
Nie wy pa laj traw

Za gro że nie dla lu dzi i przy ro dy, utra ta do płat bez po -
śred nich przez rol ni ków oraz an ga żo wa nie stra ży po żar -
nej, któ rej po moc mo że być po trzeb na w in nych sy tu -
acjach – to głów ne nie bez pie czeń stwa wy ni ka ją ce z wy -
pa la nia traw.

Wójt to nie ce sarz
– Ja się w kieł ba są wy -

bor czą nie ba wię i nie za -
mie rzam obie cy wać gru -
szek na wierz bie – mó wi
Ry szard Gisz czak. Za py ta -
ny, czy bę dzie po now nie
kan dy do wał na wój ta,
od po wia da twier dzą co,
bo: – Uwa żam, że znam się
na tym co ro bię i wkła dam
w to du żo ser ca.

Roz mo wa z wój tem gmi ny 
Ra ciąż – na str. 2-3

Mi strzo wie ping -pon ga
53 dziew cząt i chłop ców ze szkół pod sta wo wych

i gim na zjal nych z te re nu gmi ny Ra ciąż uczest ni czy ło 20
mar ca w gmin nym tur nie ju te ni so wym, któ ry już
po raz 12. od był
się w Ze spo le
Szkół w Kraj ko -
wie. Dru ży no -
wo trium fo wa ły
re pre zen ta cje
szkół z Gra le wa
i Uniec ka.

Czy taj
na str. 10

Prze łom zi my i wio sny to okres, kie dy wy raź nie wzra -
sta licz ba po ża rów łąk i nie użyt ków rol nych. W la tach 2012-
2013 w wo je wódz twie ma zo wiec kim by ło ich po nad 16,5
tys., w któ rych spło nę ło po nad 8 tys. ha łąk i nie użyt ków.

Czy taj na str. 5
Fot. www.ospra ciaz.pl
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W tym ro ku od bę dą się wy bo ry
sa mo rzą do we. Ja ką kieł ba sę wy bor czą
przy go to wa ła wła dza gmin na?

Nie przy go to wa ła żad nej kieł ba sy
wy bor czej. Rok bę dzie po dob ny do po -
przed nich. Po ziom in we sty cji jest zbli -
żo ny do lat ubie głych. W pier wot nym
bu dże cie wy glą da on jak za wsze
skrom nie. Ale po tem, po roz dzie le niu
tak zwa nych wol nych środ ków, po ziom
in we sty cji się po pra wi. Po nad to ma my
uzy skać zwrot pie nię dzy unij nych
za bu do wę oczysz czal ni ście ków
w Uniec ku. Przy czym do koń ca nie
wie my, czy na stą pi to w tym ro ku.
Z wol nych środ ków bę dzie my mie li
do dys po zy cji oko ło jed ne go mi lio na
zło tych.

A ze zwro tu za bu do wę oczysz czal ni?
Tak do koń ca jesz cze nie wia do -

mo. Kwa li fi ko wa na war tość in we sty cji
wy no si oko ło 4 mln zł. Jed nak na wy -
ko na nie tej in we sty cji po ży czy li śmy
pie nią dze z Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej i te raz bę dzie my mu sie li je
zwró cić. Do pie ro róż ni ca bę dzie fak -
tycz ną kwo tą do na szej dys po zy cji.
Sza cu je my, że wy nie sie ona po nad 2
mln zł. Za rząd Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go pod jął de cy zję o przy zna niu
nam tych środ ków. Ru szy ła pro ce du ra
spraw dza nia do ku men tów, ale kie dy
się ona za koń czy – nie wie my. My nie
ma my na to wpły wu. Li czę, iż na stą pi
to w ta kim cza sie, że zdą ży my te pie -
nią dze unij ne spo żyt ko wać jesz cze
w ro ku bie żą cym.

Na co zo sta ną prze zna czo ne?
O tym za de cy du je Ra da Gmi ny.

Ale zna jąc po trze by i ocze ki wa nia
miesz kań ców, mo gę po wie dzieć, że
lwia część tych środ ków zo sta nie wy -
da na na bu do wę dróg gmin nych.

Bę dzie to więc ko lej ny rok, w któ -
rym w wy dat kach in we sty cyj nych
prio ry tet ma ją dro gi.

Dro gi ma ją prio ry tet, bo są one dla
miesz kań ców na szej gmi ny naj bar dziej
po trzeb ne. Ma my pond 200 ki lo me -
trów dróg gmin nych, w tym bi tu micz -
nych – 140 km. Są one w róż nym sta -

nie. Te bu do wa ne przed la ty wy ma ga ją
już re mon tów. Część jest ła ta na, jak
na przy kład dro ga w Kra sze wie Fal -
kach, o mo der ni za cję któ rej soł tys tej
wsi upo mi nał się nie daw no na se sji.
Ko lej ne dro gi, któ re już się sy pią, to te
w Kra sze wie Ga czuł tach, Ko zo li nie,
Je że wie, Kieł bo wie... Ale dy le mat jest
na stę pu ją cy. Czy je ła tać, czy ro bić na -
kład kę. Ci, co przy nich miesz ka ją mó -
wią, że by wy ko nać na kład kę. Z ko lei
ci, któ ry miesz ka ją przy dro dze żwi ro -
wej, cią gną w swo ją stro nę ar gu men tu -
jąc, że tam ci ma ją as falt. Wpraw dzie
by le ja ki, ale ma ją. I prze ko nu ją, że by
u nich bu do wać dro gę as fal to wą. I jed -
ni, i dru dzy ma ją ra cję. Dla te go po win -
ni śmy jed no cze śnie bu do wać no we
i na pra wiać zu ży te trak ty, ma jąc świa -
do mość, że w tran szy unij nej na la -
ta 2014 -2020 pie nię dzy na dro gi gmin -
ne nie bę dzie, po za na praw dę nie wie lo -
ma wy jąt ka mi. My mo że my li czyć
na do fi nan so wa nie bu do wy je dy nie
dwóch trak tów: Szczep ko wo – Ża -
le – Ko dłu to wo i od sześć dzie siąt ki
przez Kra sze wo Sła wę cin do dro gi ko -
zie brodz kiej. A to dla te go, że pierw szy
łą czy dwie dro gi po wia to we, dru -
gi – dro gę po wia to wą z kra jo wą.
Przy czym nie wia do mo, czy to do fi -
nan so wa nie otrzy ma my. Ale bez
wzglę du na to, bę dzie my je bu do wać,
bo jest ta ka po trze ba. Rów nie po trzeb -
ne są dro gi as fal to we w jed nej z więk -
szych wsi – w Ka czo ro wach. Tam jed -
nak jest in ny pro blem – brak zgo dy nie -
któ rych miesz kań ców, któ rą bu do wać
naj pierw. Nie daw ne ze bra nie wiej skie
w tej spra wie za koń czy ło się trza śnię -
ciem drzwia mi. Je śli nie na stą pi tam
po ro zu mie nie, bę dzie my bu do wać dro -
gi gdzie in dziej.

As fal tu bra ku je na ok. 70 km
dróg gmin nych. Ile pie nię dzy i cza su
po trze ba, że by gmi na wszyst kie swo je
dro gi po kry ła as fal tem?

Nie ma ta kiej po trze by, że by
wszyst kie dro gi gmin ne mia ły dy wa nik
bi tu micz ny. Nie któ re dro gi na zy wa ją ce
się gmin ny mi są na praw dę dro ga mi do -
jaz do wy mi do pól i ich na pew no as fal -
to wać nie bę dzie my. As falt mu si być
tam, gdzie lu dzie miesz ka ją. I to nie

jed na ro dzi na, ale więk sze zbio ro wi -
sko. Co do kosz tów... Bu do wa jed ne go
ki lo me tra kosz tu je od 400 do 500 tys.
zł. Że by jesz cze bar dziej zo bra zo wać
pro blem po wiem, że do utrzy ma nia
szkół do ło ży li śmy w ubie głym ro ku
1 mln 650 tys. zł, czy li w prze li cze niu
na dro gi – ok. 4 km tak zwa nych as fal -
tów.

Ale na oświa cie nie moż na
oszczę dzać, bo „ta kie bę dą Rze czy po -
spo li te...”

Na wet Ame ry ki nie stać na utrzy -
my wa nie gu wer nan tek.

Prze cież w gmi nie Ra ciąż ich nie ma.
A jak okre ślić na uczy cie li w szko -

le w Ko dłu to wie czy Ga czuł tach, gdzie
na jed ne go na uczy cie la przy pa da 3-4
uczniów?

Co pan wójt chce przez to po wie -
dzieć?

To, że re alia są ta kie, iż gmi na co
ro ku do kła da do oświa ty wię cej i wię -
cej, co wy ni ka ze zmian de mo gra ficz -
nych. Dzie ci uby wa, więc sub wen cja
jest mniej sza. Ale pła ce na uczy cie li,
kosz ty utrzy ma nia szkół nie są mniej -
sze. Mam świa do mość, że mó wię to
w ro ku wy bor czym. Ale nie mo że my
uda wać, że ten pro blem nie ist nie -
je. I trze ba go ra cjo na li zo wać, bo na to,
że Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej
zwięk szy sub wen cję oświa to wą dla
gmin nie ma co li czyć. Je śli nic nie zro -
bi my z kosz ta mi utrzy ma nia oświa ty,
to za chwi lę na bu do wę dróg w ogól ne
nie bę dzie my mie li pie nię dzy.

Co to zna czy ra cjo na li zo wać?
To zna czy zmniej szać kosz ty, czy -

li mó wiąc wprost, te dwie szko -
ły – w Ko dłu to wie i Kra sze wie Ga czuł -
tach – w ja kiejś per spek ty wie gmi na
bę dzie mu sia ła za mknąć.

I to ma być kieł ba sa wy bor cza?
Ja się w kieł ba sę wy bor czą nie ba -

wię i nie za mie rzam obie cy wać gru -
szek na wierz bie.

Czy pan bę dzie kan dy do wał
na wój ta?

Bę dę

Dla cze go?
Uwa żam, że znam się na tym co

ro bię i wkła dam w to du żo ser ca.

Po roz ma wiaj my o wia tra kach.
Wójt od mó wił okre śle nia śro do wi sko -

Wójt to nie ce sarz
Roz mo wa z Ry szar dem Gisz cza kiem, 

wój tem gmi ny Ra ciąż
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wych uwa run ko wań bu do wy elek trow -
ni w Ki ni kach, ale Sa mo rzą do we Ko -
le gium Od wo ław cze uchy li ło tę de cy -
zję i prze ka za ło ją do po now ne go roz -
pa trze nia. Po wie dział pan, że bę dzie
mu siał wy dać de cy zję, któ ra de fac to
otwo rzy dro gę do bu do wy wia tra ków,
cze mu sprze ci wia ją się nie któ rzy
miesz kań cy. Kon se kwen cją pierw szej
de cy zji wój ta by ło by za skar że nie orze -
cze nia SKO do Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go. Dla cze go pan te -
go nie ro bi?

Nie któ rzy uwa ża ją, że wójt sie dzi
na fo te lu jak ce sarz i de cy du je: dam
zgo dę al bo nie dam. Otóż nie. Wójt to
nie ce sarz. Je śli ktoś speł nił wszyst kie
ko niecz ne wa run ki, wójt mu si wy dać
zgo dę, gdyż w prze ciw nym ra zie mo że
wy lą do wać w są dzie w spra wie o od -
szko do wa nie. A ta kie przy pad ki w kra -
ju już są. Nie skie ro wa łem spra wy wia -
tra ków ani kur ni ków do Wo je wódz kie -
go Są du Ad mi ni stra cyj ne go, gdyż nie
je stem stro ną w spra wie. To zna czy na -
pi sać mo gę, ale bę dzie to przy sło wio we
pi sa nie na Ber dy czów. Sąd się nad pi -
smem wój ta nie po chy li, gdyż, po wta -
rzam raz jesz cze, wójt nie jest stro ną
w tej spra wie. Stro ną są in we stor, wła -
ści cie le grun tów i sto wa rzy sze nia.

Za tem wia tra ki w Ki ni kach po -
wsta ną.

Z te go co wiem, miesz kań cy, któ -
rzy są stro ną w po stę po wa niu, za skar -
ży li de cy zję SKO, uchy la ją cą mo ją de -
cy zję od mow ną, do Wo je wódz kie go
Są du Ad mi ni stra cyj ne go. Nie wstrzy -
mu je to jed nak po stę po wa nia w spra -
wie. Ja ko wójt je stem zo bli go wa ny
do do trzy my wa nia ter mi nów. I gdy na -
dej dzie ter min, wy dam de cy zję okre -
śla ją cą śro do wi sko we uwa run ko wa nia
bu do wy elek trow ni w Ki ni kach. Gdy by

miesz kań cy przed
skie ro wa niem spra -
wy do są du skon tak -
to wa li się ze mną,
za su ge ro wał bym,
aby w pi śmie do
są du wnio sko wać
o wstrzy ma nie po -
stę po wa nia   ad mi ni -
stra cyj ne go. I je śli
sąd za de cy do wał by,
że by wstrzy mać po -
stę po wa nie,  ja
wspo mnia nej de cy -
zji bym nie po dej -

mo wał. A tak nie
mam in ne go wyj ścia.

A co z kur ni ka mi?
Obec nie pro wa dzo ne są po stę po -

wa nia do ty czą ce bu do wy kur ni ków
w Uniec ku, Bo gu ci nie i Ży cho wie. Co
się ty czy Uniec ka, sto wa rzy sze nie
prze ciw ne tej in we sty cji zło ży ło
do SKO wnio sek, aby in ny or gan, a nie
wójt gmi ny Ra ciąż pro wa dził po stę po -
wa nie ad mi ni stra cyj ne. Mam na dzie ję,
że SKO się do te go wnio sku przy chy li,
bę dę miał pro blem z gło wy. Jed nak jest
to ma ło praw do po dob ne i w efek cie nie
bę dę miał in ne go wyj ścia, jak wy dać
de cy zję o wa run kach bu do wy, umoż li -
wia ją cą re ali za cję tej in we sty cji.

Wy glą da na to, że wła dza gmin na
jest w kwe stii bu do wy wia tra ków czy
kur ni ków, wy wo łu ją cych sprze ciw
oby wa te li, bez rad na.

Dzie je się tak dla te go, że nie ma
pre cy zyj nych i ja snych prze pi sów. Wię -
cej po wiem, nie ma ich wca le. In we sty -
cje te są pro wa dzo ne na za sa dach ogól -
nych, mi mo że przez swą do kucz li wość
ma ją cha rak ter szcze gól ny. Na ci ski
na wła dzę pań stwo wą, by zmie ni ła ten
stan rze czy i usta no wi ła w tych spra -
wach ja sne prze pi sy, nie skut ku ją. Lob -
by wia tra ko we czy kur ni ko we pó ki co
są sil niej sze. Do wo dem na to jest fakt,
że w po wie cie mław skim w ma je sta cie
pra wa ma ją po wstać kur ni ki na wet
w po bli żu kra jo we go ośrod ka dla cho -
rych na stward nie nie roz sia ne. Prze cież
to gran da.

Zmie ni my te mat. Jak pan oce nia
funk cjo no wa nie usta wy „śmie cio wej”
w gmi nie?

Do brze, że ta usta wa jest, bo mi mo
swo ich nie do cią gnięć, po twier dzo nych
orze cze niem Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go, po rząd ku je go spo dar kę od pa da -
mi. I w tym wzglę dzie jest le piej niż

by ło. Co do na szej gmi ny... Ścią gal ność
za śmie ci ma my przy zwo itą, jed nak bę -
dzie my mu sie li uru cho mić win dy ka cję,
bo są miesz kań cy, któ rzy uchy la ją się
od obo wiąz ku uisz cza nia opłat za od -
pa dy. W ma ju za cznie my przy go to wy -
wać się do prze tar gu na od biór od pa -
dów, bo obec na umo wa zo sta ła za war ta
na rok. Je że li ofe ren ci nie pod nio są
cen, ob ni ży my miesz kań com opła ty
za od biór śmie ci. W tym ro ku cze ka
nas bu do wa pun ku se lek tyw nej zbiór ki
od pa dów ko mu nal nych. Ma my go to wą
do ku men ta cję. Sta ra my się o uzy ska nie
na ten cel po życz ki z Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej. Punkt bę dzie na te re -
nie oczysz czal ni ście ków w Ko zie bro -
dach. W szko łach zo sta nie ogło szo ny
kon kurs do ty czą cy zbiór ki zu ży tych
ba te rii.

Po wie dział pan, że ze zbiór ką od -
pa dów jest le piej niż by ło. Ale w la sach
czy ro wach wciąż le żą ster ty śmie ci.

Na pew no jest ich mniej niż kie -
dyś. 

Od kieł ba sy wy bor czej że śmy za -
czę li, to mo że cho ciaż na pasz te to wej
skończ my na szą roz mo wę.

Pasz te to wa jest ta ka. Gmi na Ra -
ciąż, jak więk szość gmin na Ma zow -
szu, ale nie wszyst kie, ma pod pi sa ną
umo wę z mar szał kiem wo je wódz twa
do ty czą cą do stę pu do sze ro ko pa smo -
we go in ter ne tu. Po na szej gmi nie cho -
dzą pro jek tan ci i ro bią pro jek ty prze -
bie gu no wej li nii świa tło wo do wej.
Na nie daw nym spo tka niu pan mar sza -
łek za pew nił, że w ro ku przy szłym 90
pro cent miesz kań ców gmin, któ re pod -
pi sa ły umo wę, więc na szej też, ma
mieć do stęp do sze ro ko pa smo we go in -
ter ne tu.

A co sły chać w spra wie bu do wy
za le wu?

To na sze ma rze nie sprzed lat. Dro -
ga do je go speł nie nia jest dłu ga i bo le -
sna, i nie wia do mo czym się za koń czy.
Gmi na fi nan so wo już się dość znacz nie
za an ga żo wa ła w to przed się wzię cie.
Wspo mi na łem o tym, że w fun du szach
unij nych na la ta 2014 – 2020 nie wi dać
pie nię dzy na dro gi gmin ne, ale wi dać
je na re ten cję. Je że li nie roz pocz nie my
bu do wy za le wu te raz, z wy ko rzy sta -
niem obec nej tran szy środ ków unij -
nych, to póź niej bę dzie trud no.

Dzię ku ję za roz mo wę
R -r

Wójt Ry szard Gisz czak: Ja się w kieł ba sę wy bor czą nie ba wię 
i nie za mie rzam obie cy wać gru szek na wierz bie
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Oso by z te re nu Gmi ny Ra ciąż za in te re so wa ne
uzy ska niem do fi nan so wa nia na de mon taż i uty -
li za cję wy ro bów za wie ra ją cych azbest (po kry cia
da cho we – eter nit), oraz od biór i uty li za cję wy ro -
bów za wie ra ją cych azbest w ro ku 2014 mu szą
zgło sić się w ter mi nie do koń ca mar ca 2014 r.
do Urzę du Gmi ny Ra ciąż ul. Ki liń skie go 2 po kój
nr 1 i 2, w ce lu po bra nia i wy peł nie nia wnio sku
o do fi nan so wa nie na zdję cie, trans port i uty li za cję
wy ro bów za wie ra ją cych azbest.

Tyl ko oso by, któ re zgło szą się w tym ter mi -
nie (bez wzglę du na to czy skła da ły wcze śniej in -
for ma cję o za mia rze usu nię cia wy ro bów za wie -
ra ją cych azbest w ro ku 2014), zo sta ną uję te we
wnio sku o do fi nan so wa nie usu wa nia wy ro bów za -
wie ra ją cych azbest z te re nu Gmi ny Ra ciąż.

Bez płat nie roz li czysz się
z fi sku sem

W każ dy po nie dzia łek od 24 mar ca do 28 kwiet nia
(za wy jąt kiem po nie dział ku wiel ka noc ne go) w g. 16.15-
17.30 w Bi stro Qul tu ra /ul. Płoc ka 39 obok ra tu sza/, dy -
żur bę dą peł nić pra cow ni cy Urzę du Skar bo we go w Płoń -
sku, któ rzy bez płat nie po mo gą wy peł nić de kla ra cje po dat -
ko wą. 

Kon kurs z za kre su 
po mo cy spo łecz nej

Wspar cie cu dzo ziem ców i osób z za bu rze nia mi psy -
chicz ny mi, ak ty wi za cja se nio rów oraz prze ciw dzia ła nie
bez dom no ści to tyl ko część za dań z za kre su po mo cy spo -
łecz nej, na któ re w 2014 ro ku moż na otrzy mać do fi nan so -
wa nie z bu dże tu pań stwa. Wnio ski do wo je wo dy ma zo -
wiec kie go moż na skła dać do 4 kwiet nia 2014 r. Kon kurs
skie ro wa ny jest do or ga ni za cji po za rzą do wych oraz in -
nych pod mio tów pro wa dzą cych dzia łal ność po żyt ku pu -
blicz ne go. 

Wy so kość środ ków na re ali za cję za dań to kwo ta 1,8
mln zł. Do ta cja nie mo że być więk sza niż 80 proc. cał ko -
wi tych kosz tów re ali zo wa ne go za da nia. Pro jek ty, któ re
otrzy ma ją do fi nan so wa nie, mu szą zo stać zre ali zo wa ne
od 1 lip ca do 31 grud nia 2014 ro ku. Dzia ła nia opi sa ne we
wnio sku mo gą do ty czyć: in te gra cji ze spo łe czeń stwem
cu dzo ziem ców ze sta tu sem uchodź cy, wspar cia spo łecz -
ne go dla osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi, or ga ni za cji
za jęć dla dzie ci i po rad nic twa dla ro dzin, ak ty wi za cji se -
nio rów, prze ciw dzia ła nia bez dom no ści, wy rów ny wa nia
szans osób nie peł no spraw nych oraz po mo cy żyw no ścio -
wej. 

Pod sta wą przy zna nia do fi nan so wa nia jest zło że nie
od po wied nie go wnio sku do Wy dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej
Ma zo wiec kie go Urzę du Wo je wódz kie go (pl. Ban ko -
wy 3/5, 00-950 War sza wa) lub je go de le ga tur do 4 kwiet -
nia 2014 r. Wy ni ki kon kur su zo sta ną ogło szo ne do 30
czerw ca 2014 r. 

KJ

Âmie ci w cy frach
W 2012 r. miesz kań cy wo je wódz twa wy two rzy li w su -

mie 1,4 mln ton śmie ci, to mniej wię cej ty le ile wa ży ły by dwa Pa -
ła ce Kul tu ry i Na uki. Co cie ka we, naj mniej śmie ci wy two rzy li
miesz kań cy sub re gio nu cie cha now skie go. Czy w ze szłym ro ku
od pa dów przy by ło czy też uby ło – oka że się już nie ba wem.
Do koń ca mar ca wszyst kie gmi ny z Ma zow sza mu szą prze ka zać
mar szał ko wi wo je wódz twa ma zo wiec kie go spra woz da nia
za 2013 r. z re ali za cji za dań z za kre su go spo da ro wa nia od pa da mi
ko mu nal ny mi. 

Cią gle ro sną ca licz ba śmie ci to je den ze skut ków współ cze -
sne go spo so bu ży cia, a tak że szyb ko po stę pu ją ce go roz wo ju go -
spo dar cze go. Z ro ku na rok pro du ku je my co raz wię cej od pa dów.
Prze cięt ny oby wa tel Unii Eu ro pej skiej wy twa rza ich ok. pół to ny
rocz nie. Licz ba ta wa ha się w róż nych pań stwach człon kow skich
od 300 do 700 kg. Na szczę ście Po la cy w tej nie chlub nej sta ty sty -
ce wy pa da ją do brze. We dług da nych Eu ro sta tu z 2012 r., pla su je -
my się w do le ran kin gu z 315 kg śmie ci wy twa rza ny mi przez jed -
ne go miesz kań ca. To je den z naj niż szych wskaź ni ków wśród kra -
jów eu ro pej skich da ją cy Pol sce dru gie miej sce, za raz po Es to nii.
Nie ste ty więk sza część wy twa rza nych w Pol sce śmie ci, bo aż 62
proc. tra fia ła do tych czas na wy sy pi ska, nie sta wia jąc nas w do -
brym świe tle. Do dat ko wo na na szą nie ko rzyść wpły wa fakt, że
zmie sza ne od pa dy ko mu nal ne sta no wi ły aż 90 proc. wszyst kich
ze bra nych. Zgod nie z da ny mi GUS -u w 2012 r. zbie ra ne se lek -
tyw nie ob ję ły na stę pu ją ce frak cje: szkło – 2,9 proc., pa pier i ma -
ku la tu ra – 2,0 proc., two rzy wa sztucz ne – 1,8 proc., od pa dy wiel -
ko ga ba ry to we – 0,9 proc., tek sty lia – 0,4 proc., me ta le – 0,1 proc.
oraz od pa dy bio de gra do wal ne – 2,1 proc.

Zmie nić te ten den cje ma ją no we prze pi sy, zgod nie z któ ry -
mi od po wie dzial ność za go spo da ro wa nie od pa da mi ko mu nal ny -
mi prze ję ły gmi ny. Wpro wa dzo ne w lip cu ze szłe go ro ku za sa dy
kła dą więk szy na cisk na se gre ga cję i se lek tyw ną zbiór kę od pa -
dów. No we re gu la cje wy ma ga ją, aby gmi ny or ga ni zo wa ły od biór
od pa dów ko mu nal nych od wła ści cie li nie ru cho mo ści za miesz ku -
ją cych ich te ren. Po nad to są zo bo wią za ne do pro wa dze nia se lek -
tyw nej zbiór ki śmie ci, a tak że do two rze nia i pro wa dze nia punk -
tów se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych (tzw. PSZO -
Ków). Raz w ro ku ze swo jej dzia łal no ści skła da ją spra woz da nie
mar szał ko wi wo je wódz twa ma zo wiec kie go.

We dług spra woz da nia za 2012 ro ku od 900 tys. ma zo wiec -
kich wła ści cie li nie ru cho mo ści ode bra no pra wie 1,4 mln ton od -
pa dów ko mu nal nych. Naj więk szą część w tej licz bie sta no wią
śmie ci nie se gre go wa ne. Zgod nie z da ny mi by ło ich aż 1,1 mln
ton, w tym pra wie 1 mln ton wy two rzy li miesz kań cy te re nów
miej skich. W 2012 r. w przy pad ku miast naj wię cej nie skla sy fi ko -
wa nych śmie ci, bo po nad 544 tys. ton, ode bra no w War sza wie.
Ra do mia nie od da li 46,5 tys. ton, płoc cza nie po nad 39 tys. ton.
Naj mniej śmie ci ode bra no w Cie cha no wie, bo tyl ko 14,6 tys. ton. 

W sub re gio nie cie cha now skim ze bra no pra wie 58 tys. ton
śmie ci nie se gre go wa nych. Skła do wa niu pod da no po nad 10 tys.
ton. In nym pro ce som prze twa rza nia zo sta ła pod da na resz ta ze -
bra nych od pa dów. Na te re nie sub re gio nu czte ry gmi ny przy go to -
wa ły punk ty se lek tyw ne go zbie ra nia od pa dów ko mu nal nych.
W gmi nach tych ze bra no m. in. 118 ton opa ko wań z me ta li,
z cze go aż ok. 30 ton pod da no re cy klin go wi. Miesz kań cy sub re -
gio nu cie cha now skie go wy se gre go wa li 469 ton od pa dów pa pie -
ro wych i tek tu ro wych, z cze go ok. 431,5 to ny pod da no prze twa -
rza niu. Naj wię cej „pa pie ro wych” śmie ci ode bra no w Płoń sku
i Cie cha no wie. W sub re gio nie cie cha now skim zbie ra no rów nież
od pa dy szkla ne. W su mie ze bra no pra wie 1000 ton szkła (szkło
i szkla ne opa ko wa nia), z cze go re cy klin go wi pod da no aż 750 ton,
a 113 ton ma te ria łów przy go to wa no do po now ne go uży cia. Z 800
ton two rzyw sztucz nych ze bra nych w sub re gio nie re cy klin go wi
pod da no ok. 500 ton. Do po now ne go wy ko rzy sta nia w przy go to -
wa no ok. 110 ton ma te ria łów.

W gmi nie Ra ciąż w 2012 r. ode bra no ok. 808 ton od pa dów
ko mu nal nych

MAZ.; r -r

Pra wie 2 mln zł cze ka 
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Panu 
Jarosławowi Jaworskiemu

Przewodniczącemu Rady Gminy Raciąż
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają Wójt Gminy

i pracownicy Urzędu Gminy Raciąż

Wszystkim, którzy w tak bolesnej 
dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal,

okazali wiele serca i życzliwości,
uczestniczyli we mszy św. i odprowadzili 

na miejsce wiecznego spoczynku 
Śp. Jadwigę Jaworską

serdeczne podziękowania składają
Jerzy i Jarosław Jaworscy z rodziną

Panu 
Jarosławowi Jaworskiemu

Przewodniczącemu Rady Gminy Raciąż
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają

radni Gminy Raciąż

Nie dla wy pa lania traw
Za gro że nie dla lu dzi i przy ro -

dy, utra ta do płat bez po śred nich
przez rol ni ków oraz an ga żo wa nie
stra ży po żar nej, któ rej po moc mo -
że być po trzeb na w in nych sy tu -
acjach – to głów ne nie bez pie czeń -
stwa wy ni ka ją ce z wy pa la nia traw.
W la tach 2012-2013 na Ma zow -
szu spło nę ło po nad 8 tys. ha łąk
i nie użyt ków. Da riusz Pią tek,
wi ce wo je wo da ma zo wiec ki,
wspól nie ze st. bryg. Zbi gnie wem
Szczy głem, za stęp cą Ma zo wiec -
kie go Ko men dan ta Wo je wódz kie -
go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
za in au gu ro wa li kam pa nię spo łecz -
ną „NIE! dla wy pa la nia traw
na Ma zow szu”.

Prze łom zi my i wio sny to
okres, kie dy wy raź nie wzra sta
licz ba po ża rów łąk i nie użyt ków
rol nych. W la tach 2012-2013
w wo je wódz twie ma zo wiec kim by ło ich po nad 16,5 tys. 

– W ubie głym ro ku od no to wa li śmy zde cy do wa nie
mniej po ża rów traw niż w 2012 r. Chcie li by śmy aby by ła
to sta ła ten den cja spad ko wa, jed nak zda je my so bie spra -
wę, że po trzeb na jest dal sza edu ka cja spo łe czeń stwa
w tym za kre sie. Na pod sta wie po zy tyw nych do świad czeń
z prze pro wa dzo nej w ze szłym ro ku kam pa nii in for ma cyj -
nej „NIE! dla wy pa la nia traw na Ma zow szu” po sta no wi -
li śmy kon ty nu ować pro jekt rów nież tej wio sny – po wie -
dział wi ce wo je wo da Da riusz Pią tek.

Ak cja in for ma cyj na skie ro wa na jest do sze ro kie go

gro na od bior ców – mło dzie ży, rol ni -
ków, miesz kań ców te re nów wiej -
skich oraz sa mo rzą dow ców. W gim -
na zjach oraz szko łach pod sta wo -
wych i po nad gim na zjal nych na te re -
nie gmin, w któ rych po ża rów traw
w ostat nich la tach by ło naj wię cej,
od bę dą się lek cje pro wa dzo ne przez
stra ża ków, po li cjan tów oraz funk cjo -
na riu szy Stra ży Ochro ny Ko lei.
Do ak cji mo że włą czyć się każ da
szko ła z te re nu Ma zow sza. Za in te re -
so wa ne pla ców ki po win ny w tym ce -
lu skon tak to wać się z miej sco wą ko -
men dą stra ży po żar nej. Ma te ria ły
in for ma cyj ne są do po bra nia na stro -
nie www.ma zo wiec kie.pl (ba ner
„STOP! Wy pa la niu traw”), gdzie
moż na rów nież obej rzeć spot fil mo -
wy pro mu ją cy ak cję. Stra ża cy bę dą
tak że bra li udział w szko le niach
oraz wy da rze niach or ga ni zo wa nych

przez Ma zo wiec ki Ośro dek Do radz twa Rol ni cze go. Pod -
czas warsz ta tów rol ni cy za po zna ją się z in for ma cja mi
na te mat skut ków wy pa la nia traw i sank cji, ja kie za to
gro żą. 

Spraw com pod pa leń gro zi grzyw na do 5 tys. zł,
a w przy pad ku spo wo do wa nia po ża ru sta no wią ce go za -
gro że nie dla ży cia, zdro wia czy mie nia, od ro ku do 10 lat
wię zie nia. Za kaz wy pa la nia traw jest rów nież jed nym
z unij nych „Wy mo gów do brej kul tu ry rol nej”. Rol ni ko wi,
któ ry nie prze strze ga za ka zu, gro zi zmniej sze nie wy so ko -
ści wszyst kich ro dza jów do płat bez po śred nich o 3 proc.
Wbrew te mu, co są dzą zwo len ni cy wy pa la nia traw zie -
mia na po go rze li skach sta je się ja ło wa. Ogień ha mu je
przy swa ja nie azo tu z po wie trza oraz pro ces gni cia po zo -
sta ło ści ro ślin nych, któ re two rzą uro dzaj ną war stwę gle -
by. Cier pi rów nież przy ro da – pło mie nie nisz czą miej sca
lę go we wie lu ga tun ków gnież dżą cych się na zie mi
i w krze wach pta ków oraz śro do wi ska na tu ral ne go zwie -
rząt.

muw
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Hej zapusty, zapusty...
Tra dy cji sta ło się za dość.

W ostat nią nie dzie lę kar na wa -
łu, 2 mar ca, do Lesz na ko ło Prza -
sny sza zje cha ły ze spo ły za pust ne
z róż nych stron Ma zow sza, aby
w spo sób fi glar ny i we so ły po że -
gnać te go rocz ny kar na wał. Był to
już 33. Prze gląd Ze spo łów Za -
pust nych or ga ni zo wa ny przez
Mu zeum Szlach ty Ma zo wiec kiej
w Cie cha no wie we współ pra cy
z sa mo rzą da mi.

Tym ra zem uczest ni czy ło
w nim 17 grup, wśród któ rych nie
za bra kło przed sta wi cie li gmi ny
Ra ciąż – z Ko zie bród i Szap ska.
By li je dy ny mi re pre zen tan ta mi
po wia tu płoń skie go.

Ze spo ło wi z Ko zie bród,
stwo rzo ne mu w opar ciu o miej -
sco wy klub se nio ra, prze wo dzi ła
sze fo wa klu bu Te re sa Do bies,
a gru pie z Szap ska – rad ny Ro -
bert Kle niew ski.

Na za jutrz po pre zen ta cji
w Lesz nie prze bie rań cy z Ko zie -
bród od wie dzi li Urząd Gmi ny
w Ra cią żu, do star cza jąc swym
wy stę pem wie le uśmie chu i ra do -
ści urzęd ni kom.

r -r

Fot Bo le sław Prus

Zespół z Szapska w komplecie, w zielonej kufajcie radny Robert Kleniewski, przygrywa akordeonista Marek Ochocki

Przebierańcy z Szapska w tanecznych rytmach
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Przebierańcy z Koziebród w korowodzie zespołów zapustnych w Lesznie...

...i w Urzędzie Gminy w Raciążu  (fot. Łukasz Grodkiewicz)
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Dzie ci z Ośrod ka Edu ka cji Przed szkol nej w Sta -
rym Gra le wie z oka zji dnia św. Wa len te go przy go to -
wa ły dla swo ich ro dzi ców wa len tyn ki.

Naj młod sze dzie ci mia ły oka zję uczest ni czyć w „Ży -
wej lek cji hi sto rii”. Gru pa „Re kon struk to” przy bli ży ła hi -
sto rię i oby cza je mi nio nych wie ków. Ucznio wie mo gli zo -
ba czyć oraz do tknąć ry cer skie zbro je, tar cze, mie cze oraz
in ne czę ści opo rzą dze nia ry cer skie go. Ochot ni cy mo gli
po czuć się jak praw dzi wi ry ce rze.

Dzie cię ce za ba wy
eu ka cyj ne

Dzie ci przy go to wa ły dla swo ich ro dzi ców wa len tyn ki

Przed szko la cy po że gna li kar na wał 
w prze bra niach

Jak co ro ku w Szko le Pod sta wo wej w Sta rym Gra le wie or ga ni zo wa ny był bal prze -
bie rań ców. Wszy scy po że gna li kar na wał w prze bra niach przy za ba wie ta necz nej. Przed -
szko la ki wy ko na ły kar na wa ło we pra ce pla stycz ne.

Dzie ci nie za po mi na ły rów nież o po ma ga niu zwie rzę tom zi mą. Wspól nie z wy cho -
waw czy nią do kar mia ły pta ki w karm ni ku znaj du ją cym się przed szko łą. Dzie ci za po zna -
wa ły się z ulu bio ny mi po kar ma mi zwie rząt le śnych i pta ków. Po zna wa ły i utrwa la ły wie -
dzę na te mat do kar mia nia zwie rząt zi mą. 

Mar le na Jan kow ska
Wy cho waw czy ni OEP w Sta rym Gra le wie
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2 lu te go w Ze spo le Szkół w Ko zie bro dach od -
był się bal kar na wa ło wy Na po czą tek ucznio wie
we wspa nia łych stro jach za tań czy li po lo ne za. 

Stro je dzie ci by ły pięk ne, ko lo ro we i bar dzo po my sło -
we, co wi dać na zdję ciach. Przy po ry wa ją cej do tań ca mu -
zy ce dzie ci ba wi ły się świet nie. Ko lo ro we ko ro wo dy, tań ce
w kół ku, pa ra mi, in dy wi du al nie, każ dy tań czył tak jak lu bi.

Tań com to wa rzy szy ły róż no rod ne kon kur sy i na gro dy.

Uczniowie w tańcu

Najlepsi tancerze
Stroje uczniów były piękne, 

kolorowe i bardzo pomysłowe

Król i królowa

Uczestniczy balu

Atrak cją za ba wy był wy bór kró la i kró lo wej ba lu. W tym
ro ku kró lo wą zo sta ła uczen ni ca kla sy II – Ma ja By liń ska,
kró lem na to miast uczeń kla sy II – Se ba stian Sko rup ski.

Emo cjo nu ją cy był rów nież kon kurs ta necz ny na naj -
lep szą tan cer kę i tan ce rza. W kon kur sie wy ło nio no czte ry
pa ry zwy cięz ców w róż nych ka te go riach wie ko wych. Zo -
sta li ni mi: Ame lia Kra jen ta i Ma ciej Szczy pa (kat. przed -
szko la), Alek san dra Ko wal ska i Ma riusz Ko pacz (kl. I -III,)
Ewa Stę piń ska i Kac per Ja siń ski (kl. IV -VI), Ra do sław
Kar wow ski i Ju sty na Don dal ska (gim na zjum). Wszy scy
zwy cięz cy otrzy ma li słod kie upo min ki.

ZS
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Są mi strza mi
20 mar ca w Ze spo le Szkół w Kraj ko wie już

po raz 12. od był się gmin ny tur niej te ni sa sto ło we go
o pu char wój ta gmi ny Ra ciąż. Dru ży no wo trium fo wa -
ły re pre zen ta cje szkół z Gra le wa i Uniec ka.

W za wo dach wzię ło udział 53 dziew cząt i chłop ców ze
szkół pod sta wo wych i gim na zjal nych z te re nu gmi ny Ra ciąż. 

Przy 5 sto łach te ni so wych zma ga nia spor to we trwa ły ok. 4
go dzin. Uczest ni cy re pre zen to wa li wy so ki po ziom gry, by li wy -
jąt ko wo am bit ni w wal ce o miej sca fi na ło we na po dium. A oto
zwy cięz cy in dy wi du al ni.:

SZKO ŁY POD STA WO WE
Kla sa IV
An na Ry chliń ska – SP Kraj ko wo i Kac per Zie liń ski – SP Gra le wo
Kla sa V
We ro ni ka Droz dow ska – SP Gra le wo i Adam Droz dow ski – SP
Gra le wo
Kla sa VI
Ana sta siya Ba kh ma to vith  – SP Kraj ko wo i Da mian Kry siak – SP
Ko dłu to wo

Dru ży no wo zwy cię ży ła SP w Gra le wie, przed SP w Kraj ko -
wie i SP w Ko dłu to wie. 

PU BLICZ NE GIM NA ZJA
Kla sa I
Pau li na Ma tu sze ska – PG Unieck i Wik tor Wi śniew ski – PG Ko -
zie bro dy
Kla sa II
An ge li ka Kry siak – PG Unieck i Se ba stian
Przy by szew ski – PG Unieck
Kla sa III
Pau li na Kal man – PG Unieck i Da wid An to -
szew ski – PG Unieck

Koń co wa kla sy fi ka cja szkół gim na zjal -
nych przed sta wia ła się na stę pu ją co: 1. PG
Unieck, 2. PG Gra le wo, 3. PG Ko zie bro dy, 4.
PG Kraj ko wo

Przy dźwię kach pio sen ki ze spo łu Qu een
„Je ste śmy mi strza mi” dy rek tor szko ły Piotr Ka -
sic ki oraz Jan Mi klew ski – miej sco wy przed się -
bior ca i wła ści ciel fir my „MIK” wrę czy li na -
gro dzo nym uczest ni kom pa miąt ko we dy plo my
i me da le. Rów nież z ich rąk otrzy ma li oka za łe
pu cha ry ka pi ta no wie szkół pod sta wo wych i gim na zjal nych. 

Krzysz tof No wac ki
Fot. Sła wo mir Tro ja now ski i ucznio wie

Ry wa li za cja to czy ła się przy pię ciu sto łachW ocze ki wa niu na „swój” po je dy nek

Na gro dy wrę cza li Piotr Ka sic ki i Jan Mi klew ski

Zwy cięz cy kraj kow skie go tur nie ju

Te nis w Kraj ko wie
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Ko zie bro dy po raz ko lej ny
na po dium

Już w eli mi na cjach, któ re od by ły się 10 lu te go w Sar -
bie wie chłop cy po ka za li, że są w do brej for mie. Wy gra li
wszyst kie me cze, nie od da jąc ry wa lom (Po le sie, Sar bie -
wo, Sie dlin) ani jed ne go se ta.

Fi nał roz gry wek od był się 14 lu te go w Na ru sze wie,
gdzie o me da le wal czy ło sześć ze spo łów ze szkół pod sta -
wo wych. Wal ka w gru pach, jak i pół fi na łach by ła bar dzo
wy rów na na. Osta tecz nie jed nak o zło to za gra ła płoń ska
dwój ka ze Szczyt nem. Mi strzem zo sta li płońsz cza nie,
a w po je dyn ku o trze cie miej sce lep sze od płoń skiej trój -
ki oka za ły się Ko zie bro dy.

Przy po mnij my, że to już trze ci rok z ko lei, kie dy
chłop cy ze Szko ły Pod sta wo wej im. Wł. St. Rey mon ta
w Ko zie bro dach zaj mu ją miej sce na po dium w mi strzo -
stwach po wia tu pił ki siat ko wej. Rok te mu rów nież za ję li
trze cie miej sce, a dwa la ta te mu dru gie!
Po ni żej wy ni ki roz gry wek fi na ło wych z 14 lu te go:

Gru pa A: SP Szczyt no – SP Po le sie 2: 1 / SP Po le -
sie – SP 2 Płońsk 2: 1 / SP 2 Płońsk – SP Szczyt no 2: 1

Gru pa B: SP Ko zie bro dy – SP Na ru sze wo 2: 0 / SP 3
Płońsk – SP Na ru sze wo 2: 1 / SP Ko zie bro dy – SP 3
Płońsk 2: 1

Re mis na roz po czę cie wio sny
Dru ży na Ju trzen ki Unieck w pierw szym me czu run -

dy re wan żo wej zre mi so wa ła na wła snym bo isku z Wkrą
An dzin 3: 3. Naj bliż szy mecz ro ze gra w Strze go wie
z nie daw nym li de rem cie cha now sko -ostro łęc kiej A kla sy.
GKS stra cił tę po zy cję po po raż ce u sie bie w z Peł -
tą 1: 2. I to wła śnie ze spół z Kar nie wa ob jął pro wa dze nie.

Ju trzen ka z do rob kiem 19 punk tów znaj du je się na 8.
miej scu w ta be li. Ale to nie jest szczyt ma rzeń i am bi cji
uniec kiej dru ży ny. -Mie rzy my w pierw szą piąt kę – mó wi
pre zes klu bu Zbi gniew Gra le wicz. – O awan sie nie my śli -
my, ale, jak przy sta ło na fi na li stę Pu cha ru Pol ski
na szcze blu okrę gu, po win ni śmy za wal czyć o miej sce
w czu bie ta be li – do da je.

Je go zda niem, dru ży na jest do brze przy go to wa na
do roz gry wek, jed nak na co ją stać tak na praw dę po ka żą
pierw sze trzy me cze. Z Wkrą An dzin uniec cy pił ka rze
i ki bi ce li czy li na zwy cię stwo. Nie uda ło się. W na stęp -
nym spo tka niu bę dzie jesz cze trud niej, cho ciaż we dług
Zbi gnie wa Gra le wi cza po ziom ze spo łów w tej kla sie jest
wy rów na ny i wła ści wie każ dy mo że wy grać, lub prze -
grać, z każ dym.

r -r

Gra lew ski „LUKS” 
ma no we go pre ze sa

Od 15 lat przy Pu blicz nym Gim na zjum w Sta rym
Gra le wie ist nie je Lu do wo -Uczniow ski Klub Spor to wy
„LUKS”. 8 mar ca 2014 r. od by ło się wal ne ze bra nie klu -
bu, na któ rym pre zes za rzą du Je rzy Ja wor ski zdał spra -
woz da nie z je go dzia łal no ści i wy stą pił z wnio skiem
o udzie le nie ab so lu to rium. Ta kie sa me czyn no ści pod ję ła
prze wod ni czą ca ko mi sji re wi zyj nej pa ni An na Wierz bic -
ka. Ab so lu to rium udzie lo no jed no gło śnie.

Pod ję ta przez człon ków klu bu dys ku sja wy zna czy ła
no we kie run ki je go dzia ła nia. Swą po moc w ich re ali za -
cji za ofe ro wa li obec ni na ze bra niu wójt gmi ny Ra ciąż Ry -
szard Gisz czak oraz ksiądz pro boszcz Jan Pio trow ski.
Nie odzow ne bę dzie rów nież wspar cie i do świad cze nie
do tych cza so we go pre ze sa klu bu – Je rze go Ja wor skie go.

Wy ni ki prze pro wa dzo nych wy bo rów przed sta wia ją
się na stę pu ją co:

No wym pre ze sem klu bu zo stał Eryk Ol szew ski. Po -
zo sta li człon ko wie za rzą du to: Mi chał Jar kow ski, Prze -
my sław Ga jew ski, Elż bie ta Grod kie wicz i Mał go rza ta
Ra ci niew ska. W skład ko mi sji re wi zyj nej we szli: An na
Wierz bic ka, M. Za krzew ski i Sła wo mir Choj nac ki. De le -
ga tem na wal ne ze bra nie wo je wódz kie po now nie zo stał
An drzej Ni ziel ski.

Do tych cza so wy Za rząd Klu bu „LUKS” oraz wszy -
scy je go człon ko wie skła da ją ser decz ne po dzię ko wa nie
pa nu Je rze mu Ja wor skie mu za wie lo let nią pra cę na rzecz
klu bu jak rów nież peł nie nie funk cji pre ze sa. 

MR

Na zdję ciu: Se ba stian Mar lę ga, Ja kub Klo now ski, Mi chał Bień kow ski,
Mi ko łaj Breń ski, Ma te usz Chę ciń ski, Ja kub Sa dec ki, Ar ka diusz 

Do bies, Ra fał Klo now ski, Adam Ko pacz, Ma te usz Ko pacz, Da niel 
Kar czew ski, na uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go Ar tur Jan kow ski

Mi strzo stwa po wia tu w siat ków ce

Ru szy ła pił kar ska kla sa A

Pół fi na ły: SP Szczyt no – SP 3 Płońsk 2: 1 / SP Ko -
zie bro dy – SP 2 Płońsk 1: 2

Mecz o III miej sce: SP Ko zie bro dy – SP 3
Płońsk 2: 0

Mecz o I miej sce: SP 2 Płońsk – SP Szczyt no 2: 0
Osta tecz na ko lej ność: I SP 2 Płońsk, II SP Szczyt -

no, III SP Ko zie bro dy, IV SP 3 Płońsk, V SP Po le -
sie, VI SP Na ru sze wo.

ZSK




