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8 sierp nia pre mier Ewa Ko pacz zło ży ła wi zy tę w go spo dar stwie To ma sza i Ja na Zgli nic kich w Sie ra ko wie. Wcze -
śniej w do mu kul tu ry w Ra cią żu od by ła się na ra da pod prze wod nic twem pa ni pre mier z udzia łem mi ni stra ad mi ni stra -
cji i cy fry za cji An drze ja Ha lic kie go, wi ce mi ni stra rol nic twa Ta de usza Na le waj ka, dy rek to ra Rzą do we go Cen trum Bez -
pie czeń stwa Ja nu sza Sku li cha, wo je wo dów z wo je wództw do tknię tych su szą i przed sta wi cie li służb. Uczest ni czy li w niej
rów nież wło da rze te re nu: wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak i bur mistrz Ra cią ża Ma riusz Go dlew ski.

Wię cej o wi zy cie na str. 3, 6 i 7

Bu do wa za le wu 
to nie baj du rze nie

Premier Ewa Kopacz odwiedziła
gospodarstwo w Sierakowie

Dro go we gło so wa nie
rad nych

Se sję Ra dy Gmi ny Ra ciąż, któ ra
od by ła się 21 sierp nia po prze dzi ło, jak
zwy kle, wspól ne po sie dze nie sta łych
ko mi sji ra dy. Naj waż niej sza de cy zja do -
ty czy ła wy ko rzy sta nia pie nię dzy na bu -
do wę dróg, za osz czę dzo nych w prze tar -
gach. Rad ni sta nę li przed dy le ma tem,
któ re trak ty bu do wać. Zgło szo ne zo sta -
ły trzy wnio ski, ale na re ali za cję wszyst -
kich pie nię dzy nie wy star czy. Prze wod -
ni czą cy ra dy Ja ro sław Ja wor ski za rzą -
dził gło so wa nie. Po raz pierw szy mia ło
ono ta ką for mułę. Na kart kach do gło so -
wa nia umiesz czo no trzy pro po no wa ne
dro gi, rad ni mu sie li wy brać dwie z nich.
Któ re wy bra li?

Od po wiedź na str. 2

Roz mo wa z Ry szar dem Gisz cza kiem,
wój tem gmi ny Ra ciąż

*A co z za le wem? Nie któ rzy już zwąt pi li, że
on po wsta nie.

-Ja nie zwąt pi łem i mi mo gło sów, któ re
do mnie do cho dzą, że bu do wa za le wu to baj du -
rze nie wój ta, twier dzę, że za lew zbu du je my. Trwa
uak tu al nia nie do ku men ta cji do prze pi sów, któ re
w mię dzy cza sie się zmie ni ły. Spra wa się prze cią -
ga, bo Re gio nal na Dy rek cja Ochro ny Śro do wi ska
za ży czy ła so bie ob ser wa cji fau ny i flo ry na te re -
nie prze wi dzia nym pod zbior nik. Po nad to uka zał
się prze pis, we dług któ re go nie moż na ubie gać
się o do ta cję unij ną czy in ne środ ki ze wnętrz ne,
je śli in we sty cja nie jest uję ta w pla nie kra jo wym.

Czy taj na str. 4-5

W takt pie śni 
żoł nier skich

i rytm mu zy ki
mło dzie żo wej
Dzień Mia sta i Gmi ny Ra -

ciąż, zor ga ni zo wa ny w tym ro -
ku 14 sierp nia, od by wał się
w takt pie śni żoł nier skich
i rytm mu zy ki mło dzie żo wej,
a czas trwa nia im pre zy po raz
pierw szy od mie rzał ze gar
na ra tu szo wej wie ży, od sło nię ty
i po świę co ny te go dnia. Wcze -
śniej w do mu kul tu ry ofi cjal nie
otwar te zo sta ło Ki no za Ro -
giem.

Wię cej na str. 8-9



Ta kwo ta to 555 tys. zł za osz czę dzo na
w roz strzy gnię tych 10 sierp nia prze tar gach
na trzy dro gi: tzw. sche ty nów kę, czy li bu do -
wa ną przy po mo cy do ta cji w ra mach pro -
gra mu bu do wy dróg lo kal nych (Cie -
ciersk – Kra sze wo Sła wę cin – Kra sze wo
Ga czuł ty), dro gę z Ćwier ska w kie run ku
Nie da rzy na (do gra ni cy gmi ny) oraz w Do -
brskiej Ko lo nii. Do te go do cho dzi 200 tys.
zł wcze śniej za re zer wo wa ne na wy dat ki
zwią za ne z bu do wą zbior ni ka „Kra sze wo”,

któ re w bie żą cym ro ku na ten cel nie bę dą
spo żyt ko wa ne (szcze gó ły w roz mo wie
z wój tem na str. 4-5).

Uchwa łę w spra wie roz dy spo no wa nia
wspo mnia nej kwo ty rad ni pod ję li na se -
sji 21 sierp nia, ale wy pra co wa li ją kil ka dni
wcze śniej pod czas wspól ne go po sie dze nia
sta łych ko mi sji ra dy.

Są dwie opcje: al bo wy da je my te pie -
nią dze w tym ro ku, al bo zo sta wia my na rok
przy szły – mó wił wójt Ry szard Gisz czak,
któ ry oso bi ście opto wał za te go rocz nym

spo żyt ko wa niem tej kwo ty na dro gi, któ -
rych wy ko na nie nie wy ma ga dłu giej pro ce -
du ry, wy ni ka ją cej z ko niecz no ści po sze rze -
nia pa sa dro go we go, gdyż ze wzglę du
na czas nie uda się ta kie go przed się wzię cia
sfi na li zo wać przed koń cem ro ku.

-Nie ma co zo sta wiać pie nię dzy
na przy szły rok, bo wte dy ru szą już do ta cje
unij ne i kosz ty bu do wy dróg bę dą du żo
wyż sze niż obec nie – prze ko ny wał prze -
wod ni czą cy ra dy Ja ro sław Ja wor ski. Wtó ro -
wał mu wi ce prze wod ni czą cy Eu ge niusz
Pta sik – Jak są pie nią dze, to trze ba ro bić,
niech lu dzie jeż dżą po do brych dro gach.

Po zo sta ła więc do roz strzy gnię cia kwe -

stia, któ re dro gi ma ją być bu do -
wa ne. Rad ny Woj ciech Kra jew -
ski za pro po no wał, aby wy ko -
nać na kład kę as fal to wą na od -
cin ku z Kraj ko wa do dro gi kra -
jo wej nr 60. Ar gu men to wał, że
na wierzch nia jest znisz czo -
na – dro ga ta by ła bu do wa na
ja ko jed na z pierw szych w gmi -
nie Ra ciąż, a więc daw no. Do -
dat ko wo ule gła znisz cze niu,
gdy pod czas wy pad ku
na „sześć dzie siąt ce” tę dy zor ga -
ni zo wa no ob jazd. Ten po mysł
wsparł rad ny Krzysz tof Si kor -
ski mó wiąc, że wspo mnia ny od ci nek łą czy
„sześć dzie siąt kę” z dro gą po wia to wą. Tę dy
miesz kań cy wie lu miej sco wo ści w gmi nie
Ra ciąż, m. in. Grzy bo wa czy Li py, jeż dżą
do mia sta po wia to we go.

Z ko lei rad ny Ro bert Kle niew ski wnio -
sko wał o po ło że nie no wej war stwy as fal tu
na dro dze z Gra le wa do Ko zo li na, a wi ce -
prze wod ni czą cy ra dy Ja cek Ga dom ski pro -

po no wał, aby uczy nić to na dro dze
z Uniec ka do Je że wa.

Oka za ło się jed nak, że re ali za cja
wszyst kich trzech wnio sków za wspo mnia -
ną kwo tę jest nie moż li wa. Pie nię dzy wy -
star czy na dwie z trzech zgło szo nych dróg
i trze ba je wy brać. Prze wod ni czą cy ra dy za -

pro po no wał gło so wa nie w tej spra wie,
po raz pierw szy w ta kiej for mie, mia no wi -
cie rad ni otrzy ma li kart ki, na któ rych wy pi -
sa ne by ły zgło szo ne pro po zy cje, i mie li
skre ślić, czy li od rzu cić, jed ną z nich. Wy -
nik te go gło so wa nia, prze pro wa dzo ne go
na po prze dza ją cym se sję wspól nym po sie -
dze niu sta łych ko mi sji ra dy, był na stę pu ją -
cy: za wnio skiem rad ne go Kra jew skie go
(dro ga z Kraj ko wa do „sześć dzie siąt ki”)
opo wie dzia ło się 11 rad nych, za pro po zy -
cją rad ne go Kle niew skie go (Gra le wo – Ko -
zo lin) – 8, a za wnio skiem rad ne go Ga -
dom skie go (Unieck – Je że wo We sel) – 6.
Wy nik te go gło so wa nia stał się pod sta wą

do pod ję cia już na se sji, 21 sierp nia,
uchwa ły o prze zna cze niu 755 tys. zł na wy -
ko na nie w tym ro ku na kła dek bi tu micz -
nych dwóch pierw szych od cin ków dróg.
Na wierzch nia z Uniec ka do Je że wa ma być
od no wio na w póź niej szym ter mi nie, któ ry
okre śli ra da.

r -r

SAMORZĄD
„G∏os Racià˝a” nr 9/20152

Radni gminy Raciąż zadecydowali o przeznaczeniu 755 tys. zł na
wykonanie jeszcze w tym roku nakładek bitumicznych na drogach od
Krajkowa do „sześćdziesiątki” i z Gralewa do Kozolina.

Drogowe głosowanie radnych

Woj ciech Kra jew ski za pro po no wał, aby 
wy ko nać na kład kę as fal to wą na od cin ku

z Kraj ko wa do dro gi kra jo wej nr 60

- Nie ma co zo sta wiać pie nię dzy na przy szły
rok – prze ko ny wał prze wod ni czą cy ra dy 

Ja ro sław Ja wor ski

Rad ny Ro bert Kle niew ski wnio sko wał 
o po ło że nie no wej war stwy as fal tu na

dro dze z Gra le wa do Ko zo li na

Wi ce prze wod ni czą cy ra dy Ja cek Ga dom ski 
opto wał za no wą na wierzch nią bi tu micz ną 

z Uniec ka do Je że wa We sel

Przy go to wy wa nie kar tek do dro go we go 
gło so wa nia rad nych



Na polach koło Raciąża
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Premier Ewa Kopacz oglądała skutki suszy

Sze fo wa rzą du pod czas wi zy ty, 8 sierp -
nia, w go spo dar stwie To ma sza Zgli nic kie go
w Sie ra ko wie (gm. Ra ciąż) za po zna ła się ze
skut ka mi su szy i za pew ni ła, że rol ni cy mo gą
ocze ki wać po mo cy nie tyl ko w po sta ci ni sko
opro cen to wa nych kre dy tów. Naj pierw jed nak
trze ba osza co wać stra ty.

Wcze śniej w do mu kul tu ry w Ra cią żu od -
by ła się na ra da pod prze wod nic twem pa ni pre -
mier z udzia łem mi ni stra ad mi ni stra cji i cy fry -
za cji An drze ja Ha lic kie go, wi ce mi ni stra rol -
nic twa Ta de usza Na le waj ka, dy rek to ra Rzą do -
we go Cen trum Bez pie czeń stwa Ja nu sza Sku li -
cha, wo je wo dów z wo je wództw do tknię tych
su szą i przed sta wi cie li służb. W na ra dzie
uczest ni czy li też wło da rze te re nu: wójt gmi ny
Ra ciąż Ry szard Gisz czak i bur mistrz Ra cią ża
Ma riusz Go dlew ski.

– Roz ma wia li śmy o tym, jak moż na po -
móc rol ni kom, któ rzy prze ży wa ją te raz du ży
kry zys. Obok te go nie moż na przejść obo jęt -
nie – mó wi ła pre mier Ewa Ko pacz pod czas
brie fin gu w go spo dar stwie rol nym w Sie ra ko -
wie. Wcze śniej obej rza ła skut ki su szy, wy słu -
cha ła re la cji rol ni ków – To ma sza i Ja na Zgli -
nic kich, sy na i oj ca, któ rzy po ka za li pa ni pre -
mier, jak wy glą da ją upra wy. Ich go spo dar -
stwo jest na sta wio ne na pro duk cję by dła,

głów nie mlecz ne go. Su sza spo wo do wa ła tu
du że stra ty zbóż, traw i ku ku ry dzy. Ta ostat -
nia z bra ku wo dy nie wy kształ ci ła kol -
by. – Nie bę dzie z niej ener gii, tyl ko sa mo
włók no – ko men to wał Jan Zgli nic ki, do da jąc,
że plon pszen ży ta wy niósł w tym ro ku 15,
mak sy mal nie 30 kwin ta li z hek ta ra, gdy tym -
cza sem w ubie głym ro ku do cho dził do 60.

– Te raz trze ba szyb ko i wia ry god nie
osza co wać stra ty. Wów czas przed sta wię pro -
blem na po sie dze niu Ra dy Mi ni strów i bę dę
za sta na wiać się, jak uru cho mić dwa rów no le -
głe pro gra my po mo co we. Nie cho dzi o to, że -
by uła twiać rol ni kom po bie ra nie ko lej nych
kre dy tów ni sko opro cen to wa nych, ale o to,
aby za bez pie czyć ich pro duk cję rol ną
na przy szłe la ta. Rol ni cy ocze ku ją ze stro ny
pań stwa zde cy do wa nie szer szej ofer ty po mo -
cy. Szcze gól nie tra cą ci rol ni cy, któ rzy ma ją
pro duk cję mie sza ną, ro ślin no -zwie rzę -
cą – mó wi ła sze fo wa rzą du. Zda niem pa ni
pre mier nie zbęd ne jest roz po rzą dze nie
uwzględ nia ją ce stra ty w go spo dar stwach pro -
wa dzą cych ho dow lę zwie rząt.

– Bar dzo się cie szę, że na dzi siej szym
spo tka niu za ry so wa ła się szer sza kon cep cja
po mo cy dla rol ni ków – mó wił bur mistrz Ra -
cią ża Ma riusz Go dlew ski.

Z ko lei wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz -
czak in for mo wał: – W gmi nie Ra ciąż wpły nę -
ło aż 400 wnio sków o po moc. Nie któ rzy rol -
ni cy, mi mo strat spo wo do wa nych su szą, za -
nie cha li skła da nia wnio sków, bo kre dy ty już
ma ją, a in ną po moc blo ku ją obec ne prze pi sy.
Przy ob li cza niu strat do do cho du go spo dar -
stwa do da je się pro duk cję zwie rzę cą. Ta ką sy -
tu ację ma rów nież pan Zgli nic ki, u któ re go
dzi siaj je ste śmy. Star ty w upra wach w je go
go spo dar stwie osza co wa no na 69 pro cent,
ale po do da niu pro duk cji zwie rzę cej wy nio sły
one 23 pro cent. Na to miast że by otrzy mać
po moc in ną niż w po sta ci kre dy tu, te stra ty
mu szą w ca łym go spo dar stwie wy nieść nie
mniej niż 30 pro cent. Po nie waż dziś pa ni pre -
mier o tym dys ku to wa ła, mam na dzie ję, że
spra wi, aby zmie nić prze pis unie moż li wia ją cy
udzie le nie po mo cy rol ni kom.

We dług pre mier Ewy Ko pacz rzą do wych
de cy zji w spra wie po mo cy go spo dar stwom
rol nym do tknię tych su szą moż na się spo dzie -
wać po 20 sierp nia. Do te go cza su ma się za -
koń czyć przy go to wy wa nie pro to ko łów strat.

włd
Przedruk z „Tygodnika Ciechanowskiego” 

nr 32 z 11 sierpnia 2015 r.
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Bu do wa za le wu to nie baj du rze nie
Rozmowa z Ryszardem Giszczakiem, wójtem gminy Raciąż

*Ja kie ma pan re flek sje zwią za ne
z wi zy tą pa ni pre mier?

-Pa ni pre mier Ewa Ko pacz ro bi wra -
że nie ko bie ty, któ ra wsłu chu je się w to,
co do niej wszy scy mó wią. Ma zdol ność
su mo wa nia dys ku sji i wy cią ga nia wnio -
sków. Mo głem się o tym prze ko nać
uczest ni cząc w na ra dzie w Ra cią żu
pod prze wod nic twem pa ni pre mier.
Po na ra dzie od by ło się spo tka nie z rol ni -
ka mi w Sie ra ko wie, nie co re ży se ro wa ne.
W te le wi zji moż na by ło za uwa żyć, że od -
by wa ło się ono na tle do rod nej ku ku ry -
dzy. Or ga ni za to rom pro po no wa łem in ną
lo ka li za cję spo tka nia, gdzie skut ki su szy
są o wie le więk sze i na ocz ne. Wy star czy -
ło cho ciaż by w tej sa mej wsi prze mie ścić
się na dru gą stro nę dro gi. Po sta wio ne zo -
sta ły jed nak wa run ki, że ma być bli sko
dro gi nu mer sześć dzie siąt i ma się nie
ku rzyć.

Je śli cho dzi o efek ty wi zy ty pa ni pre -
mier dla na szej gmi ny to na dziś (18
sierp nia – przyp. red.) są one żad ne.
Znów rol ni cy za czę li skła dać wnio ski su -
szo we, po wi zy cie pa ni pre mier wpły nę ło
ich kil ka dzie siąt. Przyj mu je my te wnio -
ski, ale sza co wa nie strat nie wszę dzie
jest moż li we. Zbóż na po lach już nie ma,
więc trud no oce nić stra ty. Na łą kach
i pa stwi skach oraz w upra wach ku ku ry -
dzy – tak. Ale czy ko mi sje bę dą to czy -
nić – o tym za de cy du je wo je wo da.

Z wnio ska mi rol ni ków jest tak, że
mi mo iż su sza do tknę ła wszyst kich, zło -
ży ła je tyl ko część z nich. A to dla te go,
że nie chcą oni kre dy tów. Po ja wi ła się
jed nak na dzie ja, że nie jest wy klu czo na
tak że in na po moc. Ci co na pi sa li wnio -
ski, zro bi li to też na wszel ki wy pa -
dek – chcą być go to wi do sko rzy sta nia
z ewen tu al nej no wej for my re kom pen sa -
ty strat. Prze pi sy w tym wzglę dzie są nie -
ja sne i wy pa czo ne, co jest przy kre.

W na szej gmi nie naj więk sze stra ty
są w ro śli nach strącz ko wych, zbo żach ja -
rych i ku ku ry dzy. Naj wię cej wnio sków
wpły nę ło od rol ni ków z re jo nu ko zie -
brodz kie go, uniec kie go i ko dłu tow skie -
go, czy li z tych ob sza rów, gdzie są słab -
sze zie mie.

Spo śród 400 rol ni ków, któ rzy zło ży li
wnio ski, 87 z nich ma tyl ko pro duk cję

ro ślin ną. Po zo sta li – tak że zwie rzę -
cą. I więk szość z nich, tak jak rol nik,
u któ re go by ła pa ni pre mier, mi mo ewi -
dent nych strat, zgod nie z obec ny mi prze -
pi sa mi nie kwa li fi ku je się do po mo cy su -
szo wej. We dług na szej ana li zy przy obec -
nie obo wią zu ją cych prze pi sach z tej po -
mo cy w na szej gmi nie bę dzie mo gło sko -
rzy stać nie wię cej niż 150 rol ni ków,
w tym ci, któ rzy nie ma ją in wen ta rza.
Tym cza sem trze ba po móc tak że tym rol -
ni kom, któ rzy ma ją ho dow lę krów. Kro -
wy u nich nie wy schły, ale wy schło to, co
one je dzą. Zwró ci łem na to uwa gę pa ni
pre mier. Pod czas na ra dy mó wi łem też
o uwa run ko wa niach do ty czą cych po ten -
cjal nej po mo cy go spo da rzom ze stro ny
gmi ny. Otóż na wcze śniej szym spo tka niu
z rol ni ka mi wo je wo da ma zo wiec ki mó -
wił, że wójt mo że ob ni żyć lub umo rzyć
po dat ki w związ ku z su szą. Mo że, ale je -
że li to uczy ni, gmi na do sta nie po skó rze
od mi ni stra fi nan sów. Bo ten li czy, że
ma ona mak sy mal ne staw ki po dat ko we
i ta kie uwzględ nia w na li cza niu sub wen -
cji. Wy da je mi się, że w tej szcze gól nej
sy tu acji mi ni ster fi nan sów po wi nien ina -
czej spoj rzeć na te roz li cze nia, o co ape -
lo wa łem do pa ni pre mier.

*Ja kie są wie ści przed no wym ro -
kiem szkol nym?

-We wszyst kich szko łach w wa ka cje
prze pro wa dzo ne zo sta ły re mon ty po pra -
wia ją ce es te ty kę i hi gie nę obiek tów, czy li
ma lo wa nie. Naj więk sze pra ce mia ły
miej sce w Gra le wie. Tam wi chu ra uszko -
dzi ła część da chu na sa li gim na stycz nej
i trze ba by ło to na pra wić. 

Wy ło nio ne już ma my fir my, któ re
zaj mą się do wo zem dzie ci do szkół. Czy -
nić to bę dą dwie fir my – z Płoc ka i Prza -
sny sza. Jest jesz cze nie roz wią za na kwe -
stia do wo zu dzie ci z Dra mi na w gmi nie
Ba bo sze wo do szko ły w Kraj ko wie.
Do tej po ry na sza gmi na pła ci ła za do -
wóz, ale by ło to nie pra wi dło we – nam
nie wol no fi nan so wać za dań in nych
gmin. Prze pis mó wi, że za do wóz dzie ci
do szko ły kosz ty po no si ta gmi na, na te -
re nie któ rej one miesz ka ją. Otrzy ma łem
in for ma cję od wój ta gmi ny Ba bo sze wo,
że od no we go ro ku szkol ne go ucznio wie

z Dra mi na bę dą uczęsz cza li do szko ły
w Po le siu. Nie wy da je mi się, że by to by -
ła praw da, bo o tym, do któ rej szko ły
cho dzi dziec ko, de cy du ją ro dzi ce, a nie
wójt. My ślę jed nak, że doj dzie my z są sia -
dem do po ro zu mie nia. Cho dzi o to, aby
gmi na Ba bo sze wo zmie ni ła gra ni ce ob -
wo du szkol ne go i przy pi sa ła Dra min
do szko ły w Kraj ko wie, a nie w Po le siu,
jak to jest obec nie. Otrzy ma łem też
od wój ta gmi ny Ba bo sze wo in for ma cję,
że miesz kań cy Dra mi na zło ży li do nie go
wnio sek, aby do ko nał ta kiej za mia -
ny. I on jest go tów to zro bić, je śli ja się
zgo dzę. Ja się na to zga dzam. Ale kosz ty
do wo zu dzie ci bę dzie po no si ła gmi na
Ba bo sze wo.

Jed nak naj waż niej sza spra wa do ty -
czy pod ję cia de cy zji o za mknię ciu
dwóch szkół fi lial nych – w Ko dłu to wie
i Kra sze wie Ga czuł tach. To by się sta ło
już od no we go ro ku szkol ne go. Wstrzy -
ma li śmy się z tym, po nie waż szko ły
uczest ni czą w pro gra mach unij nych. Li -
kwi da cja szkół by ła by jed no znacz na
z prze rwa niem tych pro jek tów, za co
mu sie li by śmy zwra cać pie nią dze. Ale
za rok te mat li kwi da cji zo sta nie pod ję ty.

*Czy rze czy wi ście trze ba zli kwi do -
wać te szko ły, nie ma in ne go wyj ścia?

-Nie ma. Za mknię cie wspo mnia nych
szkół jest ko niecz ne. W tych pla ców kach
uczy się tak ma ło dzie ci, że kosz ty ich
utrzy ma nia są bar dzo du że. I to od daw -
na. Na szej gmi ny po pro stu na to nie
stać. Sub wen cja oświa to wa tych kosz tów
nie po kry wa. Co ro ku do kła da my
do oświa ty z wła snych środ ków co raz
wię cej i wię cej. Ta kwo ta uro sła już
do dwóch mi lio nów zło tych. Ma te ma -
tycz nie rzecz uj mu jąc, ma my li nio wy
wzrost kosz tów utrzy ma nia oświa ty.
Dzie je się to ze stra tą dla in we sty cji nie -
zbęd nych do za spo ko je nia in nych rów -
nie waż nych po trzeb miesz kań ców na -
szej gmi ny. Oczy wi ście de cy zja na le ży
do rad nych. Bę dę prze ko ny wał ra dę, aby
wio sną przy szłe go ro ku pod ję ła ta ką de -
cy zję i tym sa mym roz po czę ła pro ce du rę
li kwi da cji wy mie nio nych pla có wek wraz
ro kiem szkol nym 2016/2017. Wiem, że
za miar li kwi da cji szkół nie wy wo ła
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Pod czas brie fin gu pa ni pre mier Ewy Ko pacz w Sie ra ko wie za bie rał głos tak że wójt gmi ny Ra ciąż Ry szard Gisz czak

aplau zu zwłasz cza wśród na uczy cie li, ale
w mo im prze ko na niu jest to nie uchron -
ne. Je śli nic z tym nie zro bi my, nie dłu go
na in we sty cje nie bę dzie my mieć pie nię -
dzy. 

*Jak wy glą da ją te go rocz ne in we sty -
cje, czy wszyst ko idzie zgod nie z pla -
nem?

-W tym ro ku ma my na praw dę du żo
pie nię dzy do wy da nia. Jest to zwią za ne
z od zy ska niem VAT -u za przy do mo we
oczysz czal nie ście ków i zwro tem 75 pro -
cent kosz tów bu do wy oczysz czal ni ście -
ków w Uniec ku i ka na li za cji, o czym
„Głos” już in for mo wał. To są gi gan tycz -
ne pie nią dze, bo po nad 3 mln zł. Naj wię -
cej środ ków ra da prze zna czy ła na bu do -
wę dróg.

Zmie ni ły się jed nak nie co prze pi sy
do ty czą ce uzy ska nia ze zwo le nia na bu -
do wę dro gi. Naj kró cej mó wiąc, wy dłu ży -
ła się pro ce du ra. Na to na kła da ją się kło -
po ty z uzy ska niem grun tów. Ma my du żo
go to wych do ku men ta cji na bu do wę
dróg, ale pro blem jest wła śnie ta ki, że
nie mal wszę dzie nie ma zgo dy wszyst -
kich wła ści cie li grun tów na po sze rze nia
pa sa dro go we go. Przy kła dem są Ka czo -

ro wy, ale nie tyl ko. Tak sa mo jest w Cha -
rzy nach, gdzie je den z wła ści cie li nie wy -
ra ził zgo dy. Dro gę wpraw dzie zbu du je -
my, ale mu si my ją prze pro jek to wać i ca -
ła in we sty cja wy dłu ża się w cza sie.

Są też i do bre wie ści dro go we. Roz -
strzy gnę li śmy prze tar gi na bu do wę
trzech od cin ków. Ce ny są na praw dę ni -
skie. Nie pa mię tam, że by by ła aż tak du -
ża róż ni ca mię dzy war to ścią kosz to ry so -
wą a prze tar go wą bu do wy, co ma miej -
sce wła śnie w tym ro ku. W su mie
na tych trzech dro gach za osz czę dzi li -
śmy 555 tys. zł

To wy ni ka z te go, że gmi ny i sta ro -
stwa bu du ją w tym ro ku ma ło dróg, bo
nie ma ją wła snych środ ków. Fir my z ko -
lei nie ma ją fron tu ro bót i licz nie star tu -
ją w prze tar gach. Kon ku ren cja na wy ko -
na nie jest du żo więk sza, stąd i ofer ty ce -
no we są znacz nie niż sze. Po nad to ro pa
ta nie je. A jak ro pa ta nie je, to i as falt też.
Na do da tek w na szej gmi nie ob ser wu ję,
że dwie po waż ne fir my ze so bą kon ku ru -
ją, na czym my zy sku je my. 

*Ta niej czę sto zna czy go rzej.

-Jest ta kie ry zy ko, ale bę dzie my pil -
no wać, aby tak się nie sta ło.

*A co z za le wem? Nie któ rzy już
zwąt pi li, że on po wsta nie.

-Ja nie zwąt pi łem i mi mo gło sów,
któ re do mnie do cho dzą, że bu do wa za -
le wu to baj du rze nie wój ta, twier dzę, że
za lew zbu du je my. Trwa uak tu al nia nie
do ku men ta cji do prze pi sów, któ re
w mię dzy cza sie się zmie ni ły. Spra wa się
prze cią ga, bo Re gio nal na Dy rek cja
Ochro ny Śro do wi ska za ży czy ła so bie ob -
ser wa cji fau ny i flo ry na te re nie prze wi -
dzia nym pod zbior nik. Po nad to uka zał
się prze pis, we dług któ re go nie moż na
ubie gać się o do ta cję unij ną czy in ne
środ ki ze wnętrz ne, je śli in we sty cja nie
jest uję ta w pla nie kra jo wym. Do pre ze -
sa Kra jo we go Za rzą du Go spo dar ki Wod -
nej w War sza wie zło ży li śmy więc wnio -
sek o uwzględ nie nie bu do wy zbior ni ka
wod ne go „Kra sze wo” na rze ce Ra ciąż ni -
cy w pla nie go spo da ro wa nia wo da mi.
Wnio sek zo stał przy ję ty i otrzy ma li śmy
ma ilo wą in for ma cję, że jest on pra wi dło -
wy, co ozna cza, że bu do wa zbior ni ka zo -
sta nie uwzględ nio na we wspo mnia nym
pla nie.

*Dzię ku ję za roz mo wę.

Wło dzi mierz Dżbik
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Zegar na ratuszowej wieży

Za nim jed nak to się sta ło, sym bo -
licz nie od sło nię ty zo stał ze gar na ra tu -
szo wej wie ży i ta bli ca z na zwi ska mi je go
fun da to rów. – Mam na dzie ję, że bę dzie
on wska zy wał tyl ko do bry czas dla mia -
sta – mó wił bur mistrz Ra cią ża Ma riusz
Go dlew ski. Ksiądz pro boszcz Wie sław
Ko siń ski po świę cił ze gar. Zo stał on
ufun do wa ny ze skła dek spo łecz no ści Ra -
cią ża.

Po my słu or ga ni -
zo wa nia wspól nej
im pre zy przez mia -
sto i gmi nę, słu żą cej
jed no cze niu obu
spo łecz no ści, po gra -
tu lo wa ła uczest ni -
czą ca w uro czy sto -
ści wi ce prze wod ni -
czą ca Sej mi ku Wo je -
wódz twa Ma zo wiec -
kie go Wie sła wa
Kraw czyk, któ ra też

od czy ta ła oko licz no ścio wy list Ada ma
Stru zi ka. Mar sza łek wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go, gra tu lu jąc zor ga ni zo wa na ko -
lej nej od sło ny Dnia Mia sta i Gmi ny Ra -
ciąż, na pi sał m. in.: Ob cho dy świę ta mia -
sta i gmi ny to waż na oraz cen na ini cja ty -
wa. Świad czą one bo wiem wy mow nie
o tro sce władz lo kal nych o za cho wa nie
i roz wi ja nie toż sa mo ści re gio nal nej, sprzy -
ja ją lep sze mu po zna niu dzie jów na szych
ma łych oj czyzn, ich tra dy cji, atrak cji tu ry -
stycz nych i wa lo rów przy rod ni czych, da ją
moż li wość za pre zen to wa nia szer szej pu -

Dzień Miasta i Gminy Raciąż w takt pieśni żołnierskich i rytm muzyki młodzieżowej

14 sierp nia przed ra cią skim
ra tu szem od by ły się im pre zy w ra -
mach or ga ni zo wa ne go po raz dru -
gi Dnia Mia sta i Gmi ny Ra ciąż.
W tym ro ku by ły one ści śle zwią -
za ne z 590 rocz ni cą nada nia Ra -
cią żo wi praw miej skich. Wy stą pił
Re pre zen ta cyj ny Ze spół Ar ty -
stycz ny Woj ska Pol skie go oraz ka -
pe le mło dzie żo we. 

Na ratuszu w Raciążu pojawił się zegar

Odsłonięta została tablica z nazwiskami fundatorów zegara

Uhonorowani wyróżnieniami wojskowymi

Wśród gości była m.in. wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa
Mazowieckiego Wiesława Krawczyk. Na zdjęciu w towarzystwie burmistrza

Mariusza Godlewskiego i księdza proboszcza Wiesława Kosińskiego



blicz no ści twór czo ści miej sco -
wych ar ty stów, ze spo łów mu -
zycz nych i do ko nań mło dzie ży
szkol nej. Bu dzą rów nież wśród
miesz kań ców du mę z po czu cia
przy na leż no ści do lo kal nej
spo łecz no ści.

Przed kon cer tem ze spo -
łu ar ty stycz ne go WP gru pa
miesz kań ców mia sta i gmi ny
uho no ro wa na zo sta ła wy róż -
nie nia mi woj sko wy mi. Brą zo -
wą od zna kę „Za za słu gi dla
Związ ku Żoł nie rzy Woj ska
Pol skie go” otrzy ma li Ma -
riusz Go dlew ski – bur mistrz
Ra cią ża, An drzej Mi ko ła jew -
ski – szef miej sco wej po li cji,
Ro bert Do bies – pre zes klu -

bu Błę kit ni. Na to miast ryn gra fa mi wy -
róż nio no Ry szar da Gisz cza ka – wój ta
gmi ny Ra ciąż, An drze ja Ni ziel skie -
go – dy rek to ra Ze spo łu Szkół STO i rad -
ne go Bo gu sła wa Je ża ka – by łe go prze -
wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej Ra cią ża.

Wią zan kę pie śni i me lo dii żoł nier -
skich za pre zen to wał Re pre zen ta cyj ny
Ze spół Ar ty stycz ny Woj ska Pol skie go.

Swój wy stęp roz po czął
od „Pierw szej Bry ga dy”, któ rej licz nie
ze bra ni przed sce ną, usta wio ną w są -
siedz twie ra tu sza, miesz kań cy mia sta
i gmi ny wy słu cha li na sto ją co. Wy stęp
ze spo łu wpi sał się w ob cho dy Świę ta
Woj ska Pol skie go, przy pa da ją ce go na -
stęp ne go dnia.

Wie czo rem kon cer to wa ły olsz tyń ski
ze spół Am pha Ro meo, ma ją cy w swym

skła dzie mu zy ków wy wo dzą cych
się z Ra cią ża (Ce za ry Kaź mier czak
i Pa weł Szust kie wicz), oraz Al li ga -
tor Bay gra ją cy mu zy kę reg gae.

Przed tem jesz cze od by wa ły
się wy stę py, gry i za ba wy z udzia -
łem dzie ci i mło dzie ży.

Na to miast w po łu dnie
w Miej skim Cen trum Kul tu ry,
Spor tu i Re kre acji ofi cjal ne
otwar te zo sta ło ka me ral ne „Ki no
za Ro giem”, któ re ma przy wró cić
mo dę na oglą da nie fil mów w ki -
nie. Moż na w nim obej rzeć nie
tyl ko fil my, ale też trans mi sje
na ży wo wy da rzeń kul tu ral nych
i spor to wych oraz wła sne pre zen -
ta cje mul ti me dial ne. Przed się -
wzię cie zo sta ło zre ali zo wa ne

w ra mach pro jek tu współ fi nan so wa ne go
ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go.

Dzień Mia sta i Gmi ny Ra ciąż miał
for mę pik ni ku. To też w par ku po ja wi ły
się kra my, dmu cha ne zjeż dżal nie dla
dzie ci czy ogró dek piw ny.

r -r
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Wiązankę pieśni i melodii żołnierskich zaprezentował Reprezentacyjny
Zespół Artystyczny Wojska Polskiego

Kino za Rogiem ma przywrócić modę na oglądanie filmów w kinie



Co da lej z bi blio te ką gmin ną, czy li

Te sto wa nie wo je wo dy
Na sierp nio wych obra dach rad ni gmi ny Ra ciąż pod ję li

uchwa łę o li kwi da cji bi blio te ki pu blicz nej. To kon se kwen cja
wcze śniej szej de cy zji ra dy ze stycz nia br. o za mia rze li kwi da cji tej
pla ców ki.

Wła dze gmi ny za pew nia ją, że li kwi da cja bi blio te ki gmin nej
w obec nym kształ cie nie ozna cza po zba wie nia miesz kań ców ko -
rzy sta nia z bi blio te ki i nie spo wo du je uszczerb ku w wy ko ny wa niu
do tych cza so wym za dań, bo wiem na stą pi ona tyl ko pod wa run -
kiem za war cia umo wy z wła dza mi mia sta Ra cią ża o prze ję ciu
przez Miej skie Cen trum Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji za dań zwią -
za nych z obo wiąz kiem pro wa dze nia przez gmi nę Ra ciąż bi blio te -
ki pu blicz nej. Ina czej mó wiąc funk cję bi blio te ki pu blicz nej dla
gmi ny Ra ciąż mia ła by prze jąć miej ska bi blio te ka pu blicz na,
z któ rej i tak ko rzy sta ją tak że miesz kań cy gmi ny Ra ciąż.

Po ro zu mie nia na pi śmie mię dzy mia stem a gmi ną w tej spra -
wie jesz cze nie ma. Jest na to miast ust nie wy ra żo na wo la, aby tak
uczy nić. Nie wia do mo jed nak czy do te go doj dzie. Nad zór praw -
ny nad uchwa ła mi sa mo rzą du gmin ne go ma wo je wo da, któ ry
mo że je uchy lić lub nie, czy li za ak cep to wać. Jak za cho wa się
w przy pad ku uchwa ły Ra dy Gmi ny Ra ciąż o li kwi da cji bi blio te ki
pu blicz nej – czas po ka że.

-Je śli wo je wo da tej uchwa ły nie uchy li, wów czas po dej mie my
ko lej ne kro ki zmie rza ją ce do sfi na li zo wa nia ust ne go na ra zie po -
ro zu mie nia z mia stem – wy ja śnia wójt Ry szard Gisz czak. 

Na ra zie jed nak trwa te sto wa nie wo je wo dy.
r -r

Pla ce za baw ma ją być otwar te
– I bę dą – za pew nił rad nych wójt Ry szard Gisz czak, od po -

wia da jąc rad ne mu Krzysz to fo wi Si kor skie mu, któ ry py tał, dla cze -
go plac za baw dla dzie ci przy szko le w Kraj ko wie jest w wa ka cje
za mknię ty. Ko le dze wtó ro wa li in ni rad ni mó wiąc, że tak jest ze
wszyst ki mi te go ty pu pla ca mi usy tu owa ny mi przy pla ców kach
oświa to wych. – Jak szko ła jest za mknię ta, to i plac za baw rów -
nież – twier dzi li.

– W Gra le wie tak nie jest. Plac za baw jest tam do stęp ny
na okrą gło – za prze czał wójt. Obie cał też wpły nąć na dy rek to rów
szkół, aby spo wo do wa li, żeby obiek ty do za ba wy dla dzie ci bę dą
dla nich do stęp ne nie tyl ko wte dy, gdy szko ła jest otwar ta.

r -r

Z ży cia Ko ścio ła
Ostat ni ty dzień sierp nia upły nął w pa ra fiach po ło żo nych

na te re nie gmi ny Ra ciąż pod zna kiem pe re gry na cji ko pii ob ra zu
Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej. Od by wa ły się mo dły, pro ce sje,
uro czy ste msze, czu wa nia w ko ście le. By ło to wiel kie wy da rze nie
dla wier nych. Re la cję z tych szcze gól nych uro czy sto ści za mie ści -
my w ko lej nym wy da niu „Gło su”.

Śla da mi hi sto rii

Przy dro dze z Ra cią ża do Uniec ka, przed Ko dłu to wem, stoi
fi gur ka, za wsze za dba na. Jak gło si na pis, wy sta wio na zo sta ła
w 1881 r., a ofia ro wa li ją Bo gu wła ści ciel i wło ścia nie „na pa miąt -
kę zgod ne go od se pa ro wa nia się”. Pro szę o kon takt
(tel. 502 219 379) oso by, któ re zna ją oko licz no ści jej po wsta nia
i hi sto rię, i ze chcą po dzie lić się wie dzą na ten te mat z czy tel ni ka -
mi „Gło su”.

r -r
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Ten plac zabaw dla dzieci znajduje się we wsi Kocięcin Brodowy 
i jest dostępny dla dzieci bez przerwy



Kon rad Pa wel ski
i Pa weł Błoc ki oraz
bram ka rze Ka mil Le -
śniew ski i Ka mil Ka li -
now ski, a także do świad -
czo ny de fen sor Ja ro sław
Że brow ski, któ ry – na co li czy
tre ner – ma za pew nić spo koj ną i roz -
waż ną grę. Ma też po ja wić się w Ju trzen ce na środ ko wej po mo cy
ju nior z Krysz ta łu Mar cin Mar ko wicz.

Wo bec tak du żych zmian ka dro wych tre ner Sła wo mir Jóź -
wiak jest ostroż ny w wy po wia da niu się na te mat szans Ju trzen ki
w roz po czę tym se zo nie. Trud no jest prze wi dzieć, na ile za wod ni -
cy od naj dą się w no wym usta wie niu i czy po tych zmia nach uda
się stwo rzyć zgra ny ze spół.

A oto ry wa le i ter mi ny spo tkań Ju trzen ki na bo isku w Uniec -
ku:
30 sierp nia, godz. 17.00 – Krysz tał Gli no jeck
12 wrze śnia, godz. 15.00 – GUKS Kra sno sielc
23 wrze śnia, godz. 16.30 – KS Wą se wo
3 paź dzier ni ka, godz. 15.00 – Kur pik Ka dzi dło
17 paź dzier ni ka, godz. 14.00 – Orzyc Cho rze le
7 li sto pa da, godz. 14.00 – Ma zow sze Jed no ro żec

SPORT
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W przed ostat ni week end sierp nia (22/23) za in au gu ro wa ła
roz gryw ki pił kar ska kla sa A se nio rów. Ju trzen ka Unieck no wy se -
zon roz po czę ła od me czu wy jaz do we go w Sło sze wie. W ze spo le
za szły du że zmia ny ka dro we.

- Ode szło od nas trzech ofen syw nych za wod ni ków, co spo wo -
do wa ło po waż ne kom pli ka cje z usta wie niem dru ży ny – po wie -
dział nam wie lo let ni tre ner i za wod nik Ju trzen ki Sła wo mir Jóź -
wiak.

Bra cia Pa weł i Ma riusz Bo rzy kow scy za si li li sze re gi są sia da
z Gli no jec ka i pew nie 30 sierp nia, kie dy to Ju trzen ka po dej mo -
wać bę dzie u sie bie Krysz tał, zo ba czy my ich w ak cji, ale już nie
w bar wach Uniec ka. Trze cim ofen syw nym pił ka rzem, któ ry roz -
stał się z uniec ką dru ży ną i prze szedł do Płoń ska, jest Szy mon
Wiej ski. Po nad to za prze sta li gry w Ju trzen ce Ja nusz Pa jew ski
i Sta ni sław Pniew ski. Wzno wił na to miast tre nin gi po kon tu zji Ro -
bert Kar wow ski.

Po wsta łą lu kę w na pa dzie z ko niecz no ści wy peł ni li obroń cy,
prze su nię ci z tej li nii do przo du – Piotr Ba czew ski i Krzysz tof
Ko złow ski. Ra czej wciąż bę dzie my wi dzieć na bo isku tre ne ra Sła -
wo mi ra Jóź wia ka, któ ry wpraw dzie za mie rzał ob ser wo wać po czy -
na nia swo ich pił karzy z bo ku, ale je go obec ność w ze spo le tak że
w ro li po moc ni ka wy da je się nie unik nio na.

Sze re gi Ju trzen ki za si li li mło dzi pił ka rze z Ra cią ża: obroń cy

Ruszyła piłkarska klasa A seniorów

W Jutrzence Unieck
duże zmiany

Stroj ni fut bo li ści z Sie ra ko wa

Miesz kań cy Sie ra ko wa dba ją o en tu zja stów pił ki noż nej,
któ rzy swo ją pa sję re ali zu ją nie tyl ko przed ekra nem
telewizora, ale i na mu ra wie. Naj pierw wy szli na prze ciw ich
po trze bom i pa stwi sko zamie ni li w bo isko, po tem je ogro dzi li,
dzię ki cze mu miej sco wi fut bo li ści ma ją wa run ki do wy ka za nia

swo ich pił kar skich umie jęt no ści. Ostat nio zo sta li ubra ni, oczy -
wi ście cho dzi o stro je spor to we. Za pie nią dze z fun du szu so -
łec kie go wieś za ku pi ła dla dru ży ny kom plet ko szu lek, spode -
nek, ge trów. Te raz ze spół pre zen tu je się nie mal jak pro fe sjo -
nal ny te am, co wi dać na za łą czo nym zdję ciu.



OGŁOSZENIA
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Warto wiedzieç
Pla no wa ne przed się wzię cie pod na -

zwą zbior nik wod ny „Kra sze wo”
na rze ce Ra ciąż ni cy jest in we sty cją
z za kre su ma łej re ten cji wod nej, wy ni -
ka ją cą z po trze by zwięk sze nia re ten cji
w zlew ni rze ki Ra ciąż ni cy oraz sta bi li -
za cji po zio mu wo dy grun to wej na ota -
cza ją cym te re nie, sta no wią cym użyt ki
rol ne, głów nie łą ko we.

Przed się wzię cie ma być zre ali zo wa -
ne przy udzia le fun du szy unij nych. Pla -
no wa ny zbior nik wod ny „Kra sze wo”
zlo ka li zo wa ny jest w pół noc now schod -
niej czę ści gmi ny Ra ciąż, w zlew ni rze -
ki Ra ciąż ni cy, któ ra za kwa li fi ko wa -
na zo sta ła do ob sza rów za gro żo nych
wy stę po wa niem okre so wych de fi cy tów
wo dy. Obej mu je on grun ty wsi Bu dy
Kra szew skie, Kra sze wo Ga czuł ty, Kra -
sze wo Ro ry. 

Te ren, na któ rym pla nu je się zbior -
nik, po ło żo ny jest w do li nie rze ki po jej
oby dwu stro nach. Za ję cia te re nu na bu -
do wę zbior ni ka wod ne go wy no szą oko -
ło 93,49 ha. Są to przede wszyst kim
użyt ki rol ne ni skich klas bo ni ta cyj nych,
gdzie użyt ki zie lo ne, łą ki kla sy IV sta -
no wią mi ni mal ny udział. W gra ni cach
pro jek to wa ne go zbior ni ka nie wy stę pu -
ją grun ty or ne, znacz ną część sta no wią
nie użyt ki oraz te re ny po ro śnię te ro ślin -
no ścią drze wia stą i krza ka mi, użyt ki.
Go spo dar cze wy ko rzy sta nie grun tów
ogra ni czy się do eks ten syw ne go eks plo -

ato wa nia pa stwi sko we go, a tyl ko w nie -
wiel kiej czę ści ja ko sła be łą ki.

Znacz na część te re nu prze wi dy wa -
ne go pod zbior nik, oko ło 70 pro cent,
jest prak tycz nie zu peł nie nie użyt ko wa -
na (zde wa sto wa na); są to ob sza ry
znacz nie ob ni żo ne w sto sun ku do na tu -
ral nych rzęd nych te re nu, co spo wo do -
wa ne zo sta ło wy do by wa niem tor fu
do ce lów opa ło wych. Ob sza ry te są do -
stęp ne dla lu dzi tyl ko pod czas mroź -
nych zim, kie dy za mar z nię ty grunt
i wo da nie sta no wią za gro że nia i nie -
bez pie czeń stwa. En kla wy la sów i za -
krza czeń po ra sta przede wszyst kim ol -
sza czar na. War tość rol ni czo -go spo dar -
cza te go te re nu jest bar dzo ma ła. 

Pro jek to wa ny akwen bę dzie zbior -
ni kiem prze pły wo wym, ko pa nym, ogra -
ni czo nym za po ra mi ze wszyst kich
stron. Wzdłuż za pór bocz nych za pro -
jek to wa no ro wy opa sko we przej mu ją ce
wo dy prze sią ko we. Funk cje zbior ni ka
to:

1. Re ten cja wód po wierzch nio wych
ce lem za spo ko je nia po trzeb rol nic -
twa.

2. Sta bi li za cja zwier cia dła wo dy w rze -
ce na te re nach
bę dą cych pod
wpły wem pro -
ce sów tor fo -
twór czych.

3. Ochro na śro do wi ska przy rod ni cze -
go, po pra wa czy sto ści wód po -
wierzch nio wych, po wstrzy ma nie
ero zji.

4. Ochro na prze ciw po wo dzio wa do li -
ny rz. Ra ciąż ni cy w jej środ ko wym
i dol nym bie gu.

5. Ochro na prze ciw po ża ro wa.
6. Pod nie sie nie wa lo rów kra jo bra zo -

wych i es te tycz nych ob sza ru gmi ny.
7. Po pra wa mi kro kli ma tu w bez po -

śred nim są siedz twie zbior ni ka.
8. Wy ko rzy sta nie te re nu zbior ni ka

w pla nie miej sco wym za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go gmi ny.

9. Ak ty wi za cja go spo dar cza re gio nu.
10. Ho dow la ryb – re kre acja przez

węd ko wa nie.
Roz pa try wa ne są dwa wa rian ty

zbior ni ka. Róż ni ca po mię dzy wa rian ta -
mi cha rak te ry zu ją ca się przede wszyst -
kim wiel ko ścią uzy ska nej po wierzch ni
i po jem no ścią zbior ni ka wy ni ka z ufor -
mo wa nia w środ ko wej czę ści zbior ni ka
w wa rian cie II wy spy o po wierzch ni
oko ło 4,7 ha, głów nie dla za pew nie nia
wa run ków by to wa nia ptac twa.
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