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Dodajmy, że podczas marcowej sesji 
w 2018 r. Rada Gminy Raciąż postanowi-
ła przeznaczyć na zakup samochodu dla 
OSP Unieck 200 tys. zł z własnych środ-
ków gminy. Tym samym władze gminy 
realizują deklarację, złożoną przez wójta 
Ryszarda Giszczaka druhom z Uniecka, 
o zaangażowaniu się gminy w wyposaże-
nie straży w Uniecku w nowe auto.

Przypomnijmy, że na zebraniu spra-
wozdawczo-wyborczym, które odbyło 
się w OSP Unieck w 2016 r., niedługo po 
wizycie premier Beaty Szydło w Uniec-
ku, prezes jednostki Zbigniew Gralewicz 
zapewnił, że zrobi wszystko, aby wizy-
tę  premier Beaty Szydło wykorzystać 
z pożytkiem dla OSP, dając do zrozumie-

nia, że będzie zabiegał u pani premier 
o pomoc w sprawie nowego wozu bojo-
wego dla unieckiej jednostki.  Wówczas 
uczestniczący w zebraniu wójt Ryszard 
Giszczak zadeklarował, że jeśli się to nie 
uda, gmina zadba o to, aby do Uniecka 
trafi ł podobny wóz jak ten, który otrzy-
mali strażacy z Koziebród czy Dobrskiej 
Kolonii. 

200 tys. zł ze środków własnych 
gminy i 130 tys. zł dotacji z wojewódz-
twa mazowieckiego to wciąż za mało, 
aby kupić wóz dla OSP Unieck. Koszt 
takiego samochodu wraz ze sprzętem to 
kwota ok. 900 tys. zł. Jak zapewnił wójt 
Ryszard Giszczak, gmina złoży kolejne 
wnioski o dofi nansowanie zakupu samo-

chodu strażackiego dla Uniecka. Wnioski 
te skieruje do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska, Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Komen-
dy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 
Działania gminy wspiera prezes OSP 
Unieck Zbigniew Gralewicz.

Na zdjęciu władze samorządowe wo-
jewództwa mazowieckiego z marszał-
kiem Adamem Struzikiem (z prawej) 
oraz (z lewej) wójt gminy Raciąż Ry-
szard Giszczak i skarbnik gminy Barba-
ra Rumianowska po podpisaniu umowy 
na udzielenie gminie Raciąż dotacji w 
wysokości 130 tys. zł na zakup średnie-
go samochodu ratowniczo-gaśniczego.

r-r

PIENIĄDZE NA WÓZ STRAŻACKIPIENIĄDZE NA WÓZ STRAŻACKI
DLA UNIECKADLA UNIECKA

Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził decyzję Zarządu Województwa, podjętą na wniosek 
władz gminy Raciąż, o przyznaniu gminie Raciąż dotacji w wysokości 130 tys. zł jako dofi nansowa-
nia zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniecku.  
9 kwietnia władze samorządowe województwa i gminy podpisały w tej sprawie porozumienie.
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Możliwość dokonywania płatności 
bezgotówkowych w Urzędzie Gminy 
w Raciążu jest odpowiedzią na oczeki-
wania interesantów.

Najważniejsze korzyści dla urzędu 
i interesantów z wprowadzenia płatności 
bezgotówkowych to:

 wygoda interesantów, 
 sprawniejsza obsługa przez urzęd-

ników i usprawnienie pracy całego 
urzędu, 

 mniejsze koszty i oszczędność 
czasu, 

 bezpieczeństwo transakcji.

Możliwość dokonywania płatności 
bezgotówkowych w urzędzie jest jednym 
z oczekiwań nowoczesnego społeczeń-
stwa. Rozpoczęcie przyjmowania np. po-
datków i opłat w formie bezgotówkowej 
przekłada się na pozytywne postrzeganie 

urzędów jako innowacyjnych i przyja-
znych mieszkańcom.

Obecnie już blisko 50 proc. jedno-
stek samorządu terytorialnego oferuje 
obywatelom taką możliwość, a obrót 
bezgotówkowy staje się coraz bardziej 
powszechny.

Bezgotówkowe płatności w urzędach 
wpisują się w program „Od papierowej 
do cyfrowej Polski”, wyznaczający kie-
runki rozwoju e-państwa i e-gospodarki. 
Uruchomienie płatności bezgotówko-
wych w urzędach przybliża nas do urze-
czywistnienia idei nowoczesnej Polski 
cyfrowej. 

Uczestniczące w programie jednost-
ki administracji publicznej nie ponoszą 
kosztów związanych z akceptacją płatno-
ści bezgotówkowych. Urzędy nie płacą 
za instalację i używanie terminali POS 
i WebPOS Paybynet. Żadnych opłat 

z tytułu realizowanych w urzędach płat-
ności nie ponoszą także interesanci.

Opr. r-r

P o d s t a w ą 
funkcjonowa-
nia systemu jest 
ustawa o utrzy-
maniu czysto-
ści i porządku 
w gminach oraz  
o d p o w i e d n i e 
uchwały Rady 
Gminy Raciąż. 
W naszej gmi-

nie została przyjęta metoda naliczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami w 
zależności od ilości osób zamieszkują-
cych daną nieruchomość. I tak opłata 

wynosi miesięcznie od osoby: *9,00 zł 
– w przypadku prowadzenia selekcji od-
padów, *16,00 zł w przypadku rezygnacji 
z selekcji. Osoby selekcjonujące odpady 
otrzymują nieodpłatnie worki do odpa-
dów segregowanych. Rodziny wielo-
dzietne otrzymują zwrot opłaty ponoszo-
nej na trzecie i kolejne dziecko. Nasza 
gmina dysponuje punktem selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. Urząd 
odbiera nieodpłatnie z posesji miesz-
kańców (po wcześniejszym zgłoszeniu) 
odpady wielkogabarytowe (np. meble), 
zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny (RTV, AGD) oraz opony od samo-

chodów osobowych. Przepisy stanowią, 
ze system gospodarowania odpadami 
powinien się sam fi nansować, niestety 
w naszej gminie wciąż jest on defi cy-
towy. Zapowiadane są duże zmiany 
w prawie regulującym system gospoda-
rowania odpadami. Niestety zmiany te 
nie będą korzystne dla gmin wiejskich 
i małych miast. Jednak ten temat przy-
bliżę po ewentualnym wprowadzeniu 
zapowiadanych zmian.

Wójt Gminy Raciąż
Ryszard Giszczak

Wójt wyjaśnia

Gmina Raciąż uczestniczy w programie upowszechniania płatności 

bezgotówkowych w administracji publicznej

Do urzędu z kartą płatnicząDo urzędu z kartą płatniczą
W Urzędzie Gminy w Raciążu można dokonywać płatności bez udziału 
gotówki – kartą płatniczą lub telefonem.

System gospodarowania odpadami komunalnymiSystem gospodarowania odpadami komunalnymi
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Ten pierwszy ma niewiele ponad 300 metrów. I choć nie jest 
długi, ale za to ważny dla mieszkańców, o czym niejednokrot-
nie przekonywała tamtejsza sołtys i radna Teresa Muchyńska. 
Koszt budowy to 167,5 tys. zł. Gmina pokryła go z własnych 
środków budżetowych.

Także w całości własnymi środkami budżetowymi gmina 
Raciąż sfi nansowała budowę drogi w Kossobudach. Jej kosz 
wyniósł blisko 400 tys. zł, a droga ma nieco ponad 800 metrów 
długości

Dobre wieści drogowe nadeszły z Uniecka. Po miesiącach 
przestoju wynikających z  opieszałości wykonawcy, kończo-
na jest tam modernizacja odcinka od „strażackiej” fi gurki do 
drogi na Jeżewo. Wykonawca nie dotrzymał terminu zawartego 
w umowie,  władze gminy zapowiadają naliczenie kar.

Mamy nadzieję, że bez kłopotów przebiegnie budowa dro-
gi w Kraszewie Podbornym, która właśnie rusza. Już teraz 
nie można tego na pewno powiedzieć o drogach w Szapsku, 
Gralewie, Koziebrodach i Żychowie. W trzech pierwszych 
przypadkach – z uwagi na kolizję z...rowem. W tej sytuacji 

potrzebna jest zgoda zarządcy, czyli powstałej niedawno fi rmy 
Wody Polskie. Pisma z gminy poszły i... krążą. Z Raciąża do 
Warszawy, z Warszawy do Ciechanowa... A czas ucieka. Nie 
inaczej ma się sprawa budowy drogi w Żychowie. Tu z kolei 
trakt wchodzi w teren leśny. Odlesienie gruntu to długa pro-
cedura.

Na pocieszenie...100 tys. zł. Jest to kwota jaką Urząd 
Marszałkowski, na wniosek gminy Raciąż, postanowił przezna-
czyć na budowę drogi w Szapsku  Błoniach. Czy równie hojny 
będzie Urząd Województwa Mazowieckiego? Władze gminy 
Raciąż składają bowiem do wojewody mazowieckiego wniosek 
o dotację na przebudowę i budowę drogi w Uniecku – od ko-
ścioła do hydroforni i do betoniarni.

Na koniec pytanie do radnych, czy dołożą powiatowi z bu-
dżetu gminy Raciąż jeszcze 60 tys. zł na modernizację drogi 
powiatowej z Szapska do Mystkowa? Okazuje się bowiem, że 
koszt tej inwestycji  po przetargu jest wyższy niż zakładano.

r-r
Fot. UG

Ruch na gminnych drogach nie słabnieRuch na gminnych drogach nie słabnie
Tym razem nie chodzi o ruch komunikacyjny, lecz inwestycyjny. 

Właśnie ukończona została budowa dwóch kolejnych traktów – 

w Cieciersku i Kossobudach.

Budowa drogi w Kossobudach...      ...i Cieciersku
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Celem klubu jest integrowanie środo-
wiska nauczycieli i innych pracowników 
placówek oświatowo-wychowawczych, 
którzy są emerytami lub rencistami, two-
rzenie możliwości realizacji wspólnych 
zainteresowań, nawiązywanie i rozwi-
janie współpracy z władzami miasta, 
gminy, szkołami i instytucjami, orga-
nizowanie wycieczek, przedsięwzięć o 
charakterze kulturalnym, oświatowym, 
rozrywkowym itp. 

Mamy opracowany i przyjęty statut. 
Pracą klubu kieruje zarząd. Organem 
kontrolnym jest komisja rewizyjna. 
Środki fi nansowe na działalność statu-
tową gromadzone są na rachunku ban-
kowym.

Jest założona i prowadzona kronika 
klubu. Posiadamy własną stronę interne-
tową. 

Naszą działalność wspierają władze 
samorządowe miasta Raciąża, gminy 
Raciąż oraz wielu innych Przyjaciół, 
dzięki którym możemy realizować 
różne zadania. Za wsparcie, za pomoc 
i wiele miłych słów kierowanych po 
naszym adresem wszystkim serdecznie 
dziękujemy.

Bardzo dobrze układa się nam współ-
praca z placówkami oświatowo- wycho-
wawczymi, a w szczególności: Miejskim 
Zespołem Szkół, Zespołem Szkół, Ze-
społem Szkół Społecznego Towarzy-
stwa Oświatowego w Raciążu, Zespo-
łem Szkół w Uniecku, Zespołem Szkół 
w Gralewie, Publicznym Przedszkolem 
oraz Miejskim Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Raciążu.

Tradycją stało się organizowanie każ-
dego roku uroczystych spotkań z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Senio-
ra, wigilijnych spotkań opłatkowych, 
kolejnych rocznic klubu i wieczorków 
karnawałowych.

Zorganizowane były zebrania w szko-
łach średnich w Raciążu, szkołach gim-
nazjalnych i podstawowych w Gralewie, 
Uniecku, Kodłutowie i Raciążu. Mieliśmy 
okazję spotkać się z dyrektorami i nauczy-
cielami, zwiedzić te szkoły, przybliżyć so-
bie ich historię, zobaczyć jak się rozwijają 
oraz zobaczyć w okolicy różne ciekawe 
miejsca.

Byliśmy też gośćmi księży probosz-
czów w Gralewie i Uniecku, którzy opo-
wiadali o historii swoich parafi i i kościo-
łów. Zorganizowaliśmy wycieczki do 
Warszawy, Powsina, Niepokalanowa, Ar-
kadii, Nieborowa, Żelazowej Woli, Czer-
wińska n.Wisłą oraz pikniki integracyjne 
w Kaczorowach, Kraszewie i Lipie. 

Gośćmi klubu byli m.in.: wicesta-
rosta płoński Anna Dumińska-Kierska, 
burmistrz Raciąża Mariusz Godlewski, 
radna Rady Powiatu Płońskiego Elż-
bieta Grodkiewicz, wójt Gminy Raciąż 
Ryszard Giszczak, przewodniczący Rady 
Gminy Jarosław Jaworski przewodniczą-
cy Zarządu Oddziału Rejonowego Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Płońsku Janusz Rosiak 
i zastępca Karol Raczkowski.

Spotkaliśmy się także z poetą i dzien-
nikarzem Stefanem Żaglem, korespon-
dentem czasopisma „Nasze Korzenie” 
Adamem Dariuszem Kotkiewiczem, 
autorką książki „Rok 1863. Opowieść 
o miłości, wojnie i gotowaniu” Aleksan-
drą Katarzyną Maludy, kandydatami na 
burmistrza Raciąża.

W ramach cyklu spotkań pt. „Kra-
je dalekie i bliskie” uczestniczyliśmy 
w ciekawych prezentacjach audiowizual-
nych na temat różnych państw. Prezenta-
cje przedstawili: Marek Błoszyk – Libia, 
ks. Grzegorz Kubiński – Ziemia Święta, 
Grażyna i Stefan Modrzejewscy – Japo-
nia , Iman Oukal – Palestyna.

Dzięki uprzejmości dyrektora Zespo-
łu Szkół STO zorganizowaliśmy w tej 
szkole kurs komputerowy dla naszych 
członków. 

Wspólnie z redakcją szkolnej gazetki 
Zespołu Szkół w Raciążu „Bez tytułu – 
Reaktywacja” przeprowadziliśmy warsz-
taty „Zamiana ról” w ramach projektu 
„Poznawaj i dziel się”. 

Zorganizowaliśmy wyjazdy na spek-
takle do Teatru Dramatycznego w Płocku 
oraz fi lmy do kina w Płońsku.

Członkowie klubu zostali zaprosze-
ni m.in.: przez dyrekcje i uczniów szkół 
raciąskich i na spotkanie literacko-mu-
zyczne „Wolność – kocham i rozumiem”, 
montaż słowno-muzyczny „Mojej Oj-
czyźnie”, prezentację projektu eduka-
cyjnego „Czego możemy nauczyć się od 
twórców amatorów naszego regionu?”, 
na uroczystości szkolne przez dyrekcje 
Zespołów Szkół w Czerwińsku, Raciążu 
i Uniecku.  

Przeżyliśmy też chwile bardzo smut-
ne. Odeszli od nas na zawsze śp.: Teresa 
Nowatkowska, Józef Smulski, Aleksan-
dra Wiśniewska.

Na temat pracy Nauczycielskiego 
Klubu Seniora ukazało się wiele artyku-
łów w „Pulsie Raciąża”, „Głosie Racią-
ża”, „Płońszczaku”, „Tygodniku Ciecha-
nowskim” i „Naszych Korzeniach”.

Stworzyliśmy wspaniałą seniorską 
rodzinę.

Nauczycielski Klub Seniora 
w Raciążu

SENIORSKA RODZINASENIORSKA RODZINA
Nauczycielski Klub Seniora w Raciążu powstał 

28 kwietnia 2008 roku. W Miejskim Zespole Szkół odbyło 

się spotkanie nauczycieli emerytów, mieszkających 

w Raciążu i gminie Raciąż. Zebranie zorganizowała grupa 

inicjatywna: Stefan Modrzejewski, Teresa Maciejewska, 

Janina Nowocińska i Władysław Kwiatkowski.

Prezes klubu Stefan Modrzejewski
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– Chcemy spopularyzować obywatelską powinność 
wywieszania fl ag narodowych w święta państwowe. Bo z 
tym w naszym społeczeństwie jest nie najlepiej. Amery-
kanie na przykład są bardzo przywiązani do swoich barw 
i się z tym obnoszą. A u nas jest jakoś tak, jakbyśmy się 
wstydzili wywiesić fl agę. Chcemy to przełamać – mówił 
w 2012 r. wójt Ryszard Giszczak, z inicjatywy którego 
gmina Raciąż zakupiła fl agi narodowe i rozdała miesz-
kańcom.

Inicjatywa wójta spotkała się z dużym odzewem. 
Przed świętami majowymi sołtysi i urzędnicy przekazali 
zainteresowanym około 1600 fl ag. Rekonesans po gmi-
nie w dniach świąt majowych potwierdził, że fl agi zostały 
wywieszone – informowaliśmy na łamach „Głosu Racią-
ża” w 2012 r.

Mamy nadzieję, że tak samo będzie w tym roku – roku 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Urząd Gminy Raciąż ostrzega przed fałszywymi 
osobami, które  podają się za pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej lub Urzędu Gminy i pod 
tym pretekstem dostają się do domów, zagrażając bez-
pieczeństwu mieszkańców i ich dobytkowi. Odnotowano 
przypadki kradzieży dokonywane przez takich fałszy-
wych urzędników.

Urząd Gminy Raciąż informuje, że prawdziwi pracow-
nicy GOPS lub Urzędu Gminy posiadają identyfi katory 
i legitymacje urzędowe z imieniem i nazwiskiem. W razie 
wątpliwości, zanim wpuści się taką osobę do domu, nale-
ży skontaktować się telefonicznie z Urzędem Gminy.

J U B I L E U S ZJ U B I L E U S Z

WYWIEŚ  FLAGĘ

Występ KrajkowiakówUczestnicy jubileuszu

12 kwietnia w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu odbyła się uroczystość 
z okazji 10-lecia Nauczycielskiego Klubu Seniora w Raciążu. Były życzenia, kwiaty, pamiąt-
kowe medale i wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia... Specjalnie dla jubilatów wystąpił 
szkolny zespół ludowy Krajkowiacy.

KU  PRZES TRODZE
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W ramach projektu w każdej szkole 
zostały zorganizowane:
• zajęcia rozwijające umiejętności 

– koła przedmiotowe dla uczniów 
uzdolnionych z matematyki (10 
grup),  przyrody (9 grup), języka an-
gielskiego (3 grupy), zajęcia informa-
tyczne (9 grup);

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
dla uczniów mających kłopoty w na-
uce – z matematyki (12 grup), przy-
rody (4 grupy), języka angielskiego 
(5 grup);

• zajęcia dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi – logo-
pedyczne (6 grup), stymulujące roz-
wój poznawczy (1 grupa), warsztaty 
kompetencji społecznych (7 grup).
Łącznie w ramach projektu objęto 

wsparciem 278 uczniów. W przypadku 
kół przedmiotowych i zajęć dydaktyczno 
– wyrównawczych grupy liczą po 8-10 
uczniów, w przypadku zajęć dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi   – po 4 osoby.

Na potrzeby projektu część otrzy-
manego dofi nansowania każda ze szkół 
przeznaczyła na zakup sprzętu kompute-
rowego oraz pomocy dydaktycznych.

Na zajęciach stosowane są różno-
rodne metody i formy pracy. Uczniowie 
pracując w grupach wykorzystują zdo-
byte wiadomości i umiejętności do roz-
wiązywania zagadek, rebusów. Poznają 
świat za pomocą obserwacji. Zajęcia dają 
uczniom możliwość samorealizacji, po-
szerzania własnych horyzontów, łączenia 
teorii z praktyką oraz odkrywania tajem-
nic przyrody na drodze eksperymentów, 
doświadczeń i pomiarów. 
U c z n i o w i e 

korzystają z komputera, tablicy interak-
tywnej, dostępnych w szkole zasobów 
elektronicznych. Nabywają umiejętności 
posługiwania się programami użytkowy-
mi  – WORD, EXCEL, POWER POINT, 
oraz do nauki programowania – BAL-
TIE, SCRATCH. Posługują się Interne-
tem jako źródłem informacji, rozrywki i 
komunikacji (poczta elektroniczna, por-
tale społecznościowe).

Na zajęciach z języka angielskiego 
nauczyciel stwarza sytuacje, w których 
uczniowie w naturalny i twórczy sposób 
używają języka angielskiego. Uczestnicy 
mają możliwość rozwijania wszystkich 
sprawności językowych. Młodsi ucznio-
wie uczą się poprzez śpiew i zabawę. Na 
zajęciach wykorzystuje się różnorodne 
metody pracy (metoda reagowania ca-
łym ciałem, metoda komunikacyjna, 
audiolingwalna, audiowizualna) oraz 
sprzęt komputerowy zakupiony w ra-
mach projektu.

Na zajęciach dydaktyczno-wyrów-
nawczych uczniowie mają możliwość 
przyswojenia w dostępny dla nich spo-
sób podstawowych pojęć i umiejętności 
znajdujących zastosowanie w najprost-
szych sytuacjach praktycznych. Dobra-
nie odpowiednich metod pracy, takich jak 
gry dydaktyczne czy zabawy, nawiązują-
ce do sytuacji z życia codziennego oraz 
praca zarówno indywidualna jak i zespo-
łowa umożliwia tej grupie uczniów 
podniesienie 

efektów kształcenia w zakresie wiedzy 
matematycznej.

Program grupowych zajęć logo-
pedycznych skierowany jest dla dzieci 
z klas I i II i stanowi formę profi laktyki 
logopedycznej dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Realizowa-
ny jest w postaci ćwiczeń i zabaw raz 
w tygodniu . Ćwiczenia polegają głów-
nie na usprawnianie motoryki narządów 
mowy oraz nauce prawidłowej wymowy.
W czasie zajęć kształtowane są dwie 
kompetencje kluczowe: porozumiewa-
nie się w języku ojczystym, umiejętność 
uczenia się.

Na zdjęciach zajęcia w Szkole Pod-
stawowej w Uniecku.

edu

LEPSZY  START  UCZNIÓWLEPSZY  START  UCZNIÓW
W szkołach podstawowych gminy Raciąż realizowany jest projekt „Lepszy start – w Gminie Raciąż 
stawiamy na edukację”, dofi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość 
projektu wynosi 514 tys. zł, w tym dofi nansowanie ze środków Unii Europejskiej 411,2 tys. zł, ze środ-
ków budżetu państwa 77, 1 tys. zł. Wkład własny gminy Raciąż wynosi 25, 7 zł.
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Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, poruszający się po 
zmierzchu po drodze, poza obszarem zabudowanym, musi mieć 
element odblaskowy. Zasada jest prosta: im jesteśmy bardziej 
widoczni, tym lepiej. W związku z tym Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie jak i Mazowiecka Rada Bez-
pieczeństwa Publicznego w porozumieniu z Wojewódzkimi 
Ośrodkami Ruchu Drogowego oraz we współpracy z gminami 
rozpoczęli w 2014 roku kampanię społeczną „Jesteś widoczny, 
jesteś bezpieczny”.

Spotkania z dziećmi podczas kampanii społecznej „Jesteś 
widoczny, jesteś bezpieczny” odbywają się w szkołach na tere-
nie województwa mazowieckiego.

23 marca podczas spotkania w szkole w Gralewie uczniowie 
otrzymali elementy odblaskowe dla siebie i najbliższej rodziny. 
Zdobywali też tego dnia wiedzę na różne tematy.

Funkcjonariusze policji omawiali rodzaje zagrożeń, na ja-
kie jesteśmy narażeni w codziennym życiu, oraz to, jak się 

przed nimi chronić. Uczniowie pod bacznym okiem strażaków 
poznali zasady udzielania pierwszej pomocy. Młodzież miała 
też okazję zaprezentować swoje umiejętności jazdy na rowe-
rze pokonując rowerowy tor przeszkód. 

gral

Szkoła w Gralewie uczestniczyła w kampanii społecznej

„JESTEŚ  W I D O C Z N Y, „JESTEŚ  W I D O C Z N Y, 
JESTEŚ  B E Z P I E C Z N Y”JESTEŚ  B E Z P I E C Z N Y”
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Z okazji Światowego Dnia Ziemi uczniowie klasy II Szkoły 
Podstawowej w Koziebrodach z pomocą osób starszych posa-
dzili drzewka wokół szkoły. Uczniowie trzech klas gimnazjalnych w trzecim tygodni 

kwietnia zdawali  egzamin  gimnazjalny. Pierwszego dnia – 
z przedmiotów humanistycznych, czyli języka polskiego, 
historii i wiedzy o społeczeństwie. Drugiego dnia zmagali się 
z przedmiotami przyrodniczymi i matematyką, a trzeciego – 
z językiem obcym. Wyniki poznamy w połowie czerwca.

Był to przedostatni egzamin gimnazjalny. Zgodnie z nową 
reformą oświaty, gimnazja zostały zlikwidowane. Właśnie trwa 
ich „wyciszanie”. W szkołach podstawowych funkcjonują klasy 
drugie i trzecie gimnazjalne. Za rok będą tylko trzecie. A za dwa 
lata gimnazja znikną z krajobrazu szkolnego. Na zdjęciu tego-
roczny egzamin gimnazjalny w szkole w Krajkowie.

spk

N A J M Ł O D S IN A J M Ł O D S I
witali wiosnęwitali wiosnę

Pierwszy dzień wiosny w punkcie i oddziale przedszkol-
nym w Krajkowie przebiegał pod hasłem „Wiosnę witamy – 
zdrowo się odżywiamy”. Gościem przedszkolaków była pani 
Wanda Wichowska – współwłaścicielka piekarni przy ulicy 
11 Listopada w Raciążu. Pani Wanda w bardzo ciekawy i we-
soły sposób poprowadziła warsztaty robienia kanapek. Kanap-
ki były wykonywane ze zdrowych, ekologicznych produktów, 
m.in. z chleba na zakwasie, bułek na drożdżach, masła, dobrej 
wędliny, warzyw. Pani „piekarzowa” (tak dzieci nazwały swo-
jego gościa), podczas degustacji smacznych kanapek, mówiła 
dużo na temat ekologicznej hodowli zwierząt. W pamięci ma-
luchów na pewno utkwi powiedzenie, że „szczęśliwa kura zno-
si szczęśliwe jajka, a zjedzone szczęśliwe jajko powoduje, że 
każdy jest szczęśliwy”.

SADZILI  DRZEWKASADZILI  DRZEWKA GIMNAZJALIŚCI GIMNAZJALIŚCI 
ZDAWALI  EGZAMINZDAWALI  EGZAMIN

Po smakowitym śniadaniu dzieci wybrały się na spacer 
w poszukiwaniu wiosny. Znaleziono pierwsze wiosenne kwiaty 
– przebiśniegi i krokusy. Wiosnę przywitano z radością, zaś 
smutny los spotkał marzannę..

sp
Gościem przedszkolaków była Wanda Wichowska – współ-
właścicielka piekarni przy ulicy 11 Listopada w Raciążu

Kukłę symbolizującą zimę pożegnano bez większego żalu
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W październiku 2017 r szkoła w Koziebrodach przystąpiła 
do projektu edukacyjnego ”Pomóżmy dzieciom z Syrii prze-
trwać zimę”, opracowanego i przygotowanego przez Polski Ko-
mitet Narodowy UNICEF.

Podsumowaniem projektu była uroczysta akademia, która 
odbyła się 27 marca br. , przygotowana przez uczniów szkolne-
go wolontariatu Szkoły Podstawowej i Oddziału Gimnazjalne-
go w Koziebrodach. 

- Zebrane fundusze z akcji charytatywnej w szkole zostały 
przekazane na konto UNICEF Polska. Dziękujemy rodzicom, 
uczniom, nauczycielom za wsparcie tej akcji – napisała do nas 
koordynator projektu Beata Bońkowska, załączając zdjęcia 
z akademii, które publikujemy.

20 marca w czytelni Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza 
w Płońsku odbył się powiatowy konkurs 
recytatorski pod nazwą „Adam Asnyk 
i Zbigniew Herbert. Siła twórczości po-
ety – fi lozofa i poety – kultury”.

Wśród 31 recytatorów ze szkół gim-
nazjalnych i średnich były reprezentantki 
szkoły w Koziebrodach: Wiktoria Wi-
sniewska i Ola Jaros (na zdjęciach). Wik-
toria Wiśniewska za interpretację wiersza 
Z. Herberta „Hermes, pies i gwiazda” 
zdobyła III nagrodę..

Konkurs uświetnił recital poezji śpie-
wanej pt. „Herbert i Asnyk: dwa spojrze-
nia” barda Kuby Michalskiego.

koz.

DLA  DZIECI  W  SYRIIDLA  DZIECI  W  SYRII

Nasi w konkursie powiatowym

Recytowali poezję Herberta i AsnykaRecytowali poezję Herberta i Asnyka
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10 kwietnia młodsi uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Koziebrodach wraz 
z opiekunami udali się na wycieczkę 
do Warszawy. Ich celem było Centrum 
Nauki „Kopernik”.

Najpierw jednak wizyta w planeta-
rium „Niebo Kopernika”, gdzie dzięki 
projekcjom na sferycznym ekranie, ota-
czającym widownię ze wszystkich stron, 

oraz nowoczesnym technologiom multi-
medialnym, uczestnicy seansów odnoszą 
wrażenie przebywania w najodleglej-
szych zakątkach kosmosu. Uczniowie 
zabrani zostali w wirtualną podróż po 
planetach Układu Słonecznego.

Potem był krótki spacer po warszaw-
skim bulwarze, a po nim pobyt w Cen-
trum Nauki Kopernik, podczas którego 

dzieci były zachęcane do osobistego za-
angażowania w poznanie i zrozumienie 
świata.

Uczniowie aktywnie i twórczo szuka-
li rozwiązań, nie bali się eksperymentu, 
stawiali sobie ambitne zadania, czerpali 
radość z nauki. Widać to na zdjęciach.

Wychowawcy klas I – III

Z Koziebród do Warszawy

Z  wizytą  uZ  wizytą  u  KOPERNIKA  KOPERNIKA
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Za większość pożarów traw odpowie-
dzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu 
ludzi panuje przekonanie, że spalenie su-
chej trawy użyźni w sposób naturalny gle-
bę, co spowoduje szybszy i bujniejszy od-
rost młodej trawy, a tym samym przyniesie 
korzyści ekonomiczne.

Zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi 
Wysuszone trawy palą się bardzo 

szybko, wystarczy zmiana kierunku wia-
tru, żeby pożar wymknął się spod kontroli 
i przeniósł na zabudowania. Co roku w po-
żarach wywołanych wypalaniem traw giną 
ludzie. Inni tracą dobytek całego życia. Pło-
nące trawy w przydrożnych rowach oraz w 
pobliżu infrastruktury kolejowej to także 
zagrożenie dla kierowców i podróżnych. 
Co roku dym z płonących nieużytków jest 
przyczyną groźnych kolizji drogowych. 
Może powodować także zatrucia.

Pożary niszczą przyrodę 
Pożar traw oznacza zniszczenie miejsc 

lęgowych wielu gatunków gnieżdżących 
się na ziemi i w krzewach pta-
ków. Palą się gniazda już zasie-
dlone, a zatem z jajeczkami lub 
pisklętami (np. tak lubianych 
przez wszystkich skowronków). 
Płomienie niszczą miejsca byto-
wania zwierzyny łownej, m.in. 
bażantów, kuropatw, zajęcy, a 
nawet saren, jeleni czy dzików. 
W pożarach traw ginie wiele 
pożytecznych zwierząt kręgo-
wych: płazy (żaby, ropuchy, 
jaszczurki), ssaki (krety ryjów-

ki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, 
badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). 
Niejednokrotnie od palącego się poszycia 
gleby, zajmują się torfowiska. Pożary torfu 
są wyjątkowo trudne do ugaszenia, mogą 
trwać nawet kilka miesięcy. Torfowiska 
na regenerację potrzebują kilku tysięcy lat. 
Często pożar traw przenosi się na sąsia-
dujące lasy, niszcząc bezpowrotnie cenne 
drzewostany. Spalony las regeneruje się 
kilkadziesiąt lat.

Ziemia na „wypaleniskach” wbrew 
temu, co sądzą zwolennicy wypalania traw 
staje się jałowa. Ogień hamuje asymilację 
azotu z powietrza oraz proces gnicia pozo-
stałości roślinnych, które tworzą urodzaj-
ną warstwę gleby. Przy wypalaniu giną 
mrówki. Owady te zjadając resztki roślinne 
i zwierzęce ułatwiają rozkład masy orga-
nicznej i wzbogacają warstwę próchnicy, 
„przewietrzają” glebę. Jedna kolonia mró-
wek może zniszczyć do 4 milionów szko-
dliwych owadów rocznie. W pożarach traw 
giną biedronki, zjadające mszyce. Ogień 

uśmierca dżdżownice, które mają pozytyw-
ny wpływ na strukturę gleby i jej właści-
wości. Płomienie i dym zabijają pszczoły 
i trzmiele, co powoduje zmniejszenie licz-
by zapylonych kwiatów, a w konsekwencji 
obniżenie plonów roślin. Wypalona łąka 
potrzebuje kilku lat na regenerację.

Utrata dopłat
Zakaz wypalania traw jest jednym 

z „Wymogów dobrej kultury rolnej”. Rol-
nikowi, który nie przestrzega zakazu, grozi 
zmniejszenie należnej wysokości wszyst-
kich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3%. 
Jeśli zostanie stwierdzone, że rolnik wypa-
lał trawy na którymkolwiek z uprawianych 
przez niego gruntów, o tyle mogą być po-
mniejszone jednolita płatność obszarowa, 
płatność cukrowa, płatność do pomidorów, 
przejściowe płatności z tytułu owoców 
miękkich, płatności do krów i owiec, spe-
cjalna płatność obszarowa do powierzchni 
uprawy roślin strączkowych i motylkowa-
tych drobnonasiennych. 

To przestępstwo 
Ustawa o ochronie przyrody 

i ustawa o lasach zabrania wypa-
lania traw na łąkach, pozostałości 
roślinnych na nieużytkach, skar-
pach kolejowych i rowach przy-
drożnych. Sprawcy podpalenia 
grozi grzywna, a w przypadku 
spowodowania pożaru stanowią-
cego zagrożenie dla życia, zdro-
wia czy mienia, także więzienie.

Fot. OSP Raciąż

Wypalanie traw jest niebezpieczne, Wypalanie traw jest niebezpieczne, 
nieopłacalne, szkodliwe i karalnenieopłacalne, szkodliwe i karalne

INFORMACJE

M A K U L A T U R O W Y  K O N K U R S  T R W A
W czwartek, 12 kwietnia, gmina 

Raciąż zorganizowała już trzeci z ko-
lei transport makulatury, zebranej przez 
uczniów gminnych szkół podstawowych 
w ramach konkursu zbiórki makulatury. 
Tym razem do zbiórki dołączyła szko-
ła z Koziebród. Nie słabną też wysiłki 
uczniów podstawówki z Gralewa w dą-
żeniu do zwycięstwa w konkursie.

Konkurs trwa do 31 maja 2018 r., 
a jego rozstrzygnięcie jest planowa-
ne wraz zakończeniem roku szkolne-
go. Spośród uczniów biorących udział 
w konkursie zostaną wyłonieni laureaci 
w następujących kategoriach: najlep-
sza szkoła podstawowa, najlepsza klasa 
w danej szkole i we wszystkich szko-
łach, najlepszy uczeń w każdej szko-

le, najlepszy uczeń w gminie 
wśród wszystkich szkół. Orga-
nizator – gmina Raciąż – prze-
widział atrakcyjne nagrody.

Koziebrody

Gralewo
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Zespół Szkół w Raciążu
zaprasza do zapoznania się z ofertą edukacyjną

na rok szkolny 2018/2019

Nasza placówka wyróżnia się:
 wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych
 bardzo dobrym wynikiem w zakresie EWD
 znaczącymi osiągnięciami uczniów w konkursach i olimpiadach
 realizacją programów unijnych i atrakcyjnych warsztatów dla uczniów
 profesjonalną kadrą pedagogiczną
 nowoczesną bazą dydaktyczną i sportową
 certyfi katem „Wiarygodnej szkoły”
 tytułem „Srebrnej Szkoły 2015” dla Techników i „Brązowej Szkoły 2015” dla 

Liceum w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015

Oferujemy kształcenie:

 w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym

 (od klasy drugiej możliwe roz szerzenia z każdego przedmiotu)

 w 4-letnim Technikum

 technik handlowiec – NOWOŚĆ!!! 
 technik ekonomista
 technik informatyk
 technik żywienia i usług gastronomicznych

 w 3-letniej Branżowej Szkole pierwszego stopnia (dotychczas  w  Zasadniczej
             Szkole Zawodowej)

 (kucharz, ślusarz, sprzedawca, fryzjer, piekarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych,
 wędliniarz i inne)

 w 3-letnim, bezpłatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

 – 2 lata nauki dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
 – 3 lata nauki dla absolwentów gimnazjum i ośmioklasowej szkoły podstawowej

 na bezpłatnych Kwalifi kacyjnych Kursach Zawodowych
 – 1 rok nauki dla osób dorosłych, chcących zdobyć lub poszerzyć kwalifi kacje
 zawodowe. – NOWOŚĆ!!!

OGŁOSZENIA

Zespół Szkół w Raciążu

ul. Kilińskiego 64

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

zsraciaz.pl


