wo We sel. Na zdję ciach Ma riusz My sia kow ski – do wód ca zwy cię skiej dru ży ny mę skiej
i uro czy te am go spo da rzy za wo dów. Fo to re por taż – we wnątrz nu me ru

Długowłose druhny i druhowie na schwał

Roz mo dlo ne i roz Êpie wa ne
Kraj ko wo

15 czerw ca w pa ra fii w Kraj ko wie od był
się do rocz ny od pust św. Trój cy. Mszy św.
prze wod ni czył i ka za nie wy gło sił ks. prof.
Ja nusz Śnie goc ki z Płoc ka. Po uro czy sto -
ściach w świą ty ni od był się ma ły fe styn.
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65 lat ra zem
Ten pięk ny ju bi le usz stał się udzia łem

Ja dwi gi i Ja na Le wan dow skich z Szap ska,
któ rzy sa kra men tal ne „tak” wy po wie dzie -
li 23 stycz nia 1949 r. w ko ście le w Gra le -
wie. 65-rocz ni ca ślu bu na zy wa na jest że la -
zną. Pań stwo Le wan dow scy wy ku wa li swój
wspól ny los w prze no śni i do słow nie, ja ko że
pan Jan przez dłu gie la ta był ko wa lem.
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Pokaz strażackiej sprawności

Z mar szał kiem Stru zi kiem 
o zbior ni ku „Kra sze wo”

Jak nas po in for mo wał wójt Ry szard
Gisz czak, 1 lip ca z ro bo czą wi zy tą prze -
by wał w Urzę dzie Gmi ny w Ra cią żu
mar sza łek wo je wódz twa ma zo wiec kie go
Adam Stru zik. Roz mo wa do ty czy ła bu -
do wy zbior ni ka wod ne go „Kra sze wo”.

str. 2

Rok 2013 roz li czo ny 
bez za strze ̋ eƒ

Wszy scy obec ni rad ni (14) gło so wa -
li za udzie le niem wój to wi gmi ny Ra ciąż
ab so lu to rium z ty tu łu wy ko na nia bu dże -
tu za 2013 r. Ta kim sa mym wy ni kiem
za koń czy ło się gło so wa nie w spra wie za -
twier dze nia spra woz da nia fi nan so we go.

str. 2

Gmi na
pod na pi´ ciem

W pią tek, 27 czerw ca,
w Urzę dzie Gmi ny w Ra -
cią żu po ja wił się pra cow -
nik za kła du ener ge tycz ne -
go ze zle ce niem na od cię -
cie prą du od dwóch bu -
dyn ków ad mi ni stra cyj -
nych, bu dyn ku ko mu nal -
ne go i trzech re miz OSP
na te re nie gmi ny Ra ciąż.
Po wo dem mia ło być nie -
uiszczenie przez gmi nę
opłat za prąd, wy sta wio -
nych na fak tu rach ko ry gu -
ją cych. Cho dzi ło o ok. 2
tys zł.

str. 3
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do mi no wa ły dwie: bu do wa przy do mo wych oczysz czal ni
ście ków – II etap, na co wy da no bli sko 2,5 mln zł oraz prze -
bu do wa dróg, na któ rą wy da no po nad 2,1 mln zł.

Na dzień 31 grud nia 2013 r. gmi na by ła za dłu żo na
na kwo tę pra wie 4 mln zł (po życz ki w WFO ŚiGW na bu do -
wę ka na li za cji sa ni tar nej i oczysz czal ni ście ków w Uniec ku
oraz przy do mo wych oczysz czal ni ście ków). Za dłu że nie to
sta no wi ło 16 pro cent uzy ska nych do cho dów.
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Rok 2013 roz li czo ny
bez za strze żeń

Z mar szał kiem Stru zi kiem
o zbior ni ku „Kra sze wo”

Fot. z ar chi wum UG. Na se sji 25 czerw ca rad ni przy ję li jed no -
gło śnie uchwa ły w spra wie udzie le nia wój to wi ab so lu to rium

i za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we go za 2013 r.

Jak nas po in for mo wał wójt Ry szard Gisz czak, 1 lip -
ca z ro bo czą wi zy tą prze by wał w Urzę dzie Gmi ny w Ra cią -
żu mar sza łek wo je wódz twa ma zo wiec kie go Adam Stru zik.
Roz mo wa do ty czy ła bu do wy zbior ni ka wod ne go „Kra sze -
wo”.

Mar szał ko wi to wa rzy szy li Ra do sław Ry bic ki – dy rek tor
de par ta men tu roz wo ju rol nic twa i ob sza rów wiej skich, i Ro -
bert Kę sy – dy rek tor Wo je wódz kie go Za rzą du Me lio ra cji
i Urzą dzeń Wod nych w War sza wie, któ ra to fir ma ma być in -
we sto rem za stęp czym bu do wy zbior ni ka.

-Głów ny cię żar spo czy wa jed nak na na szej gmi -
nie – mó wi Ry szard Gisz czak. – Spra wy zwią za ne z tą in we -
sty cją mu si my do pro wa dzić do sta nu uzy ska nia po zwo le nia
na bu do wę, a po tem sta rać się o do fi nan so wa nie ze środ ków
unij nych, z tran szy na la ta 2015 – 2020, i po kryć z bu dże tu
gmi ny tzw. wkład wła sny. A to kwo ta dla nas po waż na.

Spra wą bu do wy zbior ni ka re ten cyj ne go „Kra sze wo”
na Ra ciąż ni cy gmi na Ra ciąż zaj mu je się od 2008 r.
Przy czym po mysł nie na ro dził się wte dy, lecz du żo wcze -
śniej. Jesz cze za cza sów ist nie nia wo je wódz twa cie cha now -
skie go ów cze sny WZIR (Wo je wódz ki Za rząd In we sty cji Rol -

„Âmie cio wy” 
prze targ ra zy dwa

Wła dze gmi ny Ra ciąż unie waż ni ły pierw szy prze targ
na od biór od pa dów. Ofer tę zło ży ły dwie fir my. I obie za pro -
po no wa ły, że od bio rą od pa dy z te re nu gmi ny za kwo tę
o ok. 30 pro cent więk szą niż do tych czas obo wią zu ją ca. I to
wła śnie by ło po wo dem, dla któ re go prze targ zo stał unie waż -
nio ny.

Ogło szo no no wy. Je go roz strzy gnię cie na stą pi ło 14 lip -
ca. Zgło si ły się dwie, te sa me fir my. Wy gra ła fir ma z Płoń -

ska, któ ra do tych czas od bie ra ła od pa dy z te re nu gmi ny Ra -
ciąż. Ale, nie ste ty, te raz bę dzie to czy nić za kwo tę o jed ną
trze cią wyż szą.

Z in for ma cji, któ re do cie ra ją do gmi ny Ra ciąż z ościen -
nych gmin wy ni ka, że wzrost opłat za od biór od pa dów to zja -
wi sko po wszech ne. Na przy kład mia sto Ra ciąż pod pi sa ło
umo wę do ty czą cą od bio ru od pa dów za kwo tę o 45 pro cent
wyż szą niż po przed nia. W in nych sa mo rzą dach jest po dob -
nie.

Wła dze gmi ny za pew nia ją, że w tym ro ku opła ty za od -
pa dy, uisz cza ne przez miesz kań ców, nie ule gną zmia nie.
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ni czych) ana li zo wał moż li wo ści bu do wy zbior ni ka re ten cyj -
ne go w gmi nie Ra ciąż i wska zał m. in. tę lo ka li za cję. – My -
śmy ten po mysł od ko pa li – wy ja śnia wójt Ry szard Gisz -
czak. I do da je, że na zle ce nie gmi ny zo sta ła opra co wa na do -
ku men ta cja tech nicz na przed się wzię cia oraz plan za go spo da -
ro wa nia dla te go te re nu. W mię dzy cza sie jed nak zmie ni ły się
prze pi sy i ist nie ją cą do ku men ta cję trze ba do nich do sto so -
wać. Za da nie zo sta ło już zle co ne spe cja li stycz nej fir mie, któ -
ra ma stwo rzyć ta ki do ku ment, aby uzy skał on ak cep ta cję
róż nych in sty tu cji wo je wódz kich, w tym służb ochro ny śro -
do wi ska. Jed no cze śnie gmi na suk ce syw nie co ro ku prze zna -
cza część środ ków bu dże to wych na wy kup grun tów
pod przy szły zbior nik i je go oto cze nie. Wy ku pi ła już 63 hek -
ta ry. To bar dzo du żo, je śli się zwa ży, że wy dat ki na ten cel
nie ha mo wa ły in nych nie zbęd nych in we sty cji w gmi nie, bo
nie mo gły. Ca ły ob szar ma mieć 90 hek ta rów, w tym 75 ha
pod wo dą – z wy spą po środ ku.

Wła dze gmi ny Ra ciąż są zde ter mi no wa ne, aby przed się -
wzię cie do pro wa dzić do koń ca. Wójt uwa ża, że je śli nie uda
się te go uczy nić przy po mo cy unij nej, wów czas bę dzie trud -
no my śleć o szczę śli wym za koń cze niu. Ale jest do brej my śli,
zwłasz cza że w in we sty cję za an ga żo wa ły się sa mo rzą do we
wła dze wo je wódz kie, cze go po twier dze niem jest ostat nia wi -
zy ta mar szał ka Ada ma Stru zi ka.

r -r

Wszy scy obec ni rad ni (14) gło so wa li za udzie le niem
wój to wi gmi ny Ra ciąż ab so lu to rium z ty tu łu wy ko na nia bu -
dże tu za 2013 r. Ta kim sa mym wy ni kiem za koń czy ło się gło -
so wa nie w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we -
go. 2013 rok rad ni pod su mo wa li na se sji, któ ra od by ła się 25
czerw ca.

Ubie gło rocz ne do cho dy i wy dat ki bu dże to we gmi ny Ra -
ciąż by ły nie mal iden tycz ne i wy nio sły ok. 25 mln zł. Nie -
mal, gdyż wy dat ki by ły wyż sze o ok. 20 tys. zł. 

Wy dat ki bie żą ce wy nio sły 19,4 mln zł, a ma jąt ko we 5,6
mln zł. W wy dat kach bie żą cych naj więk szą po zy cję sta no wi
oświa ta. I tak jest od lat. W 2013 r wy dat ki bie żą ce na oświa -
tę wy nio sły pra wie 8 mln 345 tys. zł. Sub wen cja oświa to wa
wy nio sła nie ca łe 6 mln 264 tys. zł (75,1% wy dat ków po nie -
sio nych przez gmi nę na oświa tę). Po nad 2 mln zł gmi na do -
ło ży ła z wła snych środ ków. Naj wyż sze kosz ty utrzy ma nia
oświa ty w prze li cze niu na jed ne go ucznia wy stę pu ją w Ze -
spo le Szkół w Uniec ku (9.793 zł), naj niż sze – w Ze spo le
Szkół w Sta rym Gra le wie – 7.690, 57 zł.

W na stęp nej ko lej no ści wiel ko ści kwot by ły wy dat ki
na ad mi ni stra cję pu blicz ną (2 mln 638 mln tys. zł) i po moc
spo łecz ną (1 mln 630 tys. zł).

Wy dat ki ma jąt ko we wy nio sły ok. 5,6 mln zł; na in we -
sty cje nie co prze kro czy ły kwo tę 5 mln zł. W in we sty cjach



AKTUALNOŚCI
„G∏os Racià˝a” nr 6/2014 3

W pią tek, 27 czerw ca, w Urzę dzie Gmi ny w Ra cią żu
po ja wił się pra cow nik za kła du ener ge tycz ne go ze zle ce niem
na od cię cie prą du od dwóch bu dyn ków ad mi ni stra cyj nych,
bu dyn ku ko mu nal ne go i trzech re miz OSP na te re nie gmi ny
Ra ciąż. Po wo dem mia ło być nie uiszczenie przez gmi nę opłat
za prąd, wy sta wio nych na fak tu rach ko ry gu ją cych. Cho dzi ło
o ok. 2 tys zł.

- Po pro si łem go, że by przy szedł
w po nie dzia łek – in for mu je wójt Ry -
szard Gisz czak. Pra cow nik ener ge ty ki
przy stał na tę pro po zy cję. Gdy 30
czerw ca po ja wił się w urzę dzie, usły szał
od wój ta, że ten nie go dzi się na od cię -
cie prą du i niech przyj dzie z po li cją. Po -
za twar dym sta no wi skiem wło da rza
gmi ny, cze ka ła na nie go rów nież eki pa
te le wi zyj na TVP War sza wa. Ry szard
Gisz czak, nie wi dząc in nej moż li wo ści
sku tecz nej wal ki o praw dę, po wia do mił
bo wiem te le wi zję. Po le cił też wsta wić
do se kre ta ria tu agre gat prą do twór czy
na wy pa dek, gdy do szło do od cię cia
prą du. Ale po ko lei.

14 mar ca 2012 r. gmi na Ra ciąż pod pi sa ła umo wę na do -
sta wę prą du do sze ściu swo ich bu dyn ków, w tym do urzę du
przy ul. Ki liń skie go 2 w Ra cią żu. 2 paź dzier ni ka 2013 r.
do Urzę du Gmi ny w Ra cią żu wpły nę ło pi smo od spół ki
Ener gia dla Firm wraz z fak tu ra mi ko ry gu ją cy mi. Do daj my,
że gmi na sys te ma tycz nie i ter mi no wo re gu lo wa ła na leż no ści
za do sta wę ener gii elek trycz nej. We wspo mnia nym pi śmie
spół ka in for mo wa ła, że w związ ku z uak tu al nie niem da nych
po mia ro wych przez Ope ra to ra Sys te mu Dys try bu cji Ener -
ga S.A. do ko na na zo sta ła ko rek ta do wy sta wio nych fak tur
roz li cze nio wych. Wy ni ka ło z nich, że gmi na mu si do pła -
cić 2414,35 zł. Pra cow ni cy Urzę du Gmi ny Ra ciąż do ko na li
ana li zy wy sta wio nych wcze śniej fak tur i fak tur ko ry gu ją cych,
i stwier dzi li błę dy. 9 paź dzier ni ka po in for mo wa li o tym spół -
kę Ener gia dla Firm pro sząc o pil ne wy ja śnie nie i uza sad nie -
nie słusz no ści wy sta wio nych fak tur ko ry gu ją cych. Na za jutrz
otrzy ma li od spół ki po twier dze nie o zgło sze niu z ad no ta cją,
że spra wa zo sta nie roz pa trzo na w ter mi nie 14 dni.

28 paź dzier ni ka do Urzę du Gmi ny Ra ciąż wpły nę ło pi -
smo od spół ki Ener gia dla Firm, w któ rym spół ka in for mo -
wa ła, że zgło sze nie z 10 paź dzier ni ka jest w trak cie re ali za -
cji. Po wo łu jąc się na tę in for ma cję, na stęp ne go dnia Urząd
Gmi ny wy sto so wał pi smo do spół ki o wy dłu że nie ewen tu al -
ne go ter mi nu płat no ści fak tur ko ry gu ją cych z 28 wrze -
śnia. 31 paź dzier ni ka spół ka in for mo wa ła urząd, że dzia ła nia
win dy ka cyj ne zo sta ły wstrzy ma ne do 14 li sto pa da oraz że
zo sta ły za blo ko wa ne od set ki od fak tur ko ry gu ją cych. 6 li sto -
pa da urząd po na glał spół kę do roz pa rze nia re kla ma cji. 15 li -
sto pa da do Urzę du Gmi ny Ra ciąż wpły nę ło pi smo od spół ki
Ener gia dla Firm (co cie ka we, da ta je go wy sta wie nia to 13
paź dzier ni ka), że spra wa jest w trak cie roz pa try wa nia oraz że
do cza su jej wy ja śnie nia ze stro ny spół ki nie bę dą po dej mo -
wa ne dzia ła nia win dy ka cyj ne. Te go sa me go dnia, w związ ku
z tym że spra wa nie zo sta ła wy ja śnio na, gmi na po now nie
zwró ci ła się do spół ki o wy dłu że nie terminu płat no ści za fak -
tu ry ko ry gu ją ce. Od po wie dzią spół ki by ło we zwa nie do za -
pła ty kwo ty 2414,35 zł w ter mi nie 14 dni, któ re wpły nę ło
do urzę du 13 grud nia, po tem wi zy ta win dy ka to ra. Na stęp nie

osta tecz ne przed pro ce so we we zwa nie do za pła ty od fir my
win dy ka cyj nej – to już w lu tym 2014 r.

21 ma ja gmi na zwró ci ła nie opła co ne fak tu ry ko ry gu ją ce
spół ce dro gą pocz to wą. „Po mi mo zło żo ne go pi sem ne go
zgło sze nia o stwier dzo nych nie pra wi dło wo ściach w wy sta -
wio nych fak tu rach i ko re spon den cji w tej spra wie, Gmi -
na Ra ciąż do dnia dzi siej sze go nie uzy ska ła in for ma cji o spo -
so bie roz pa trze nia re kla ma cji. Rów nież po mi mo wie lo krot -
nych te le fo nicz nych mo ni tów do Cen trum Ob słu gi Klien ta
zło żo na re kla ma cja do dnia dzi siej sze go nie zo sta ła roz pa -

trzo na. Ma jąc po wyż sze na uwa dze,
gmi na Ra ciąż nie zna la zła pod staw
do za pła ty przed mio to wych fak -
tur” – na pi sał wójt Ry szard Gisz czak.
Na stęp ne go dnia do urzę du wpły nę ło
we zwa nie do za pła ty pod ry go rem
wstrzy ma nia do staw ener gii elek trycz -
nej. Tym ra zem spół ka in for mo wa ła, że
łącz na kwo ta za le gło ści wy no -
si 2018,81 zł.

W czerw cu po raz dru gi fir ma win -
dy ka cyj na przy sła ła osta tecz ne przed -
pro ce so we we zwa nie do za pła ty.
W urzę dzie znów po ja wił się win dy ka -
tor i, jak po wie dział nam wójt gmi ny,
po now nie za po znał się z ra cja mi gmi ny,
prze pro sił i od je chał.

Po tem po ja wił się wspo mnia ny na po cząt ku pra cow nik
za kła du ener ge tycz ne go ze zle ce niem na od cię cie prą du.

Nie dość na tym. W au dy cji te le wi zyj nej wójt przed sta wił
ca łą tę elek trycz ną ko ło my ję. Wy ja śnie nia zło ży ła też przed -
sta wi ciel ka spół ki Ener gia dla Firm. We dług niej gmi na za re -
ago wa ła do pie ro dzi siaj ra no (30 czerw ca 2014 r. – przyp.
red.)., gdy otrzy ma ła od spół ki in for ma cję, że ta skła da wnio -
sek o odłą cze nie prą du. Te go dnia skon tak to wa ła się ze spół -
ką i spra wa zo sta ła wy ja śnio na „Do sta wy ener gii nie zo sta ły
i nie zo sta ną prze rwa ne. Sy tu acja jest zwy kłym błę dem księ -
go wym” – do da ła.

- In for ma cje prze ka za ne przez rzecz ni ka spół ki Ener gia
dla Firm są nie praw dzi we – ko men tu je wójt Ry szard Gisz -
czak. – Nie praw dą jest, że fir ma prze sła ła do nas in for ma cję
o zło że nie wnio sku o odłą cze nie ener gii elek trycz nej. Po -
wzię li śmy tę in for ma cję w mo men cie po ja wie nia się pra cow -
ni ka za kła du ener ge tycz ne go ze zle ce niem na od cię cie prą -
du. Nie praw dą jest rów nież to, że gmi na kon tak to wa ła się 30
czerw ca z fir mą i spra wa zo sta ła wy ja śnio na. Gmi na Ra ciąż
do dnia dzi siej sze go nie otrzy ma ła żad nej in for ma cji o spo -
so bie roz pa trze nia re kla ma cji – po wie dział nam 1 lip ca Ry -
szard Gisz czak. Te go sa me go dnia wy słał pi smo do TVP
War sza wa i do spół ki, w któ rym za warł przy to czo ne opi nie,
jak rów nież szcze gó ło we in for ma cje o tym, że gmi na re ago -
wa ła kil ka krot nie – pi sem nie i te le fo nicz nie, ale bez sku tecz -
nie.

I jesz cze jed no pi smo – do Urzę du Ochro ny Kon ku ren -
cji i Kon su men tów, w któ rym opi su jąc ca łą sy tu ację wójt
skar ży się na spół kę Ener gia dla Firm oraz zwra ca się z proś -
bą o kon tro lę pra wi dło wo ści dzia ła nia fir my sprze da ją cej
ener gię elek trycz ną gmi nie Ra ciąż.

Gmi na nie za pła ci ła, ener gii elek trycz nej nie od cię li,
spół ka przy zna ła się do błę du. Za tem zwy cię stwo. Ale Ry -
szard Gisz czak mó wi, że je śli na wet, to ma ono gorz ki
smak. – Bo jak ma wal czyć o swo je, co ma zro bić in dy wi du -
al ny od bior ca, gdy urząd z biu rem praw nym nie mo że so bie
po ra dzić w tak wy da wa ło by się pro stej spra wie...
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Gmina pod napięciem
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In for mu ję, że zgod nie z Roz po rzą dze niem Mi ni stra Fi nan sów z dnia 20 ma ja 2014 r.
w spra wie try bu po stę po wa nia wie rzy cie li na leż no ści pie nięż nych przy po dej mo wa niu
czyn no ści zmie rza ją cych do za sto so wa nia środ ków eg ze ku cyj nych, upo mnie nia wy sta wia -
ne dłuż ni kom przez Wój ta Gmi ny Ra ciąż od lip ca 2014 r. nie bę dą opa trzo ne pie czę cia -
mi i pod pi sem wój ta lub oso by upo waż nio nej. Bę dą opa trzo ne na dru ka mi z po da niem na -
zwy wie rzy cie la i ad re su je go sie dzi by oraz imie niem i na zwi skiem oraz sta no wi skiem
służ bo wym oso by upo waż nio nej do dzia ła nia w imie niu wie rzy cie la. 

WÓJT GMI NY RA CIĄŻ 

WÓJT GMI NY RA CIĄŻ 
in for mu je: 

Każ dy ROL NIK, któ ry chce od zy skać część pie nię dzy wy da nych na olej na pę do wy uży wa ny do pro -
duk cji rol nej po wi nien w ter mi nie od 1 do 31 sierp nia 2014 r. zło żyć od po wied ni wnio sek do wój ta,
lub prze słać za po śred nic twem Pocz ty Pol skiej wraz z fak tu ra mi VAT sta no wią cy mi do wód za ku pu ole -
ju na pę do we go w okre sie: od 1 lu te go 2014 do 31 lip ca 2014 r.

Li mit wy no si 86 li trów na 1 ha użyt ków rol nych, a staw ka zwro tu po dat ku ak cy zo we go 0,95 zł
na 1 litr ole ju.

Pie nią dze wy pła ca ne bę dą w ter mi nie: 

1 – 31 paź dzier ni ka 2014 r.

Bez piecz nie nad wo dą
Od 2011 ro ku pra wie dwu krot nie wzro sła licz ba

uto nięć w wo je wódz twie ma zo wiec kim – w 2013 ro ku
by ło ich 90, a od po cząt ku te go ro ku już 30. Naj bar dziej
nie bez piecz ny mi miej sca mi są rze ki, sta wy, wy ro bi ska
i żwi row nie. W znacz nej więk szo ści przy czy ną uto nięć
jest ką piel po spo ży ciu al ko ho lu. 

Aby za po bie gać ro sną cej licz bie wy pad ków
nad wo dą, wo je wo da ma zo wiec ki po wo łał w 2011 ro ku
ze spół ds. uto nięć ko or dy nu ją cy dzia ła nia służb.

Efek tem prac ze spo łu jest m. in. „Ra port w spra wie
bez pie czeń stwa osób prze by wa ją cych na ob sza rach
wod nych wo je wódz twa ma zo wiec kie go”. Wy ni ka z nie -
go, że w 2013 ro ku na Ma zow szu naj czę ściej do cho dzi -
ło do uto nięć w rze kach (37 ra zy), je zio rach (31) i sta -
wach (11). Wy pad ki śmier tel ne od no to wa no głów nie
na ob sza rach nie strze żo nych. Naj częst szy mi przy czy na -
mi uto nięć są: wcho dze nie do wo dy pod wy pły wem al -
ko ho lu, prze ce nia nie swo ich moż li wo ści, nie zna jo mość
akwe nu, ła ma nie za ka zu ką pie li oraz nie umie jęt ne upra -
wia nie spor tów wod nych. 

W wo je wódz twie ma zo wiec kim po wsta ła sieć
„czar nych punk tów wod nych” ozna ko wa nych spe cjal ny -
mi ta bli ca mi. W gm. Ra ciąż ta ki punkt znaj du je się
na wy ro bi sku w Kraj ko wie. 

zpw

Kar ta Du żej Ro dzi ny
Kar ta Du żej Ro dzi ny przy słu gu je ro dzi nom z przy -

naj mniej trój ką dzie ci, nie za leż nie od do cho du. Kar ta
jest wy da wa na bez płat nie, każ de mu człon ko wi ro dzi ny.
Ro dzi ce mo gą ko rzy stać z kar ty do ży wot nio, dzie -
ci – do 18 ro ku ży cia lub do ukoń cze nia na uki, mak sy -
mal nie do osią gnię cia 25 lat. Oso by nie peł no spraw ne
otrzy ma ją kar tę na czas trwa nia orze cze nia o nie peł no -
spraw no ści. 

Kar ta ofe ru je sys tem zni żek oraz do dat ko wych
upraw nień. Jej po sia da cze bę dą mie li moż li wość ko rzy -
sta nia z ka ta lo gu ofer ty kul tu ral nej, re kre acyj nej czy
trans por to wej na te re nie ca łe go kra ju. Li sta miejsc i wy -
so kość zni żek dla ro dzin do stęp na jest na: ro dzi na. gov.
pl. Li sta jest ak tu ali zo wa na na bie żą co.

Zniż ki mo gą ofe ro wać nie tyl ko in sty tu cje pu blicz -
ne, ale rów nież przed się bior cy pry wat ni. Przy stę pu jąc
do pro gra mu zy sku ją pra wo do po słu gi wa nia się zna -
kiem „Tu ho no ru je my Ogól no pol ską Kar tę Du żej Ro -
dzi ny”.

Wnio sek o wy da nie Kar ty Du żej Ro dzi ny na le ży
zło żyć w Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej ul. 11 li sto pa -
da 20, 09-140 Ra ciąż w go dzi nach pra cy ośrod ka.



W ro ku szkol nym 2013/2014 w szko łach Gmi ny Ra ciąż
re ali zo wa ny był pro jekt „In dy wi du al na pra ca z uczniem gwa -
ran cją je go roz wo ju” w ra mach PO KL, Prio ry tet IX Roz wój
wy kształ ce nia i kom pe ten cji w re gio nach, Dzia ła nie 9.1 Wy -
rów na nie szans edu ka cyj nych
i za pew nie nie wy so kiej ja ko ści
usług edu ka cyj nych świad czo -
nych w sys te mie oświa ty, Pod -
dzia ła nie 9. 1.2 Wy rów na nie
szans edu ka cyj nych uczniów
z grup o utrud nio nym do stę pie
do edu ka cji oraz zmniej sze nie
róż nic w ja ko ści usług edu ka -
cyj nych.

Pro jekt był współ fi nan so -
wa ny ze środ ków Unii Eu ro -
pej skiej w ra mach Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne -
go. Wy so kość do fi nan so wa -
nia 120. 000, zł.

Zgod nie z za ło że nia mi
uczest ni ka mi pro jek tu by li
ucznio wie i uczen ni ce kl I -III,
u któ rych zdia gno zo wa no in -
dy wi du al ne pro ble my, mo gą ce
sta no wić istot ną ba rie rę w dal -
szym roz wo ju i na uce, a tak że
uzdol nie ni po trze bu ją cy in dy -
wi du al ne go po dej ścia. Re ali -
zo wa no pięć za jęć, któ re mia ły
na ce lu wy eli mi no wa nie trud -
no ści w opa no wa niu tech ni ki
czy ta nia i pi sa nia, zdo by wa niu
umie jęt no ści ma te ma tycz nych,
pro ble mów z pra wi dło wą wy -
mo wą, roz wi ja nie pa sji i za in -
te re so wań uczniów uzdol nio -
nych ma te ma tycz nie i ję zy ko -
wo oraz udzie la nia wspar cia
psy cho lo gicz no -pe da go gicz ne go uczniom ta kie go wspar cia
po trze bu ją cym.

Me to dy i for my pra cy zo sta ły do sto so wa ne do wcze śniej
zdia gno zo wa nych in dy wi du al nych po trzeb uczniów w opar -
ciu o opra co wa ne przez na uczy cie li in dy wi du al ne pro gra my
pra cy.

Dzię ki nim ucznio wie bar dziej się an ga żo wa li, pra co wa -
li chęt niej i szyb ciej, w związ ku z czym płyn nie wy rów ny -
wa li bra ki w wia do mo ściach i umie jęt no ściach z za kre su ję -
zy ka pol skie go i ma te ma ty ki. Na za ję ciach lo go pe dycz nych
uspraw nia li na rzą dy od de cho we i ar ty ku la cyj ne, bo ga ci li
słow nic two, ćwi czy li dyk cję, roz wi ja li słuch fo ne ma tycz ny. 

Na za ję ciach ze wspar cia psy cho lo gicz no -pe da go gicz ne -
go dzie ci uczy ły się wła ści wych za cho wań, po zna wa ły swo -
je moc ne i sła be stro ny, za wo dy współ pra cy w gru pie, roz -
wią zy wa nie spo rów i uni ka nie sy tu acji kon flik to wych.

Na za ję ciach dla uczniów uzdol nio nych ma te ma tycz nie
kształ to wa no pro eko lo gicz ne po sta wy oraz spraw no ści in te -
lek tu al ne po przez roz wi ja nie pre dys po zy cji po znaw czych.
Ucznio wie roz wią zy wa li za da nia o pod wyż szo nym stop niu

trud no ści, ła mi głów ki, za gad ki lo gicz ne, ma te ma tycz ne gry
edu ka cyj ne. Ce lem edu ka cji uczniów uzdol nio nych ję zy ko -
wo by ło roz wi ja nie ję zy ka mó wio ne go, pi sa ne go, kształ to wa -
nie umie jęt no ści ro zu mie nia sły sza ne go tek stu oraz po praw -

ne go bu do wa nia zdań. Za ję cia słu ży -
ły utrwa le niu pod sta wo we go słow -
nic twa z za kre su róż nych dzie dzin
ży cia oraz przy bli że nia kul tu ry i tra -
dy cji kra jów an glo ję zycz nych.

W ra mach pro jek tu zo stał za ku -
pio ny i prze ka za ny szko łom sprzęt
i ma te ria ły dy dak tycz ne słu żą cy re -

ali za cji za dań dy dak tycz nych w spo -
sób atrak cyj ny i nie sza blo no wy. Za -
ku pio ne ma te ria ły dy dak tycz ne
i sprzęt bę dą rów nież słu żyć kształ to -
wa niu po czu cia rów no ści szans

w tym po czu cia rów no ści w po strze ga -
niu ról ko bie cych i mę skich w spo łe czeń stwie. Za ku pio no m.
in. kom pu te ry wraz z opro gra mo wa niem, pro gra my do ko ry -
go wa nia wad wy mo wy, ćwi cze nia do na uki czy ta nia, plan sze
in te rak tyw ne: „Edu ka cja wcze snosz kol na”, „Czy tam i pi szę”,
ze sta wy po mo cy do ma te ma ty ki i przy ro dy oraz jej ochro ny.

Z in dy wi du al nych roz mów z dzieć mi i ich ro dzi ca mi,
wy wia dów, ob ser wa cji, prze pro wa dzo nych an kiet i spraw -
dzia nów wia do mo ści wy ni ka, że cel głów ny pro jek tu, czy li
za spo ko je nie spe cjal nych po trzeb edu ka cyj nych i wy rów na -
nie szans po przez in dy wi du ali za cję pro ce su kształ ce nia dzie -
ci klas I -III zo stał osią gnię ty. Dzie ci chęt nie i ak tyw nie
uczest ni czy ły w za ję ciach. Dzię ki nim roz wi ja ły cie ka wość
po znaw czą, mo bi li zo wa ły się do na uki, sys te ma tycz nie do -
sko na li ły swo je umie jęt no ści i po ko ny wa ły trud no ści oraz
roz wią zy wa li pro ble my. Na za ję ciach pa no wa ła swo bod na at -
mos fe ra, któ ra sprzy ja ła wy zwa la niu i re ali za cji cie ka wych
po my słów i dzia łań. Naj istot niej sze dla uczniów by ło to, że
by li do strze ga ni i waż ni co do da wa ło im pew no ści i mo ty wo -
wa ło do pra cy.

Wła dy sław Kwiat kow ski Ko or dy na tor pro jek tu

Indywidualna praca z uczniem gwarancją jego rozwoju”
- projekt systemowy realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie realizacji projektu
„Indywidualna praca z uczniem gwarancją jego rozwoju”

Za ję cia w Kraj ko wie

Za ję cia w Ko zie bro dach

Za ję cia w Gra le wie
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Roz mo dlo ne
i roz Êpie wa ne

Kraj ko wo
15 czerw ca w pa ra fii w Kraj ko wie od był się

do rocz ny od pust św. Trój cy. Mszy św. prze wod ni -
czył i ka za nie wy gło sił ks. prof. Ja nusz Śnie goc ki
z Płoc ka.

Po uro czy sto ściach w świą ty ni od był się ma ły fe -
styn. Wy stą pił ze spół lu do wy z Ukra iny Ele ny Rut kow -
skiej, pre zen tu jąc ży wą mu zy kę na szych są sia dów, ta -
niec, śpiew i ory gi nal ne stro je. Tę część pro gra mu po pro -
wa dził nasz ho no ro wy pa ra fia nin, ak tor Ma ciej Ray za -
cher.

18 wrze śnia w od pust św. Sta ni sła wa Kost ki od bę -
dzie się uro czy stość wpro wa dze nia re li kwii te goż świę -
te go do ko ścio ła w Kraj ko wie, któ re go św. Sta ni sław
Kost ka jest pa tro nem. Uro czy stość bę dzie ostat nim
punk tem wi zy ta cji ka no nicz nej ks. bi sku pa Ro ma na
Mar cin kow skie go. W związ ku z tym dusz pa sterz i ka te -

che ci kraj kow scy za pro po no wa li mło dzie ży
gim na zjal nej z de ka na tu ra cią skie go udział
w kon kur sach pla stycz nym, po etyc kim i wie -
dzy ży ciu świę te go. 

Ko lej nym punk tem fe sty nu by ło więc
ogło sze nie wy ni ków kon kur sów pla stycz ne -
go i po etyc kie go oraz prze pro wa dze nie kon -
kur su wie dzy.

W kon kur sie pla stycz ny przy zna no dwa
miej sca pierw sze, któ re zdo by ły Mar ty na
Ko wal ska (PG Kraj ko wo) i Alek san dra Sa -
dec ka (PG Ra ciąż). Dru gą lo ka tę uzy skał
Ka mil Ber dyń ski (PG Ko zie bro dy), a trze cią
Wik to ria Wie czor kow ska (PD Gra le wo).
W kon kur sie po etyc kim pierw sze trzy miej -
sca za ję li gim na zja li ści z Kraj ko wa: Ka ro li na
Sze lą gie wicz (I), Alek san dra Wój te wicz (II)
i Mar ty na Ko wal ska (III). W kon kur sie wie -
dzy o św. Sta ni sła wie Kost ki. Pierw sze miej -
sce za ję ła Eli za Ryb ka, dru gie – We ro ni ka
Wój te wicz, a trze cie Ka ro li na Sze lą gie wicz,
wszy scy z PG Kraj ko wo.

Przez ca ły czas trwa nia im pre zy moż na
by ło prze ką sić co nie co. Dzia ła ła lo te ria fan -
to wa, któ ra za koń czy ła się głów ną wy gra -
ną – ku chen ką mi kro fa lo wą

ks. Zbi gniew Klu ba
Fot. ze zbio rów pa ra fii

Z ŻYCIA PARAFII
„G∏os Racià˝a” nr 6/20148

Pa ra fia nie licz nie uczest ni czy li w fe sty nie 

Ze spół lu do wy z Ukra iny za pre zen to wał ży wą mu zy kę
na szych są sia dów, ta niec, śpiew i ory gi nal ne stro je

Fe styn roz po czął ksiądz pro boszcz Zbi gniew Klu ba
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W płoc kim zoo

Na war szaw skiej Sta rów ce

Ucznio wie Szko ły Fi lial nej w Kra -
sze wie Ga czuł tach uczest ni czy li w wy -
ciecz kach do War sza wy i Płoc ka.

W sto li cy obo wiąz ko wo za wi ta li
do Cen trum Na uki Ko per nik, gdzie mo -
gli pró bo wać, spraw dzać, przed sta wiać,
py tać, sło wem sa mo dziel nie eks pe ry -
men to wać w świe cie na uki, gdyż tu

26 ma ja w szko le w Ko zie bro dach po raz ko lej ny od -
był się pik nik ro dzin ny „Da ro wać czas ro dzi com”. Ce lem
im pre zy by ło in te gro wa nie ca łej spo łecz no ści szkol nej,
za chę ca nie do wspól nej za ba wy, stwo rze nie mi łej at mos -
fe ry, za chę ca nie dzie ci i ro dzi ców do ak tyw ne go uczest -
ni cze nia w pro po no wa nych za ba wach i kon kur sach, stwo -

Kra sze wo Ga czuł ty

Koziebrody

Wy ciecz ki
do War sza wy

i Płoc ka

Pik nik ro dzin ny

rze nie oka zji do wspól ne go spę dza nia cza su przez ro dzi -
ców i dzie ci na te re nie szko ły.

Ucznio wie wzię li udział w za wo dach spor to wych,
kon kur sie pio sen kar skim i pro jek to wa niu stro jów. Gim na -
zja li ści z kla sy II przy go to wa li pro jek ty edu ka cyj ne
i przed sta wi li je za pro szo nym go ściom.

Dzię ki współ pra cy ca łej spo łecz no ści szkol nej, na -
uczy cie li, ro dzi ców i uczniów zor ga ni zo wa ny zo stał po -
czę stu nek dla uczest ni ków pik ni ku.

K. Biel ski
Na zdjęciach uczestnicy mini szansy na sukces.

każ dy wy bie rał swo ją „ścież kę wie dzy” i de cy -
do wał, ja kie chce prze pro wa dzić do świad cze nie.
Wszy scy czy ni li to z wiel ką ocho tą – przed szko -
la ki i star si ucznio wie. Od by li tak że spa cer
po Kra kow skim Przed mie ściu, Pal cu Zam ko -
wym i Sta rów ce.

Na to miast w Płoc ku ucznio wie od wie dzi li
zoo, Mu zeum Ma zo wiec kie oraz obej rze li film
„Cza row ni ca”.

To co prze ży li i zo ba czy li za wdzię cza ją nie
tyl ko na uczy cie lom, któ rzy zor ga ni zo wa li wy -
jaz dy, ale rów nież przy ja znym lu dziom do brej
wo li, któ rzy wspar li wspo mnia ne wy ciecz ki.

KraG



Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych 
i segregowanych z terenu gminy Racià˝ 

w okresie lipiec 2014 - czerwiec 2015

HARMONOGRAM
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VII
2014

VIII
2014

IX
2014

X
2014

XI
2014

XII
2014

I
2015

II
2015

III
2015

IV
2015

V
2015

VI
2015

21 18 15 20 17 15 19 16 16 20 18 15

22 19 16 21 18 16 20 17 17 21 19 16

23 20 17 22 19 17 21 18 18 22 20 17

24 21 18 23 20 18 22 19 19 23 21 18

25 22 19 24 21 19 23 20 20 24 22 19

28 25 22 27 24 22 26 23 23 27 25 22

29 26 23 28 25 23 27 24 24 28 26 23

30 27 24 29 26 24 28 25 25 29 27 24

31 28 25 30 27 29 29 26 26 30 28 25

Miej sco wo Êci

Dobrska Kolonia
Dobrska Włościany
Kraśniewo
Nowe Gralewo           

Stare Gralewo
Szapsk
Wępiły
Złotopole

Bielany
Kraszewo Czubaki
Kraszewo Gaczułty    
Kraszewo Podborne

Kraszewo Rory
Kraszewo Sławęcin
Mała Wieś

Ćwiersk
Draminek
Drozdowo
Kossobudy                 

Kruszenica
Pęsy
Sierakowo
Zdunówek

Budy Kraszewskie
Kodłutowo
Lipa                            

Pólka Raciąż
Żychowo

Folwark Raciąż
Kaczorowy
Kiniki

Kozolin                      
Strożęcin
Witkowo

Cieciersk
Druchowo
Koziebrody

Kraszewo Falki          
Malewo

Bogucin
Chyczewo
Kiełbowo
Łempinek
Łempino                     
Nowe Młodochowo

Stare Młodochowo
Żukowo Strusie
Żukowo Wawrzonki
Młody Niedróż
Stary Niedróż

Grzybowo
Kocięcin Brodowy
Kocięcin Tworki
Krajkowo

Krajkowo Budki       
Nowy Komunin
Stary Komunin
Szczepkowo

Charzyny
Jeżewo Wesel                    

Sikory
Unieck

Pojemnik należy wystawić do drogi publicznej do godz. 7.00
Odpady segregowane: szkło odbierane będzie raz na kwartał, w poszczególnych miejscowościach, w powyżej
wymienione dni (oznaczone ciemniejszym kolorem) w miesiącach: wrzesień 2014 r., grudzień 2014 r., marzec 2015 r.,
czerwiec 2015 r.
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Szkoła Podstawowa Koziebrody - 23,3 pkt

Szkoła Podstawowa (filia Koziebród) Kraszewo Gaczułty - 27,4 pkt

Szkoła Podstawowa Krajkowo - 18,9 pkt

Szkoła Podstawowa Stare Gralewo - 23,5 pkt

Szkoła Podstawowa Unieck - 24,8 pkt

Szkoła Podstawowa (filia Uniecka) Kodłutowo - 24,5 pkt

Średnie wyniki procentowe egzaminugimnazjalnego w szkołach gminy Raciąż

Średnie wyniki sprawdzianuszóstoklasistów
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Ten pięk ny ju bi le usz stał się
udzia łem Ja dwi gi i Ja na Le wan -
dow skich z Szap ska, któ rzy sa kra -
men tal ne „tak” wy po wie dzie li 23
stycz nia 1949 r. w ko ście le w Gra -
le wie.

65-rocz ni ca ślu bu na zy wa -
na jest że la zną. Pań stwo Le -
wan dow scy wy ku wa li swój
wspól ny los w prze no śni i do -
słow nie, ja ko że pan Jan przez
dłu gie la ta był ko wa lem.
Przed woj ną pra co wał u ko wa -
la w ro dzin nym Krze cza no wie.
Obec nie to gmi na Sie miąt ko -
wo, wów czas – Unieck. 12
mar ca 1949 r., a więc nie dłu go
po ślu bie, zdał eg za min cze -
lad ni czy i w Szap sku otwo rzył
wła sną kuź nię.

A jak tu tra fił? Wszak
od Krze cza no wa do Szap ska
jest spo ry ka wa łek dro gi. Dziś,
w do bie in ter ne tu, to żad na od -
le głość, ale 65 lat te mu...

Moż na rzec, że za gło sem
ser ca. Przez ca ły rok co nie -
dzie la przy jeż dżał na spo tka -
nia do pa ni Ja dwi gi, wte dy Ra -
dec kiej. Na ro we rze. Był to
wy si łek nie la da, lecz cóż by ło
ro bić – ser ce nie słu ga. Z na -
rze czo ną wy pusz cza li się
na za ba wy do Gra le wa. – Bar -
dzo ład nie tań czy łam, naj bar -
dziej lu bi łam wal ca an giel skie -
go i obe rka – wspo mi na z roz -
rzew nie niem pa ni Ja dwi ga.
Po ro ku zna jo mo ści sta nę li
na ślub nym ko bier -
cu. – Od Bo ga by ła mi da -
na – mó wi z uśmie chem 92-
let ni dziś Jan Le wan dow -
ski. – Cho dził rok cza su, co
mia łam ro bić – do da je ani Ja -
dwi ga. Po ka zu je ar chi wal ne
zdję cia, wśród nich ślub ne
wy ko na ne w za kła dzie fo to -
gra ficz nym w Ra cią żu,
i na py ta nie, ja ka jest re cep ta
na tak dłu gie mał żeń stwo od -
po wia da: pra ca i ko cha nie.
A kłót nie się zda rza ły? – py -
tam za czep nie. – Tłucz ków
na sie bie nie bra li śmy – za -
pew nia 85-lat ka. Wła śnie
w lip cu Ja dwi ga Le wan dow -
ska skoń czy ła tle lat.

Wy da ła na świat czwo ro
dzie ci – dwie cór ki (Te re sa, An na)
i dwóch sy nów (Ka zi mierz, Ta de usz).
Naj młod szy – Ta de usz – ostał się

na go spo dar stwie, wraz z żo ną An ną
z nie od le głe go Wit ko wa roz bu do wał je
i uno wo cze śnił, a ro dzi ce co dzien nie
mo gą po dzi wiać efek ty pra cy sy na
i sy no wej. Ta de usz z An ną wy cho wa li
dwo je dzie ci. Je de na ście lat te mu Pa -

weł ja ko uczeń szko ły w Gra le wie opi -
sał lo sy swo je go dziad ka w pra cy
przy go to wa nej na kon kurs o cie ka wych

lu dziach z naj bliż szej oko li cy. Jest
w tej pra cy i o cza sach woj ny i oku pa -
cji, i o pra cy dziad ka ja ko ko wa la i rol -
ni ka, i o je go dzia łal no ści w kół ku rol -
ni czym, ra dzie pa ra fial nej, szkol nym
ko mi te cie ro dzi ciel skim, czy wresz cie

stra ży po żar nej. War to wie -
dzieć, że pan Jan wstą pił
do OSP jesz cze w Krze cza no -
wie, w ro ku 1938 r. Gdy zaś
po ślu bił pan nę Ja dwi gę Ra dec -
ką i prze pro wa dził się do Szap -
ska, za si lił sze re gi miej sco wej
stra ży. Przez 25 lat był jej
czyn nym pre ze sem, po czym
zo stał mia no wa ny pre ze sem
ho no ro wym.

Wróć my jed nak do drze wa
ge ne alo gicz ne go... W tym
miej scu wy pa da po dzię ko wać
pa ni An nie, żo nie pa na Ta de -
usza, któ ra z ta ką pie czo ło wi to -
ścią od two rzy ła je na po trze by
te go ar ty ku łu. O ro dzi nie Ta de -
usza już wspo mnie li śmy. Te re -
sa, Ka zi mierz i An na, po dob nie
jak Ta de usz, rów nież do cho wa -
li się po dwo je dzie ci. Czy li se -
nio rzy Le wan dow scy ma ją
ośmio ro wnu cząt. Na tym,
rzecz ja sna, nie ko niec. Bo do -
li czyć trze ba jesz cze je de na -
ścio ro pra wnu cząt. – Nie ba -
wem ich przy bę dzie, gdyż dwo -
je jest w dro dze – do da je An na
Le wan dow ska.

„Ja ko oso bę god ną za pre -
zen to wa nia wy bra łem mo je go
dziad ka Ja na Le wan dow skie go,
któ re go po dzi wiam i jest dla
mnie du żym au to ry te tem” – pi -
sał we wstę pie do swo jej pra cy
szkol nej 12-let ni wów czas Pa -
weł, uczeń gra lew skiej pod sta -
wów ki. A na koń cu...”Jan i Ja -
dwi ga są dziad ka mi ósem ki (te -
raz już 11- przyp. red.) wnu -
cząt, miesz ka ją nie prze rwa nie
w tym sa mym miej scu po ma -
ga jąc sy no wi w go spo dar stwie
i na fer mie. Są oni przy kła dem,
że moż na dojść w ży ciu do cze -
goś cięż ką pra cą i wy trwa ło ścią
w dą że niu do ce lu...”

Pań stwu Ja no wi i Ja dwi -
dze Le wan dow skim ży czy my
ko lej nych ju bi le uszy. Po że la -
znych – ka mien nych, po ka -
mien nych – bry lan to wych...

red.
Fot. z ar chi wum ro dzin ne go 

pań stwa Le wan dow skich

65 lat ra zem


