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W gminno-miejskich zawodach spor-
towo-pożarniczych, które 1 lipca odbyły 
się w Uniecku, w grupie „A” zwyciężyła 
drużyna OSP w Krajkowie. Jedni uznali to 
za niespodziankę, inni – nie. Bo niby dla-
czego nie mogą wygrać druhowie niezrze-
szeni w Krajowym Systemie Ratowniczo-
-Gaśniczym.

Fotoreportaż z zawodów – str. 6-7,
wyniki – str. 9

W NUMERZE INFORMACJE 
O OBRADACH  RADY GMINY RACIĄŻ

Taką nazwę nosi konkurs, ogłoszony 
przez wójta gminy Raciąż, na dekorację 
dożynkową. Konkursowe cuda ze słomy 
można tworzyć do 20 sierpnia przy dro-
gach gminnych, powiatowych i woje-
wódzkich.

Więcej na str. 9

23 lipca br., po przeprowadzonym przetargu, wójt gminy Raciąż Ryszard Giszczak 
podpisał umowę z fi rmą Komes Water Sp. z o.o. w organizacji, reprezentowaną przez 
Macieja Humiczewskiego, na opracowanie dokumentacji projektowej z uzgodnienia-
mi i uzyskaniem pozwolenia na budowę zbiornika wodnego KRASZEWO na rzece 
Raciążnicy. Wartość umowy wynosi blisko 262 tys. zł.

Czytaj na str. 3 

Umowa na zalewUmowa na zalew Drużyna OSP Drużyna OSP 
w Krajkowie najlepszaw Krajkowie najlepsza

Cuda ze słomyCuda ze słomy

Fot. Łukasz Grodkiewicz

To już 300 numer „Głosu Ra-
ciąża”. Pierwszy ukazał się we 
wrześniu 1993 r.  Przez długie lata 
„Głos Raciąża” ukazywał się jako 
wspólne pismo samorządowe gmi-
ny Raciąż i miasta Raciąża. Od 
2007 r. wychodzi w formie biulety-
nu gminy Raciąż, gdyż ówczesny 
burmistrz podjął decyzję o zaprze-
staniu współfi nansowania miesięcz-
nika z budżetu miasta. Władze sa-
morządowe gminy Raciąż na czele 
z wójtem Ryszardem Giszczakiem 
i przewodniczącym Rady Gminy 

Jarosławem Jaworskim, podjęły 
wtedy decyzję, że „Głos Raciąża” 
będzie fi nansowany z budżetu gmi-
ny. Tak jest do dziś.

Zachowaliśmy jednak ciągłość 
wydawniczą. I tak oto dobiliśmy do 
300 numeru. Przez ten czas, bez mała 
25 lat, staraliśmy się gościć w Pań-
stwa domach co miesiąc, proponu-
jąc od czasu do czasu numery spe-
cjalne czy okolicznościowe – przy 
okazji wyborów samorządowych 
czy okrągłych jubileuszy, jak na 
przykład z okazji 25-lecia samo-

dzielnej gminy wiejskiej Raciąż. 
Dziękujemy za życzliwe trakto-
wanie, a także za uwagi krytyczne 
– one zawsze mobilizują do lepsze 
pracy.

Przed nami kolejne wybory sa-
morządowe. Od ich wyników zależy 
także i to, czy nadal będziemy go-
ścić w Państwa domach starając się 
na bieżąco relacjonować ważne dla 
mieszkańców gminy Raciąż wyda-
rzenia.

Redakcja
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ę, 

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach

dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości 
oraz wzięli liczny udział w ceremonii pogrzebowej 

ŚP. ROMANA RUDZIŃSKIEGO 
serdeczne podziękowania 

składają żona i dzieci z rodzinami

Kolejna straż krajowa 
w gminie

WÓJT GMINY RACIĄŻ

informuje: 

Rolnicy którzy chcą odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędo-
wy używany do produkcji rolnej po-
winni w terminie

od 1 do 31 sierpnia 2018 r.

złożyć odpowiedni wniosek do wójta, 
lub przesłać za pośrednictwem Poczty 
Polskiej wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami) stanowiącymi dowód zaku-
pu oleju napędowego w okresie: 

od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Limit wynosi 86 litrów oleju napę-
dowego na 1 ha użytków rolnych, 
a stawka zwrotu podatku akcyzowego 
1,00 zł na 1 litr oleju.

Pieniądze wypłacane będą 
w terminie:

1 – 31 października 2018 r. 

Jak poinformował nas Władysław Kwiatkowski, przewodni-
czący komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandyda-
ta na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława 
Kostki w Starym Gralewie, komisja w tajnym głosowaniu wska-
zała kandydata – dotychczasowego dyrektora placówki Krzysz-
tofa Borkowskiego. Decyzją wójta gminy Raciąż został on po-
wołany na to stanowisko.                                                          r-r

Od lipca pracownicy Urzędu Gminy Raciąż oraz Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu noszą identyfi -
katory. Na identyfi katorze znajduje się zdjęcie, imię i nazwi-
sko oraz stanowisko pracownika.

Identyfi katory zostały wprowadzone ze względów bez-
pieczeństwa dla mieszkańców w związku z rosnącą licz-
bą oszustw metodą „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na 
urzędnika”. W razie wątpliwości mieszkańcy proszeni są 
o kontakt z Urzędem Gminy Raciąż w celu potwierdzenia 
czy dana osoba pracuje w urzędzie. Telefon: 23 679-12-80.

Zgodnie z zapowiedzią na terenie gminy Raciąż umieszczone 
są fotopułapki, które rejestrują wykroczenia związane z wyrzu-
caniem śmieci. Fotopułapki montowane będą w miejscach, gdzie 
notuje się najwięcej interwencji związanych z wyrzucaniem 
śmieci. Fotopułapki są mobilne, więc stają w różnych miejscach.

Gmina Raciąż odbiera odpady komunalne od mieszkańców bez 
limitu, więc irracjonalne jest wyrzucanie śmieci do lasu, rowu itd.…

Osoby zidentyfi kowane ze zdjęć i nagrań będą ponosić kon-
sekwencje. W razie konieczności nagrania będą przekazywane 
odpowiednim służbom – nadleśnictwu, straży leśnej czy policji.

Na zdjęciu pierwsze efekty działania fotopułapki, która 
7 lipca zarejestrowała mężczyznę, który wyrzucał śmieci w nie-
dozwolonym miejscu. Z oczywistych względów zasłoniliśmy 
twarz mężczyzny oraz rejestrację samochodu.                           r-r

Narzekania na funkcjonowanie wydziału komunikacji w Sta-
rostwie Powiatowym w Płońsku od dłuższego czasu stały się nor-
mą. I nie ma się co dziwić, skoro aby zarejestrować auto, trzeba 
czekać tam godzinami, a i to nie gwarantuje, że tego samego dnia 
uda nam się załatwić sprawę. Toteż problem ten w imieniu miesz-
kańców gminy Raciąż, a także i własnym, podnoszą na sesjach 
Rady Gminy Raciąż i radni, i sołtysi. Apelują do przedstawicieli 
władz powiatu, proszą o interwencję władze gminne. Bo uważa-
ją, że tak dłużej być nie może.

Ale nie tylko apelują i proszą, także proponują rozwiązanie 
problemu. Ot choćby w ten sposób, jak to uczyniono w przy-
padku funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy – w Raciążu 
po prostu otwarta została fi lia PUP. – Zorganizujcie w Raciążu 
podobną fi lię wydziału komunikacji – podpowiadają władzom 
powiatowym. Te jednak z zastosowaniem takiego rozwiązania 
się nie kwapią. Bo trzeba byłoby wyposażyć fi lię w system kom-
puterowy, a to kosztuje – odpowiadają.

Rada Gminy Raciąż postanowiła wystąpić z ofi cjalnym pi-
smem do Starostwa Powiatowego w Płońsku domagając się 
usprawnienia funkcjonowania wydziału komunikacji w staro-
stwie. Stanowisko rady publikujemy na str. 9.             r-r

Jesteś w fotopułapłapceJesteś w fotopułapłapce

IDENT YF IK ATORY PRZECIWIDENT YF IK ATORY PRZECIW
FAŁSZ Y W YM WNUCZKOM,FAŁSZ Y W YM WNUCZKOM,

POLIC JANTOM, URZĘDNIKOM.. .POL IC JANTOM, URZĘDNIKOM.. .

W WYDZIALE KOMUNIKACJI BEZ ZMIANW WYDZIALE KOMUNIKACJI BEZ ZMIAN

KRZYSZTOF BORKOWSKI ZOSTAJEKRZYSZTOF BORKOWSKI ZOSTAJE
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23 lipca br.,  po przeprowadzonym przetargu, podpisałem 
umowę z fi rmą Komes Water Sp. z o.o. w organizacji, repre-
zentowaną przez Macieja Humiczewskiego, na opracowanie 
dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i uzyskaniem 
pozwolenia na budowę zbiornika wodnego KRASZEWO na 
rzece Raciążnicy. Wartość umowy: 261 928,50 zł.
Zakres umowy obejmuje:

1) działania poprzedzające opracowanie dokumentacji 
technicznej: 
a) zapoznanie się szczegółowo z istniejącym stanem 

terenu oraz dokumentacjami, opracowaniami i do-
kumentami formalno-prawnymi, będącymi w po-
siadaniu zamawiającego, a dotyczącymi przedmio-
tu zamówienia;

b) opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do 
celów projektowych; 

2) uczestnictwo, w okresie 
realizacji etapów I, II, III 
w spotkaniach roboczych 
w siedzibie zamawiającego 
(co najmniej 3 spotkania);

3) opracowanie dokumentacji 
technicznej: 
a) projektu budowlanego; 

aktualizacja:
b) przedmiaru robót; 
c) informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochro-
ny zdrowia; 

d) specyfi kacji technicznej 
wykonania i odbioru 
robót budowlanych; 

e) kosztorysu inwestor-
skiego; 

f) operatu wodno-praw-
nego; 

4) uzyskanie, w imieniu zama-
wiającego, decyzji admini-
stracyjnych: 
a) prawomocnej decyzji 

udzielającej pozwolenia 
wodno-prawnego; 

b) innych pozwoleń i uzgodnień, m.in. o wycince drzew 
i krzewów (jeśli będzie wymagana), o warunkach pro-
wadzenia robót (jeśli będzie wymagana), niezbędnych 
do uzyskania pozwolenia na budowę; 

c) prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenie na bu-
dowę; 

Dokumentacja projektowa stanowić będzie część specy-
fi kacji istotnych warunków zamówienia na wykonywane ro-
bót budowlanych budowy zbiornika wodnego KRASZEWO. 
Przewidywany obszar, na którym realizowane będzie działa-
nie to ok. 75 ha (pow. zbiornika w linii brzegowej i pojemność 
ok. 1,1 mln m3).

Ryszard Giszczak
Wójt Gminy Raciąż

Na zdjęciu mapa 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru 
obejmującego zbiornik i teren 

wokół niego, położonego 
w miejscowościach Budy 

Kraszewskie, Kraszewo 
Gaczułty, Kraszewo Rory, 

Półka Raciąż.

Umowa na zalewUmowa na zalew
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Przebudowana została kolejna droga 
gminna na odcinku blisko 1 kilometra, tym 
razem w  miejscowości Kraszewo Podborne. 
Koszt inwestycji wyniósł ponad pół miliona 
zł. Budowa w całości została sfi nansowana ze 
środków własnych gminy Raciąż.

Mieszkańcy niektórych sołectw postano-
wili zmienić pierwotne przeznaczenie fundu-
szu sołeckiego w całości lub w części.

Sołectwo Krajkowo zrezygnowało z 
wydatków na remont budynku gminnego w 
Krajkowie – 3 tys. zł, oraz z dofi nansowania 
zakupu samochodu dla OSP w kwocie  nieco 
ponad 11,5 tys. zł i przeznaczyło te środki na 
dożwirowanie dróg.

Sołectwo Kodłutowo zmniejszyło wydat-
ki na uporządkowanie terenu przez szkole o 
1,5 tys. zł przeznaczając tę kwotę na dożwi-
rowanie dróg.

Sołectwo Grzybowo tysiąc złotych wcze-
śniej zaplanowane na dofi nansowanie zakupu 

samochodu dla OSP w Krajkowie przeznaczy-
ło na zakup materiałów do urządzenia boiska 
do gry w siatkówkę.

Sołectwo Szapsk 2 tys. zł, które pierwot-
nie zaplanowano na zakup bramek i piłek, 
przeznaczyło na zakup sceny dla SP w Starym 
Gralewie.

Sołectwo Kraśniewo zrezygnowało z fi -
nansowania w kwocie 6 tys. zł remontu insta-
lacji w budynku w Kraśniewie i przeznaczyło 
te pieniądze na dożwirowanie (5,4 tys. zł) oraz 
doposażenie aneksu kuchennego (600 zł).

Z uchwały Rady Gminy Raciąż

Podczas poprzedniej sesji, 15 czerwca, 
Rada Gminy Raciąż podsumowała 2017 r. 
W sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 
w ubiegłym roku znalazło się też rozliczenie 
wydatków inwestycyjnych.

W ubiegłym roku na inwestycje gmina 
Raciąż wydała nieco ponad  5,2 mln. Własne 
wydatki wyniosły przeszło 4,1 mln zł, a dota-
cje przekroczyły 1 mln zł.

Zrealizowane inwestycje w 2017 r. 
w gminie Raciąż to m.in.:
– rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kos-

sobody;
– rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gra-

lewo i Dobrska Włościany;
– budowa sieci wodociągowej w m. Nowe 

i Stare Młodochowo;
– budowa i przebudowa stacji uzdatniania 

wody w m. Gralewo;
– wykup gruntu pod zbiornik KRASZEWO; 
– przebudowa drogi w Strożęcinie;
– przebudowa drogi w Koziebrodach;

– przebudowa drogi Szapsk – Złotopole;
– przebudowa drogi w m. Kozolin
– przebudowa drogi w m. Nowe Gralewo;
– przebudowa drogi w m. Malewo;
– przebudowa drogi w m. Pólka Raciąż;
– przebudowa drogi w m. Cieciersk;
– przebudowa drogi w m. Kossobudy
– przebudowa drogi w m. Stare Gralewo;
– przebudowa drogi w m. Żychowo;
– mapy, uzgodnienia i dokumentacje na 

przebudowę dróg gminnych;
– zakup i montaż wiaty przystankowej w m. 

Wępiły;
– dotacja w kwocie 1.027.463,24 zł dla po-

wiatu płońskiego z przeznaczeniem na 
dofi nansowanie budowy mostu przez rze-
kę Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu 
drogi powiatowej Drobin – Koziebrody – 
Pijawnia;

– dotacja w kwocie 31.722,95 zł dla powiatu 
płońskiego z przeznaczeniem na dofi nan-
sowanie przebudowy drogi powiatowej 

Drobin – Gralewo – Mystkowo;
– zakup serwera i zestawu komputerowego; 
– rozbudowa garażu OSP w miejscowości 

Dobrska Kolonia;
– zakup i montaż piłkochwytu w Kodłu-

towie
– zakup sprzętu komputerowego w ramach 

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

– zakup i montaż lamp LED w miejscowo-
ści Witkowo;

– zakup instrumentu muzycznego dla OSP 
Krajkowo;

– budowa świetlicy z infrastrukturą w 
m. Kraszewo Czubaki – dokumentacja;

– budowa i rozbudowa świetlicy ze zmianą 
konstrukcji pokrycia dachu w m. Krasze-
wo Gaczułty – dokumentacja;

– budowa altany w Szczepkowie;
– zakup elementów na plac zabaw w Grzy-

bowie;
– ogrodzenie placu zabaw w Uniecku.

Nie z własnej inicjatywy, lecz na skutek 
zmian w prawie, konkretnie rozporządzenia 
Rady Ministrów będącego konsekwencją za-
powiedzi prezesa PiS o obniżeniu wynagro-
dzeń posłów, senatorów i samorządowców,  
Rada Gminy Raciąż, aczkolwiek niechętnie, 
obniżyła wynagrodzenie wójta Ryszarda 
Giszczaka.

Przed uchwałą przyjętą na sesji 27 lipca 
br. miesięczne pobory brutto wójta gm. Ra-
ciąż wynosiły 11.710 zł. Teraz zostały obni-
żone do 10.180 zł.

Na posiedzeniu połączonych komisji 
rady, 20 lipca, poprzedzającym sesję, radni 

z rezerwą odnosili się do pomysłu zmiany, 
czyli obniżenia wynagrodzenia wójta. Su-
gerowali aby takiej uchwały w ogólnie nie 
rozpatrywać. W czasie kadencji nie powinno 
się zmieniać zasad wynagradzania – mówił 
radny Krzysztof Sikorski. A radna Grażyna 
Rogowska wnioskowała aby utrzymać płacę 
wójta na dotychczasowym poziomie, gdyż 
sumienna i pełna poświęcenia praca powinna 
być godziwie wynagradzana.

Przewodniczący rady Jarosław Jaworski 
również krytycznie odniósł się do narzuco-
nych z góry przepisów o obniżeniu poborów 
wójta. Apelował jednocześnie do radnych o 

podjęcie uchwały ustalającej nowe wynagro-
dzenie wójta, mówiąc, że jeśli nie uczyni tego 
rada, zrobi to za nią wojewoda. Dodał, że 
„z koniem nie ma się co kopać”.

Sam zainteresowany również prosił rad-
nych o zastosowanie się do rozporządzenia 
Rady Ministrów, choć uważa, że przepis ten 
został wprowadzony z wyrachowaniem, żeby 
skłócić samorządowców i osłabić samorząd.

Na sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie 
ustalenia nowej, niższej wysokości wynagro-
dzenia dla wójta gminy Raciąż.

r-r

Do 35 (z 40) radni gminy Raciąż obniżyli 
maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych przeznaczonych do spo-
życia poza miejscem sprzedaży. I do 7 (z 10) 
liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoho-
lowych przeznaczonych do spożycia w miej-
scy sprzedaży. Podjęcie uchwały poprzedziły 
konsultacje w sołectwach.

Warto dodać, że obowiązujące dotych-
czas limity nie były w gminie Raciąż w pełni 
wykorzystane. Obecnie są bowiem w gminie 
23 punkty sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży i 3 punkty sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży.                                       r-r

P d d i j ji 15 b d d i S k Zł l D bi G l M k

Inwestycje w minionym roku w gminie RaciążInwestycje w minionym roku w gminie Raciąż

Rada zmniejszyła wynagrodzenie wójtaRada zmniejszyła wynagrodzenie wójta

Mi k ń i któ h ł t t h d dl OSP K jk i

Zmiany w funduszach sołeckichZmiany w funduszach sołeckich

D 35 ( 40) d i i R i ż b iż li W t d d ć ż b i j d t
Mniej zezwoleń „alkoholowych”Mniej zezwoleń „alkoholowych”

Kolejna droga Kolejna droga 
gotowagotowa
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Radni radzą

Mimo wakacji, radni gminy Raciąż nie mają urlopu. 27 lipca odbyła się 34 w tej kadencji sesja, poprzedzona, 
20 lipca, wspólnym posiedzeniem komisji rady, w którym uczestniczyliśmy.

Przewodniczący Rady Gminy Raciąż Jarosław Jaworski 
i wiceprzewodniczący Jacek Gadomski

Skarbnik gminy Barbara Rumianowska 
i wójt Ryszard Giszczak

Radni: Janusz Marcinkowski, Jacek Szczypa, 
Grażyna Szczepańska i Eugeniusz Ptasik (wiceprzewodniczący 

Rady Gminy Raciąż)

Radni: Krzysztof Brdak, Teresa Muchyńska, 
Grażyna Rogowska, Wojciech Krajewski

Radni: Janusz Kędzierski, Krzysztof Sikorski, Andrzej Wójtowicz, Robert Kleniewski, Eugeniusz Lewandowski
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Kraszewo Podborne się integruje

– Na co dzień mieszkańcy się mijają, spie-
szą, nie mają czasu przystanąć i zamienić kilka 
zdań. A w trakcie spotkania przy grillu, podczas 
tańców i wspólnej zabawy mogą ze sobą poroz-
mawiać, zintegrować się. Taki właśnie cel, aby 
integrować i aktywizować mieszkańców, przy-
świecał festynowi wiejskiemu, który zorgani-
zowałam 14 lipca. I ten cel udało się osiągnąć. 
W zabawie wzięło udział około 40 dzieci oraz 
70 dorosłych – informuje Krystyna Piontek, soł-
tys Kraszewa Podbornego. Dodaje, że festyn był 
fi nansowany ze środków funduszu sołeckiego.

Dzieci bawiły się inspirowane pomysła-
mi animatorki, zajadały smakowitą kiełbaskę 

z grilla czy watę cukrową. Otrzymały tez gadżety zwią-
zane z gminą oraz przydatne podczas jazdy na rowerze 
kamizelki odblaskowe. Potem w tany poszli dorośli.

Festyn rozpoczął się na świeżym powietrzu, ale 
niepewna pogoda sprawiła, że trzeba było przenieść 
wszystko pod dach. Było to możliwe dzięki uprzej-
mości jednej z mieszkanek, która buduje we wsi 
dom weselny, jest gotowy  tzw. stan surowy. I w 

jego wnętrzu bawili się w tym roku 
mali i duzi mieszkańcy sołectwa 
Kraszewo Podbornego na festynie 
wiejskim. I goście, którzy w cza-
sie wakacji przyjechali do rodzin.

r-r

Fot. Małgorzata Nawotczyńska

Na zdjęciach festyn 
w Kraszewie Podbornym

Festyn dla dzieci i dorosłychFestyn dla dzieci i dorosłych
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INFORMACJE

25 czerwca powiat płoński podpisał 
umowę z fi rmą HM TRANS S.C. z Płoń-
ska na świadczenie usług polegających na 
realizacji powiatowych przewozów osób 
o charakterze użyteczności publicznej na 
sieci linii komunikacyjnych przebiegają-
cych na obszarze powiatu płońskiego. 

Usługi będą świadczone w części 
północnej powiatu na 18 liniach (mia-
sta Raciąż i Płońsk oraz gminy: Raciąż,
Baboszewo, Dzierzążnia, Płońsk, Naru-
szewo), a w południowej części na 14 li-
niach komunikacyjnych (miasto Płońsk, 
gminy: Naruszewo, Płońsk, Sochocin, Jo-
niec, Nowe Miasto, Czerwińsk n/Wisłą, 
Załuski).

Umowa obowiązuje od 1 lipca br. do 
30 czerwca 2019 r. Jej szacunkowa war-
tość wynosi 900.000 zł brutto.

Operator zobowiązany jest sprzeda-
wać pasażerom bilety za przejazd auto-
busem, w tym także bilety miesięczne. 
Jak również zobowiązany jest do hono-
rowania uprawnień jakie posiadają pasa-
żerowie do ulgowych przejazdów, jeżeli 
wynikają one z ustaw.

Od 2 lipca 2018 r. operator powiato-
wych przewozów pasażerskich o charak-
terze użyteczności publicznej HM Trans 
s.c. Hubert Kalman, Marcin Stasiak bę-
dzie wykonywał przewóz osób na obsza-
rze powiatu płońskiego w zakresie 12 linii 

komunikacyjnych zawierających 26 kur-
sów wakacyjnych, odpowiednio oznaczo-
nych w rozkładach jazdy. Przystankiem 
początkowym i końcowym większości 
linii komunikacyjnych będzie przystanek 
zlokalizowany w Płońsku przy dawnym 
dworcu autobusowym, ul. Warszawska 
51 – naprzeciwko sklepu „Żabka”. Po-
jazdy operatora będą posiadały tablice 
kierunkowe z informacją, że realizowany 
jest kurs na linii komunikacyjnej, której 
organizatorem jest powiat płoński.

Rozkład jazdy i ceny biletów moż-
na znaleźć na stronie internetowej 
www.powiat-plonski.pl

Zawody strażackie
1 lipca w Uniecku odbyły się miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze. Oto wyniki:1 lipca w Uniecku odbyły się miejsko-gminne zawody sportowo-pożarnicze. Oto wyniki:

Wójt gminy Raciąż ogłosił konkurs na 
dekoracje dożynkowe ze słomy. Mogą w 
nim uczestniczyć mieszkańcy gminy. In-
stalacje mogą być urządzone na polach na 
terenie gminy Raciąż przy drogach gmin-
nych, powiatowych i krajowych. Termin 
wykonania dekoracji upływa 20 sierpnia. 
Przewidziane są nagrody. Pełny regula-

min konkursu można znaleźć na Facebo-
oku gminy Raciąż.

Co ma się składać na dekorację – za-
leży od inwencji i wyobraźni wykonaw-
ców. Na zdjęciach, które zamieszczamy, 
widać, że ze słomy można tworzyć na-
prawdę rozmaite cudeńka.

r-r

Stanowisko Rady Gminy Raciąż
z dnia 27 lipca 2018 roku

w sprawie niezadowolenia ze sposobu 
obsługi mieszkańców Gminy Raciąż 
przez Wydział Komunikacji i Transpor-
tu Starostwa Powiatowego w Płońsku

Rada Gminy Raciąż wyraża niezado-
wolenie ze sposobu obsługi mieszkańców 
Gminy Raciąż przez Wydział Komunika-
cji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Płońsku.

Wydłużające się z miesiąca na miesiąc 
kolejki w tym Wydziale narażają naszych 
współmieszkańców na zbędną utratę cza-
su, koszty i powodują frustrację.

Nie jest sprawą Rady Gminy Raciąż 
analizowanie przyczyn powstania tej co-
raz gorszej nieznośnej sytuacji i przedsta-
wienie propozycji jej rozwiązania.

Rada Gminy Raciąż zwraca natomiast 
uwagę, że taki bardzo niekorzystny pro-
ces ma miejsce i apeluje do Pana Staro-
sty o podjęcie skutecznych działań, które 
zmienią aktualny bardzo dla nas i naszych 
współmieszkańców stan rzeczy.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Jaworski

Grupa „A” 
– męskie drużyny pożarnicze:

1. OSP Krajkowo – 46,47
2. OSP Szapsk – 52,38
3. OSP Kaczorowy – 53,15
4. OSP Dobrska-Kolonia – 54,57
5. OSP Bogucin – 60,18
6. OSP Jeżewo-Wesel – 60,56
7. OSP Unieck – 63,03
8. OSP Koziebrody – 66,00

9. OSP Raciąż – 99,93
10. OSP Kraszewo-Gaczułty – 106,28

Grupa „C” 
– kobiece drużyny pożarnicze:

1. OSP Kaczorowy – 66,53
2. Raciąż – 164,25

Chłopcy 16-18 lat:
1. OSP Unieck – 87-81
2. OSP Kraszewo-Gaczułty – 102,53

Dziewczęta do 16 lat:
1. OSP Jeżewo-Wesel – 82,32
2. OSP Kaczorowy – nieukończone

Chłopcy do 16 lat:
1. OSP Kaczorowy – 46,31
2. OSP Jeżewo-Wesel – 57,65

„OLDBOY”
1. OSP Kaczorowy – 66,53

b i j d li b d
Autobusy na trasieAutobusy na trasie

Cuda ze słomy
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W dniach 18-20 kwietnia w całej Polsce przeprowadzony 
został egzamin gimnazjalny, w związku z nowo wprowadzoną 
reformą edukacji – ostatni.

Składał się z trzech części:
■ części pierwszej – humanistycznej – obejmującej wia-

domości i umiejętności z języka polskiego oraz historii 
i wiedzy o społeczeństwie;

■ w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – obej-
mującej wiadomości i umiejętności z zakresu matematy-
ki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografi i, 
fi zyki i chemii;

■ części trzeciej – obejmującej wiadomości i umiejętności 
z zakresu języka obcego nowożytnego sprawdzane na 
poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

W czerwcu do szkół trafi ły szczegółowe wyniki tegoroczne-
go egzaminu gimnazjalnego. Jak poradzili sobie z nim ucznio-
wie gimnazjów w gminie Raciąż i jak poszczególne gimnazja 
w gminie Raciąż wypadły na tle średniej w gminie, powiecie, 
województwie? Na te pytania odpowiadają średnie wyniki pro-
centowe zamieszczone w tabeli – dane udostępnił nam referat 
oświaty Urzędu Gminy Raciąż.

Gralewo Koziebrody Krajkowo Unieck Gmina Powiat Województwo

J. polski 73 65 58 52 61 64 70

Historia 
i WOS 68 46 46 51 54 56 61

Matematyka 62 65 45 53 57 50 55

Przedmioty 
przyrodnicze 52 57 44 48 51 53 59

J. angielski
(podstawowy) 77 72 37 45 54 63 72

J. angielski
(rozszerzony) 51 56 21 38 43 45 57

J. niemiecki 
(podstawowy) – 28 78  –  52 51 52

J. rosyjski 
(podstawowy) 62 – –  57 59 63 60

Wyniki egzaminu gimnazjalnegoWyniki egzaminu gimnazjalnego
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z terenu gminy Raciążz terenu gminy Raciąż

Miejscowość Sierpień 2018 Wrzesień 2018 Październik  2018 Listopad 2018 Grudzień 2018
Dobrska Kolonia
Dobrska Włościany
Kraśniewo 
Gralewo
Nowe Gralewo
Stare Gralewo
Szapsk
Wępiły
Złotopole

20 17 15 19 17

Folwark Raciąż
Kaczorowy
Kiniki
Kozolin
Strożęcin
Witkowo

21 18 16 20 18

Bogucin
Chyczewo
Kiełbowo
Łempinek
Łempino
Nowe Młodochowo
Stare Młodochowo
Młody Niedróż
Stary Niedróż
Żukowo Strusie
Żukowo Wawrzonki 

22 19 17 21 19

Cieciersk
Druchowo
Koziebrody
Kraszewo Falki
Malewo

23 20 18 22 20

Bielany
Kraszewo Czubaki
Kraszewo Gaczułty
Kraszewo Podborne
Kraszewo Rory
Kraszewo Sławęcin
Mała Wieś

24 21 19 23 21

Ćwiersk
Draminek
Drozdowo
Kossobudy
Kruszenica 
Pęsy
Sierakowo
Zdunówek

27 24 22 26 24

Budy Kraszewskie
Kodłutowo 
Lipa
Pólka Raciąż
Żychowo 

28 25 23 27 27

Grzybowo
Kocięcin Brodowy
Kocięcin Tworki
Krajkowo 
Krajkowo Budki
Nowy Komunin
Stary Komunin
Szczepkowo

29 26 24 28 28

Charzyny
Jeżewo Wesel
Sikory
Unieck

30 27 25 29 31

Pojemnik należy wystawić do drogi publicznej do godz. 7:00
Odpady segregowane: szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne i metale, papier i tektura, odpady ulegające 
biodegradacji i odpady zielone odbierane będą raz na 2 miesiące, w poszczególnych miejscowościach , w powyżej wymienione 
dni (oznaczone ciemniejszym kolorem) w miesiącach: sierpień 2018, październik 2018, grudzień 2018.
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