
Miliony dla gminy

Ponad 4 mln zł otrzyma gmina Raciąż w ramach refundacji większości kosztów budowy oczyszczalni ścieków i
kanalizacji sanitarnej w Uniecku. Umowę w tej sprawie podpisali w Płocku marszałek województwa mazowieckiego Adam
Struzik, wójt Ryszard Giszczak i skarbnik gminy Raciąż Barbara Rumianowska.

Więcej na str. 3

Motor mój to jest to!
Wszyst ko za czę ło się od mło -

dzień czych ma rzeń o wie trze we
wło sach, wol no ści i szo sie ucie ka -
ją cej spod kół. Wło sów już jak by
trosz kę mniej, ale za mi ło wa nie

do dwóch
kó łek po -
zo sta ło –
przy zna je
A n  d r z e j
Po kor ski.

Czy taj
na str. 12

I po karnawale
W po ło wie lu te go za koń czył się

te go rocz ny kar na wał. W nie dzie -
lę, 15 lu te go, po raz 34 od by ły się
Ma zo wiec kie Za pu sty, w któ rych
nie mo gło za brak nąć ze spo łów
z gmi ny Ra ciąż.

Więcej – wewnątrz numeru

Wybory sołtysów

W Koziebrodach
pani Basia

Bar ba ra Ka miń ska (na zdję ciu z jed -
nym z kontr kan dy da tów) zo sta ła po now -
nie soł ty sem Ko zie bród, naj więk szej
miej sco wo ści w gmi nie Ra ciąż. Spo śród

ponad 600
miesz kań -
ców na ze -
bra nie wiej -
skie przy -
szło pra wie
stu.

Czy taj
na str. 5



Z se sji Ra dy Gmi ny Ra ciąż

Rol ni cza de ba ta

Z ŻYCIA GMINY
„G∏os Racià˝a” nr 2/20152

Stycz nio wą se sję Ra dy Gmi ny Ra ciąż zdo mi no wa ły pro -
ble my rol ni ków. Uczest ni cy ob rad roz ma wia li o nich z pre ze -
sem Kra jo wej Ra dy Izb Rol ni czych Wik to rem Szmu le wi czem
i sze fem płoń skiej Po wia to wej Ra dy Ma zo wiec kiej Izby Rol ni -
czej Ja nem An to no wi czem, któ rzy sko rzy sta li z za pro sze nia ra -
dy i przy by li na se sję.

Wik tor Szmu le wicz mó wił m. in. o wspól nej unij nej po li ty -
ce rol nej na la ta 2014 – 2020, in for mu jąc, że w tym cza sie
do pol skie go rol nic twa mo gą tra fić z unii du że pie nią dze. Za -
chę cał rol ni ków do pi sa nia, we współ pra cy z do rad ca mi, wnio -
sków i ko rzy sta nia z do płat unij nych.

Omó wił też bar dzo trud ną sy tu ację w rol nic twie, głów nie
do ty czą cą pro duk cji trzo dy chlew nej, któ rej po wo da mi są em -
bar go i po mór afry kań ski. To do pro wa dzi ło do du że go spad ku
cen trzo dy. Co w tej sy tu acji ro bić? Zda niem sze fa izb rol ni -
czych od ra zu nie da się roz wią zać te go pro ble mu, ale w dłuż -
szej per spek ty wie jest to moż li we. Według Wik to ra Szmu le wi -
cza ry nek trzo dy chlew nej trze ba zor ga ni zo wać tak, jak zor ga -
ni zo wa ny zo stał ry nek dro bio wy. – Te raz zaś trze ba do ma gać
się re kom pen sat przede wszyst kim z po wo du po mo ru afry kań -
skie go świń, bo em bar go do ty czy nie tyl ko Pol ski, lecz ca łej Eu -
ro py – mó wił gość. Od no sząc się do ryn ku mlecz ne go stwier -
dził, że ka ry za prze kro cze nie kwot mlecz nych po win ny być
roz ło żo ne na ca ły rok.

Po za dys ku sją o pro ble mach rol nic twa, rad ni za ję li się też
in ny mi spra wa mi. Uchwa li li po bo ry wój ta oraz die ty. Wójt gmi -
ny Ra ciąż bę dzie za ra biał ty le sa mo, co do tych czas – 11 710 zł
brut to. Die ty rad nych, we dług no wo uchwa lo nych za sad, wy no -
szą: prze wod ni czą ce go ra dy – 1324 zł, wi ce prze wod ni czą cych
ra dy i prze wod ni czą cych ko mi sji – 875 zł, wi ce prze wod ni czą -
cych ko mi sji – 787,50 zł; sze re go wych rad nych – 612,50 zł.
Za nie uspra wie dli wio ną nie obec ność na se sji po trą ca ne bę -
dzie 20 pro cent. Soł ty si otrzy ma ją 15 proc. pła cy mi ni mal nej
za pra cę zwią za ną ze sprawowaniem tej funk cji oraz 130 zł
za udział w se sji.

Rad ni przy ję li uchwa łę o za mia rze li kwi da cji bi blio te ki
gmin nej z ostat nim dniem sierp nia. Li kwi da cja na stą pi pod wa -
run kiem za war cia po ro zu mie nia z wła dza mi mia sta Ra cią ża
o prze ję ciu przez Miej skie Cen trum Kul tu ry, Spor tu i Re kre acji
w Ra cią żu za dań zwią za nych z obo wiąz kiem pro wa dze nia
przez gmi nę Ra ciąż bi blio te ki pu blicz nej.

r -r

Mło dy nie chce ze Sta rym
Czy w gmi nie Ra ciąż po wsta nie no we so łec two? De cy zja

na le ży do rad nych, ale chcą te go miesz kań cy Mło de go Nie dro -
ża. Na pi sa li do ra dy proś bę w tej spra wie. Mo ty wu ją, dla cze go
ze Sta rym im nie po dro dze. „Przede wszyst kim za le ży nam
na tym aby mieć wpływ na to w ja ki spo sób wy da wa ny jest fun -
dusz so łec ki. Chce my mieć soł ty sa, któ ry zna na sze pro ble my,
in te re su je się na szy mi po trze ba mi, po mógł by nam te spra wy za -
ła twić i jest miesz kań cem na szej wsi – Mło dy Nie dróż. Proś bę
swą mo ty wu je my tym, że z wio ską Sta ry Nie dróż nie mo że my
dojść do kom pro mi su” – na pi sa li.

r -r

W spół ce bez zmian

Od by ło się ze bra nie spra woz daw cze Gmin nej Spół ki
Wod nej w Ra cią żu. Do bra wia do mość jest ta ka, że nie ule -
gła zmia nie skład ka na spół kę i wciąż wy no si 28 zł od hek -
ta ra.

r -r

Prze bie rań cy na za pu stach
W ostat nią nie dzie lę kar na wa łu, 15 lu te go, w Bąd ko wie,

w pod cie cha now skiej gmi nie Sońsk, od był się 34 z ko lei
prze gląd ze spo łów za pust nych, któ re go głów nym or ga ni za to -
rem jest Mu zeum Wsi Ma zo wiec kiej w Cie cha no wie. Zje -
cha ły się na nie go ze spo ły za pust ne z róż nych miej sco wo ści
Ma zow sza.

Tra dy cyj nie już nie za bra kło wśród nich prze bie rań ców
z gmi ny Ra ciąż. W Bąd ko wie za pre zen to wa ły się dwie gru -
py: z Szap ska – pod wo dzą rad ne go Ro ber ta Kle niew skie go
i z Ko zie bród, na cze le któ re go sta ła sze fo wa klu bu se nio ra
Te re sa Do bies. A jak wy glą da ły – patrz na str. 7

Wójt gmi ny Ra ciąż 
in for mu je

Me da le za Dłu go let nie Po ży cie Mał żeń skie są wy róż nie -
niem dla osób, któ re prze ży ły w jed nym związ ku mał żeń -
skim co naj mniej 50 lat. Aby roz po cząć pro ce du rę nada nia
me da li na le ży w Urzę dzie Sta nu Cy wil ne go w Ra cią żu zło -
żyć skró co ny od pis ak tu za war cia związ ku mał żeń skie go
(w przy pad ku za war cia mał żeń stwa po za te re nem dzia łal no -
ści USC w Ra cią żu) oraz kse ro ko pie do wo dów oso bi stych
ju bi la tów. Mo gą to zro bić sa mi za in te re so wa ni lub człon ko -
wie ich ro dzin. Wnio sek o nada nie me da li przy go to wy wa ny
jest w USC w Ra cią żu i prze ka zy wa ny do wo je wo dy ma zo -
wiec kie go ja ko or ga nu upraw nio ne go do wy stą pie nia do pre -
zy den ta RP o nada nie od zna cze nia.

Wy bo ry do izb
Kra jo wa Ra da Izb Rol ni czych uchwa li ła ter min wy bo -

rów do wal nych zgro ma dzeń izb rol ni czych. Od bę dą się
one 31 ma ja br.

Pre zy dium GSW w Ra cią żu Fot. ar chi wum UG
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Bli sko 8 km sie ci ka na li za cji sa ni tar nej
i no wa oczysz czal nia ście ków w Uniec ku
oraz po nad 2,5 km sie ci wo do cią go wej
w Bu dach Kra szew skich i Pól kach Ra ciąż
to efekt prac pro wa dzo nych na te re nie gmi -
ny Ra ciąż przy wspar ciu środ ków z UE.
Mar sza łek wo je wódz twa Adam Stru zik
oraz wójt Ry szard Gisz czak
i skarb nik gmi ny Ra ciąż Bar ba ra
Ru mia now ska pod pi sa li w Płoc -
ku umo wę o re fun da cji więk szo -
ści kosz tów tych in we sty cji ze
środ ków unij nych.

Sieć ka na li za cji sa ni tar nej
skła da się z rur łą czo nych
przy po mo cy uszcze lek gu mo -
wych, ko lek to rów i stu dzie nek
żel be to no wych. Oczysz czal nia
w Uniec ku po sia da na to miast m.
in. pom pow nię ście ków, punkt
zlew ny i staw do czysz cza ją cy.
Do dat ko wo po wstał bu dy nek
so cjal no -tech nicz ny, stu dzien ki,
a tak że dro ga we wnętrz na i ogro -
dze nie. Pro jekt oczysz czal ni ba -
zu je na wy ko rzy sta niu na tu ral -
nych pro ce sów za cho dzą cych
w sta wach bio lo gicz nych. Za pro -
jek to wa na na to miast sieć wo do -
cią go wa w Bu dach Kra szew skich
i Pól kach Ra ciąż zo sta ła wy ko na -
na z rur PVC. Uzbro je nie sie ci
sta no wią za su wy że liw ne z obu -
do wa mi oraz hy dran ty po ża ro we. 

Ca ła in we sty cja o na zwie bu -
do wa sie ci ka na li za cji sa ni tar nej

oraz oczysz czal ni ście ków w miej sco wo ści
Unieck, a tak że sie ci wo do cią go wej w miej -
sco wo ściach Bu dy Kra szew skie i Pól ka Ra -
ciąż jest war ta do kład nie 6 868 087,68 zł.
Do fi nan so wa nie unij ne wy nie sie
4 117 377,84 zł.

- Na bu do wę wspo mnia nych obiek tów
gmi na za cią gnę ła po życz kę w Wo je wódz -
kim Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w War sza wie, któ rą spła -

ca my. Pie nią dze z re fun da cji w pierw szej
ko lej no ści zo sta ną prze zna czo ne na cał ko -
wi tą spła tę tej po życz ki. Na to miast o prze -
zna cze niu po zo sta łej kwo ty, a bę dzie ona
nie ma ła, bo oko ło 2,5 mln zł, za de cy du je
ra da gmi ny. Bę dę wnio sko wał, aby zo sta ła
ona wy ko rzy sta na na bu do wę i mo der ni za -
cję dróg – po wie dział nam wójt gmi ny Ra -
ciąż Ry szard Gisz czak.

Te go sa me go dnia umo wę na do fi nan -
so wa nie mo der ni za cji do mu kul -
tu ry w Ra cią żu z mar szał kiem
Ada mem Stru zi kiem pod pi sał dy -
rek tor MCK SiR Ar tur Adam ski.

Miej skie Cen trum Kul tu ry
Spor tu i Re kre acji w Ra cią żu
wzbo ga ci się o pro fe sjo nal nie wy -
po sa żo ną sa lę prób mu zycz nych
i no wy sprzęt do pro wa dze nia za -
jęć fo to gra ficz no -dzien ni kar skich.
Po ja wią się no we in stru men ty mu -
zycz ne, mik se ry, pro fe sjo nal na
ka me ra, sprzęt oświe tle nio wy.
Wszyst ko to za spra wą po nad 745
tys. zł unij ne go do fi nan so wa nia,
któ re przy znał za rząd wo je wódz -
twa ma zo wiec kie go. Ty tuł pro jek -
tu to pod nie sie nie ja ko ści i do -
stęp no ści świad czo nych usług kul -
tu ral nych po przez do po sa że nie
i wy po sa że nie MCK SiR w środ ki
nie zbęd ne do pro wa dze nia dzia -
łal no ści kul tu ral nej. Je go cał ko wi -
ta war tość – 931 885,00 zł,   kwo -
ta unij ne go do fi nan so wa nia
– 745 508, 00 zł.

um, r -r

Uprzejmie informuję, że Gmina Raciąż uruchomiła punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) i w związku z tym Urząd Gminy odbiera nieodpłatnie z posesji:

•  odpady wielkogabarytowe (stare meble)
•  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD itp.)
•  zużyte opony (tylko od samochodów osobowych)
Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszone są o kontakt z Urzędem Gminy (pokój nr 1) lub

telefonicznie pod nr (23) 679-12-80 wew. 127. Z poważaniem
Ryszard Giszczak – Wójt Gminy Raciąż

Mi lio ny dla gmi ny

Obiek ty oczysz czal ni ście ków w Uniec ku
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Wy bo ry soł ty sów

W Ko zie bro dach 
pa ni Ba sia

Bar ba ra Ka miń ska zo sta ła po now nie soł ty -
sem Ko zie bród, naj więk szej miej sco wo ści
w gmi nie Ra ciąż, li czą cej po nad 600 miesz kań -
ców.

W ze bra niu wiej skim, któ re od by ło się 30
stycz nia, spo śród 494 osób upraw nio nych
do gło so wa nia wzię ło udział pra wie sto.

Na soł ty sa Ko zie bród zgło szo no pię cio ro
kan dy da tów: peł nią cą tę funk cję Bar ba rę Ka miń -
ską, Eu ge niu sza Ko wal skie go, Pio tra Dą brow -
skie go, Agniesz kę Sło wik i Mar ci na Wil czyń skie -
go. Naj więk sze po par cie otrzy ma ła Bar ba ra Ka -
miń ska – 55 gło sów – i po now nie zo sta ła soł ty -
sem. Po zo sta li kan dy da ci otrzy ma li na stę pu ją cą
licz bę gło sów: Piotr Dą brow ski – 5, Eu ge niusz
Ko wal ski – 21, Agniesz ka Sło wik – 8, Mar cin
Wil czyń ski – 3.

Wy bra na też zo sta ła 4-oso bo wa ra da so łec -
ka, któ rej prze wod ni czą cą zo sta ła Mał go rza ta
Pta sik.

Przed wy bo ra mi Bar ba ra Ka miń ska przed -
sta wi ła spra woz da nie z czte ro let niej dzia łal no ści,
w któ rym omówiła szcze gó ło wo to, co przez ten
czas ro bi ła ja ko soł tys.

Obec ny na ze bra niu wójt gmi ny Ra ciąż Ry -
szard Gisz czak mó wił m. in. o go spo dar ce od pa -
da mi. Stwier dził, że wła dze gmi ny bę dą zmu szo -
ne pod nieść opła tę za śmie ci mie sza ne. Opla ta
na od pa dy se lek cjo no wa ne ma zo stać bez
zmian, ale sto pień se lek cjo no wa nia śmie ci bę -
dzie bar dziej roz wi nię ty niż do tych czas. Wójt
wspo mniał też o pro ble mie bu do wy w gmi nie
kur ni ków i wia tra ków. W pierw szej spra wie to -
czą się ak tu al nie trzy po stę po wa nia ad mi ni stra -
cyj ne, w dru giej – sześć.

Pod czas ze bra nia obec ni na nim miesz kań -
cy Ko zie bród wy po wie dzie li się w gło so wa niu
jaw nym prze ciw ko sprze da ży jed ne mu z miesz -
kań ców nie ru cho mo ści ko mu nal nej.

* * *
W więk szo ści so łectw w gmi nie Ra ciąż od -

by ły się już ze bra nia wy bor cze. Kam pa nia so łec -
ka za koń czy się w pierw szej de ka dzie mar ca.
W ko lej nym wy da niu „Gło su” za pre zen tu je my
no wo wy bra nych soł ty sów.

r -r

Soł tys Bar ba ra Ka miń ska w roz mo wie z rad nym Eu ge niu szem Pta si kiem 
i wój tem Ry szar dem Gisz cza kiem

Ko mi sja skru ta cyj na li czy gło sy od da ne na kan dy da tów na soł ty sa

Gło so wa nie

Z uwa gi na du żą licz bę uczest ni ków ze bra nie 
od by ło się w szkol nej sa li gim na stycz nej
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Ach, cóż to był za bal
11 lu te go w Ze spo le Szkół w Ko zie bro dach od -

był się bal kar na wa ło wy. Był to dzień nie zwy kły, wy -
cze ki wa ny od wie lu ty go dni. Sa la ba lo wa, któ rą sta ła
się sa la gim na stycz na peł na róż no barw nych świa teł,
za pra sza ła do wspól nej za ba wy. 

Bal, tra dy cyj nie, roz po czę to po lo ne zem. W wy twor -
nych kre acjach i wspa nia łych stro jach ucznio wie uro czy -
stym kro kiem wy ko na li nasz ta niec na ro do wy.

Otwar cia ba lu do ko na ła dy rek tor ka Mał go rza ta Środ -
kow ska – prze bi ja jąc ba lo ny wy peł nio ne ko lo ro wym kon -
fet ti i ży cząc wszyst kim uczest ni kom wspa nia łej za ba wy. 

Tań com to wa rzy szy ły róż no rod ne kon kur sy i na gro dy.
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 – Mag da le na Że brow ska, na to miast
kró lem Wik tor Wil czyń ski.

Sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową

Mistrzowie tańca

Prowadzący dostosowali się do nastroju 
karnawałowej zabawy

Przybyła nawet czarownica

Król i królowa balu Z taką maską strach zatańczyć

Emo cjo nu ją cy był
rów nież kon kurs ta -
necz ny. W po szcze gól -
nych ka te go riach wie -
ko wych zwy cię ży ły pa -
ry: Pa try cja Przy guc ka
i Mi chał Sie mia now ski
(przed szko la), Ma ria
Szczy pa i Mar cin Le -
wan dow ski (kl. I – III
SP), Ju lia Ko wal ska
i Mi chał Lip czyń ski
(kl. I – VI SP), Na ta lia
Boń kow ska i Ra do sław
Kar wow ski (PG).

zsk
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Zespół zapustny z Szapska

Zespół zapustny z Koziebród
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Kodłutowo

Gwarno i wesoło
17 stycz nia w Fi lii Szko ły Pod sta wo -

wej w Ko dłu to wie by ło gwar no i we so ło.
Dzie ci ba wi ły się pod czas no wo rocz nej
cho in ki. Za nim po ja wił się Mi ko łaj i wrę -
czył upra gnio ne po da run ki, pre zen to wa ły
naj bliż szym umie jęt no ści wo kal ne i re cy ta -
tor skie. Po emo cjach i prze ży ciach ak tor -
skich na stał czas za baw i tań ców. Do brą za -
ba wę za pew ni ła wspa nia ła de ko ra cja
i oświe tle nie sa li oraz za pro szo ny na tę oka -
zję ze spół mu zycz ny. Cho in ka no wo rocz na
by ła bar dzo uda na i na dłu go po zo sta nie
w pa mię ci dzie ci, ro dzi ców i lo kal nej spo -
łecz no ści. 

Wcze śniej wszyst kie dzie ci wraz z wy -
cho waw ca mi wzię ły udział w spo tka niu
opłat ko wym i szkol nym fe sti wa lu ko lęd. 

Anna Rychlińska
FSP w Kodłutowie

Uczestnicy festiwalu kolęd

Ma lu chy re cy to wa ły wier sze, śpie wa ły pio sen ki, tań czy ły oraz skła da ły ży cze nia

Unieck

Cho in ka w Mi ko ła jem
17 stycz nia w Ze spo le Szkół w Uniec ku od by ła się tra -

dy cyj na cho in ka. W szkol nej sa li gim na stycz nej, w któ rej
od by wa ła się uro czy stość, zgro ma dzi ła się ca ła spo łecz ność
szkol na: dzie ci i ucznio wie, ro dzi ce oraz na uczy cie le.

Po przy wi ta niu przez pa nią dy rek tor An nę Ossow ską
wszyst kich przy by łych go ści, swój wy stęp za pre zen to wa li
naj młod si uczest ni cy z punk tu przed szkol ne go i od dzia łu
przed szkol ne go oraz ucznio wie klas I – III, któ rzy re cy to -
wa li wier sze, śpie wa li pio sen ki i ko lę dy. W tym dniu nie
za bra kło ży czeń dla ko cha nych babć i dziad ków, któ re by ły
wy ra zem wdzięcz no ści za ich mi łość i od da nie, opie kę
i cier pli wość oraz nie zmie rzo ne mo rze cie pła i tro skli wo -
ści. Nie oby ło się bez naj waż niej sze go go ścia cho in ki, czy -
li Mi ko ła ja, któ ry ob da ro wał dzie ci pre zen ta mi.

Po zo sta łą część wie czo ru wszy scy spę dzi li na par kie -
cie ba wiąc się przy dźwię kach ulu bio nych me lo dii. Mi ła at -
mos fe ra na dłu go utkwi w pa mię ci uczest ni ków. 

Ewe li na Tom po row ska Wy stęp dzie ci

Kraj ko wo

Pięk na uro czy stość
W ra mach pro wa dzo nej w na szej szko le ak cji „Fe rie

na spor to wo, ta necz nie i zdro wo”, na uczy ciel ki z punk tu
i od dzia łu przed szkol ne go wraz z dzieć mi w przy go to wa -
ły 21 stycz nia uro czy stość z oka zji Dnia Bab ci i Dziad ka.

Na wią zu jąc do tra dy cji na szej szko ły ma lu chy wy stę -
po wa ły w ele men tach stro jów ło wic kich. Re cy to wa ły wier -
sze, śpie wa ły pio sen ki, tań czy ły oraz skła da ły ży cze nia.
Uro czy stość uświet ni ły ko lo ro we, wy ko na ne z wiel ką dzie -
cię cą ra do ścią laur ki, ko ra le i mu chy, któ re dzie ci po da ro -
wa ły swo im uko cha nym go ściom. 

Bab cie i dziad ko wie okla ski wa li swo je wnu czę ta, du -
ma roz pie ra ła ich ser ca, a w oku krę ci ły się łzy szczę ścia.

Nie za bra kło rów nież słod kie go po czę stun ku, ra do -
snych plą sów, śpie wu i tań ców. 

Ta pięk na uro czy stość bla sku na bra ła rów nież dzię ki
obec no ści i za an ga żo wa niu ro dzi ców dzie ci z punk tu i od -
dzia łu przed szkol ne go w Kraj ko wie, na któ rych po moc za -
wsze mo że my li czyć.

Jo lan ta Misz czyń ska



ścią, ale rów nież cie ka wą aran ża cją mu zycz ną, któ rej au to rem był
Prze my sław Kor pal ski. Wi dow nia od śpie wa ła: „Bo że coś Pol skę”
i „Ro tę”.

Ca ły wy stęp na ce cho wa ny był sym bo li ką po wstań czą – wal -
ką, pa trio ty zmem, od wa gą i ho no rem, bo Po wstań cy Stycz nio wi
czu li się zwy cięz ca mi, a nie po ko na ny mi.

Mło dzież po tra fi ła wzo ro wą po sta wą w cza sie ca łe go wy stę -
pu uczcić pa mięć po le głych.

Na ko niec dy rek torka szko ły An na Ossow ska po wie dzia -
ła: – Miej my na dzie ję, że dziś już w in ny spo sób przyj dzie nam
udo wod nić, iż ko cha my swą oj czy znę. Dziś mo że my „wspie rać”

nasz kraj zwy kłą pra cą i na uką. Nie jest to mo że he ro icz ne, ale
prze cież każ dy czas wy zna cza swo je za da nia.

Po gra tu lo wa ła uczniom i opie ku nom wspa nia łe go wy stę pu,
a wi dzo wie na gro dzi li ich grom ki mi bra wa mi. 

ZSU

spo sób po ma gać zwie rzę tom prze trwać zi mę.
A 17 stycz nia pod czas cho in ki szkol nej przed szko la ki za -

pre zen to wa ły część ar ty stycz ną z oka zji Dnia Bab ci i Dziad ka.
Mar le na Jan kow ska
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Gra le wo

Or kie stra gra
Rów nież w Gra le wie za gra ła Wiel ka Or kie stra Świą tecz nej

Po mo cy. W zbiór ce pie nię dzy, zor ga ni zo wa nej w szko le, uczest -
ni czy ły tak że przed szko la ki.

Dzie ci z punk tu przed szkol ne go wy ko ny wa ły pra ce pla stycz -
ne zwią za ne z ak tu al ną po rą ro ku – zi mą. Uczy ły się też w ja ki

Dzie ci pre zen tu ją za pro sze nia 
na Dzień Bab ci i Dziad ka

Wśród zbie ra ją cych pie nią dze na WOŚP 
by li tak że naj młod si

Unieck

Świę to pa tro na
„Po wstań cy nie pra gną ze msty, pro szą o pa mięć” – te sło wa

by ły mot tem aka de mii, któ rej pro gram przy go to wa ła z mło dzie żą
Bo że na We so łow ska.

W sło wie wstęp nym przy po mnia ła ona burz li wą hi sto rię na -
ro du pol skie go, któ ry wie lo krot nie na ra ża ny był na pró by wy na -
ro do wie nia. Wie le po ko leń Po la ków sta wa ło przed cięż ką pró bą.
Tak wie le by ło w na szej hi sto rii mo men tów upad ku i roz go ry cze -
nia. Lu dzie tra ci li na dzie ję, jed nak za -
wsze zna leź li się ta cy, któ rzy roz pa la li
ją na no wo, jak po wstań cy w 1863 ro ku.
Iluż z nich zmu szo nych by ło od dać swo -
je ży cie na oł ta rzu mi ło ści do oj czy -
zny?!

Burz li wą hi sto rię od zwier cie dla li
też twór cy sztu ki: ma la rze, kom po zy to -
rzy, pi sa rze. Swą mi łość do oj czy zny
prze le wa li na płót no lub pa pier, zo sta -
wia jąc pięk ną spu ści znę dla przy szłych
po ko leń. Koń cząc swo je wy stą pie nie za -
ape lo wa ła, aby śmy my – współ cze -
śni – udo wod ni li, że mi łość oj czy zny
jest dla nas świę ta.

Część ar ty stycz ną roz po czę ła pięk -
na pre zen ta cja sztan da ru. Awers i re wers
zo stał za pre zen to wa ny przez prze marsz
pocz tu sztan da ro we go mię dzy uczest ni -
ka mi aka de mii. 

Na stęp nie głos za bra li ucznio wie,
któ rzy swo imi re cy ta cja mi za gra li na wy -
obraź ni wi dzów. Pre zen to wa ne utwo ry tra fia ły pro sto do ser ca,
wzru sza ły i wy wie ra ły na wszyst kich du że wra że nie. Rzad ko też
zda rza się usły szeć tak pięk ne wy ko na nie po wstań czych pie śni.
Cha rak te ry zo wa ły się one róż no rod no ścią te ma tycz ną: utwo ry pa -
trio tycz ne, re flek syj ne i re li gij ne. Uj mo wa ły nie tyl ko me lo dyj no -

Ucznio wie za pre zen to wa li pro gram oko licz no ścio wy trak tu ją cy 
o pa tro nie szko ły – Po wstań cach Stycz nio wych
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Gmi na Ra ciąż jest or ga nem pro wa dzą cym dla czte rech
ze spo łów szkół. Są to: Ze spół Szkół w Ko zie bro dach (SP im.
W. S. Rey mon ta w Ko zie bro dach, FSP w Kra sze wie Ga czuł -
tach, PG w Ko zie bro dach), Ze spół Szkół w Kraj ko wie (SP
im. Sta ni sła wa Choj nac kie go w Kraj ko wie, PG w Kraj ko wie),
Ze spół Szkół w Sta rym Gra le wie (SP im. św. Sta ni sła wa
Kost ki w Sta rym Gra le wie, PG im. św. Sta ni sła wa Kost ki
w Sta rym Gra le wie), Ze spół Szkół w Uniec ku (SP im. Po -
wstań ców Stycz nio wych w Uniec ku, FSP im. Ada ma Bo ja -
now skie go w Ko dłu to wie, PG im. Po wstań ców Stycz nio wych
w Uniec ku).

We wszyst kich szko łach pod sta wo wych zlo ka li zo wa nych
jest 8 od dzia łów przed szkol nych, tzw. ze ró wek. Gmi na pro wa -
dzi 7 punk tów przed szkol nych, na któ re uzy ska ła do fi nan so -
wa nie ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.

Ob słu gę ad mi ni stra cyj no – księ go wą pro wa dzi Biu ro Ob -
słu gi Szkół Sa mo rzą do wych.

Ka dra i ucznio wie
Ak tu al nie w pla ców kach oświa to wych pro wa dzo nych

przez gmi nę Ra ciąż pra cu je 83 na uczy cie li w peł nym wy mia -
rze go dzin (60 dy plo mo wa nych, 17 mia no wa nych, 5 kon trak -
to wych) oraz 24 w nie peł nym wy mia rze go dzin (8 dy plo mo -
wa nych, 8 mia no wa nych, 5 kon trak to wych, 2 sta ży stów). Po -
nad to w szko łach za trud nio nych jest 32 pra cow ni ków ob słu gi.

W gmi nie Ra ciąż jest po nad 1000 uczniów szkół pod sta -
wo wych (ra zem z ze rów ka mi i od dzia ła mi przed szkol ny mi)
i gim na zjów. Naj wię cej z nich uczęsz cza do Ze spo łu Szkół
w Ko zie bro dach – 259. W Ze spo le Szkół w Sta rym Gra le wie
na ukę po bie ra 257 uczniów, w Ze spo le Szkół w Uniec -
ku – 245, w Ze spo le Szkół w Kraj ko wie – 168. Do Miej skie -
go Ze spo łu Szkół w Ra cią żu uczęsz cza 94 uczniów z gmi ny
Ra ciąż. 

Sta ty stycz nie w ska li gmi ny w jed nym od dzia le szkol nym
uczy się 15 uczniów (w szko łach pod sta wo wych – 13,7;
w gim na zjach – 20,1). W ze spo łach szkół wskaź nik ten przed -
sta wia się na stę pu ją co: w Kraj ko wie – 14,2; w Ko zie bro -
dach – 14,1; w Uniec ku – 14,1; w Gra le wie – 19,9. Bio rąc
pod uwa gę po szcze gól ne pla ców ki naj wię cej uczniów jest
w kla sie w Pu blicz nym Gim na zjum w Ko zie bro dach – 24, naj -
mniej – w Fi lial nej Szko le Pod sta wo wej w Kra sze wie Ga czuł -
tach – 7,3.

Wy ni ki szó sto kla si stów i gim na zja li stów
Śred nia licz ba punk tów uzy ska nych przez uczniów szkół

pod sta wo wych w gmi nie Ra ciąż ze spraw dzia nów szó sto kla si -
stów w 2014 r. wy nio sła 23,60. Dla po rów na nia śred nia po -
wia to wa to 24,30, wo je wódz ka – 25,22; kra jo wa – 24,03.

W po szcze gól nych szko łach w gmi nie Ra ciąż śred nia ta
wy glą da tak: w Ko zie bro dach – 23,31 pkt; Kra sze wie Ga czuł -
tach – 27,44; Uniec ku – 24,75; Gra le wie – 23,50; Kraj ko -
wie – 18,19; Ko dłu to wie – 24,50.

Śred nie wy ni ki pro cen to we stan dar do we go eg za mi nu
gim na zjal ne go w po szcze gól nych szko łach w gmi nie Ra ciąż
przed sta wia ją się na stę pu ją co (1 – ję zyk pol ski, 2 – hi sto ria
i WOS, 3 – ma te ma ty ka, 4 – przed mio ty przy rod ni cze, 5 – ję -
zyk an giel ski pod sta wo wy, 6 – ję zyk an giel ski roz sze rzo -
ny, 7 – ję zyk nie miec ki, 8 – ję zyk ro syj ski):

Wy dat ki na oświa tę w 2013 r.
Łącz ne wy dat ki na jed ne go ucznia (od dzia ły przed szkol -

ne, szko ły pod sta wo we i gim na zjal ne) przed sta wia po niż sza
ta be la.

Po zo sta łe wy dat ki:
– do wo że nie uczniów do MZSz w Ra cią żu – 84.026,65 zł;
– po moc ma te rial na dla uczniów (sty pen dium)

– 137.875,61 zł;
– BOSS – 359.841,96 zł;
– punk ty przed szkol ne – 339.218,63 zł;
– in dy wi du al na pra ca z uczniem – 61.685,18 zł;
– dzie cię ca aka de mia przy szło ści – 46.520,00 zł;
– na uka pły wa nia – 30.000,00 zł.

Ogó łem wy dat ki na oświa tę – 8.854.117,21 zł
w tym do fi nan so wa nie:
– sub wen cja oświa to wa – 6.263.485,00 zł;
– od dzia ły przed szkol ne (sub wen cja) – 91.080,00 zł;
– wy praw ka szkol na – 26.254,10 zł;
– sty pen dia – 110.283,00 zł;
– punk ty przed szkol ne – 339.218,63 zł;
– in dy wi du al na pra ca z uczniem – 61.685,18 zł;
– dzie cię ca aka de mia przy szło ści – 46.520,00 zł;
– na uka pły wa nia – 15.000,00 zł.
_______________________________
Ra zem do fi nan so wa nie – 6.953.525,91 zł
Środ ki wła sne – 1.900.591,30 zł

W ro ku 2012 środ ki wła sne gmi ny wy nio sły
1.821.416,91 zł, a w 2013 r. – 1.900.591,30 zł. W sto sun ku
do ro ku po przed nie go wy so kość wkła du wła sne go wzro sła
o 79.174,39 zł. Jest to efek tem ma le ją cej licz by uczniów
w szko łach i zwią za nej z tym zmniej sze niem sub wen cji oświa -
to wej o 245.600,00 zł. 

W ro ku szkol nym 2013/14 nie by ło wzro stu wy na gro dzeń
na uczy cie li – śred nie mie sięcz ne wy na gro dze nie w ro ku 2013
wy nio sło:
– na uczy cie la sta ży sty 2.717,59 zł;
– na uczy cie la kon trak to we go 3.016,52 zł;
– na uczy cie la mia no wa ne go 3.913,33 zł;
– na uczy cie la dy plo mo wa ne go 5.000,37 zł.

O 3 wzro sła licz ba na uczy cie li dy plo mo wa nych, a o 2
licz ba na uczy cie li peł no za trud nio nych, o jed ne go na uczy cie la
zma la ła licz ba nie peł no za trud nio nych.

Stan oświa ty w gmi nie Ra ciąż
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W ro ku 2013 śred nie go wy na gro dze nia nie osią gnę li na -
uczy cie le dy plo mo wa ni. Kwo ta róż ni cy mię dzy wy dat ka mi
po nie sio ny mi przez gmi nę Ra ciąż na wy na gro dze nia na uczy -
cie li dy plo mo wa nych, a su mą ilo czy nów śred nio rocz nej licz by
eta tów i kwot ba zo wych wy nio sła 6.658,60 zł. Kwo ta ta zo sta -
ła po dzie lo na po mię dzy 66 na uczy cie li dy plo mo wa nych i wy -
pła co na na ko niec stycz nia 2014 w for mie jed no ra zo we go do -
dat ku uzu peł nia ją ce go.

Pro gra my i pro jek ty
Pro jek ty re ali zo wa ne w ro ku szkol nym 2013/14, we

wszyst kich szko łach gmi ny Ra ciąż fi nan so wa ne by ły ze środ -
ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go w ra mach Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki (3 pro jek ty) oraz ze środ ków
rzą do wych i wła snych gmi ny (3 pro jek ty).

1. „Umiem pły wać” – kon ty nu acja za jęć spor to wo – re -
kre acyj nych. Koszt re ali za cji ca łe go pro jek tu to 30 tys. zł.,
w tym 15 tys. zł to do fi nan so wa nie Mi ni ster stwa Spor tu i Tu -
ry sty ki ze środ ków Fun du szu Za jęć Spor to wych dla Uczniów;
15 tys. zł – środ ki wła sne gmi ny.

2. „Suk ces za czy na się w przed szko lu” – kon ty nu acja pro -
jek tu re ali zo wa ne go w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi -
tał Ludz ki 2007 – 2013, skie ro wa ne go do dzie ci 3-, 4-let nich.
Kwo ta do fi nan so wa nia to 686 tys. zł. Przez ca ły okres trwa nia
pro jek tu wy cho wa niem przed szkol nym zo sta ło ob ję tych 279
dzie ci.

3. „In dy wi du al na pra ca z uczniem gwa ran cją je go roz wo -
ju” – pro jekt re ali zo wa ny w ra mach POKL, skie ro wa ny
do uczniów kl. I -III szkół pod sta wo wych. Kwo ta do fi nan so wa -
nia to 120 tys. zł z EFS.

4. „Wspar cie od dzia łów przed szkol nych w gmi nie Ra -
ciąż” – pro jekt re ali zo wa ny w ra mach POKL, współ fi nan so -
wa ny z EFS, prze zna czo ny na wy po sa że nie pla cu za baw i wy -
ko na nia bez piecz nej je go na wierzch ni, do sto so wa nia to a let
do po trzeb dzie ci i per so ne lu, wy po sa że nia w me ble, za baw ki
i po mo ce dy dak tycz ne i sprzęt kom pu te ro wy. Wy so kość otrzy -
ma ne go do fi nan so wa nia – 367.521,00 zł.

5. Sty pen dium szkol ne. W ce lu zmniej sze nia róż nic w do -
stę pie do edu ka cji wy ni ka ją cych z trud nej sy tu acji ma te rial nej

ucznio wie gmi ny Ra ciąż mo gą ubie gać się o sty pen dium
szkol ne. W ro ku szkol nym 2013/2014 sty pen dium szkol ne
otrzy ma ło 270 uczniów – w okre sie li sto pad – gru dzień 2013
r. po 194,00 zł na ucznia, a na stęp nie w okre sie maj – czer -
wiec 2014 r. po 310 zł na ucznia. W gmi nie Ra ciąż sty pen -
dium przy zna wa ne jest w for mie cał ko wi te go lub czę ścio we go
po kry cia kosz tów udzia łu w za ję ciach edu ka cyj nych, czy li re -
fun da cję za ku py pod ręcz ni ków, przy bo rów szkol nych oraz
stro ju spor to we go re ali zo wa ne jed no ra zo wo po przed ło że niu
fak tu ry/ra chun ku za za ku pio ne ar ty ku ły.

6. Wy praw ka szkol na. Do fi nan so wa nie za ku pu pod ręcz ni -
ków udzie la ne zo sta ło uczniom roz po czy na ją cym w ro ku
szkol nym 2014/2015 na ukę w kla sach II, III, VI szko ły pod -
sta wo wej, oraz uczniom sła bo wi dzą cym, nie sły szą cym z upo -
śle dze niem umy sło wym w stop niu lek kim, z upo śle dze niem
umy sło wym w stop niu umiar ko wa nym lub znacz nym, z nie -
peł no spraw no ścia mi sprzę żo ny mi, w przy pad ku gdy jed ną
z nie peł no spraw no ści jest nie peł no spraw ność wy żej wy mie -
nio na – po sia da ją cym orze cze nie o po trze bie kształ ce nia spe -
cjal ne go, o któ rym mo wa w art. 71b ust. 3 usta wy z dnia 7
wrze śnia 1991r. o sys te mie oświa ty, uczęsz cza ją cym w ro ku
szkol nym 2014/2015 do szkół dla dzie ci i mło dzie ży: pod sta -
wo wych, gim na zjów – bez wzglę du na kry te rium do cho do we.

Po moc w for mie do fi nan so wa nia za ku pu pod ręcz ni ków
mo że być udzie lo na uczniom, któ rzy:
– po cho dzą z ro dzin, z któ rych do chód nie prze kra -
cza 539,00 zł net to mie sięcz nie na oso bę w ro dzi nie;
– po cho dzą z ro dzin, w któ rych wy stę pu je szcze gól na sy tu acja
ży cio wa, np. bez ro bo cie, sie roc two, nie peł no spraw ność, dłu go -
trwa ła lub cięż ka cho ro ba, bez rad ność w spra wach opie kuń -
czych, al ko ho lizm lub nar ko ma nia, wie lo dziet ność;
– po sia da ją orze cze nie o po trze bie kształ ce nia spe cjal ne go.

Po moc jest udzie la na na wnio sek ro dzi ców ucznia (praw -
nych opie ku nów, ro dzi ców za stęp czych), a tak że na uczy cie la,
pra cow ni ka so cjal ne go lub in nych osób – za zgo dą przed sta wi -
cie la usta wo we go lub ro dzi ców za stęp czych. W 2014 r. do fi -
nan so wa nie do za ku pu wy nio sło 16.908,48 zł. Aby otrzy mać
do fi nan so wa nie ro dzi ce zo bo wią za ni by li przed sta wić w szko -
le do wód za ku pu pod ręcz ni ków.

Na podstawie opracowania przygotowanego 
przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych

W gmi nie Ra ciąż jest po nad 1000 uczniów



„Kiedy siedzę na maszynie totalny czuję luz
Włączam silnik, daję kopa, za mną tylko kurz.
To wspaniała jest maszyna choć ma czterdzieści lat.
Stary mój też ją dosiadał, 
To samo czuł mój starszy brat.
Harley mój, to jest to, kocham go.
Harley mój, to jest to, kocham go.”
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Tak śpie wał wie ki te mu Ry siek Ry del i to jest mniej wię cej
to co czu je my my, człon ko wie sto wa rzy sze nia Fe nix Gru pa Mo -
to cy klo wa Ra ciąż. 

Wszyst ko za czę ło się od mło dzień czych ma rzeń o wie trze
we wło sach, wol no ści i szo sie ucie ka ją cej spod kół.
Wło sów już jak by trosz kę mniej, ale za mi ło wa nie
do dwóch kó łek po zo sta ło i ra czej po zo sta nie na za -
wsze. 

Na po cząt ku by ły to wy ciecz ki gru py przy ja ciół.
Wspól ne wy pa dy na mo to cy klach, oglą da nie cie ka -
wych miejsc. Z cza sem sta wa ły się one co raz le piej zor -
ga ni zo wa ne, po ukła da ne. W czerw cu 2014 ro ku jesz cze
ja ko pacz ka zna jo mych po sta no wi li śmy po móc cho re -
mu Ada sio wi i je go ma mie. Udział w tej ak cji był nie -
ja ko im pul sem do po wsta nia na sze go sto wa rzy sze nia.
Uzna li śmy, że sko ro tak do brze współ dzia ła ło nam się
w tym dość trud nym przy pad ku, to po win ni śmy po wo -
łać do ży cia sto wa rzy sze nie. Tak oto na po cząt ku li sto -
pa da 2014 ro ku z pacz ki zna jo mych sta li śmy się ofi -
cjal nie sto wa rzy sze niem. 

Ce lem sto wa rzy sze nia jest pro pa go wa nie zor ga ni -
zo wa nych form tu ry sty ki mo to cy klo wej, in te gra cja mo -
to cy kli stów ze spo łe czeń stwem, uczest ni cze nie w im -
pre zach mo to cy klo wych, roz wój i po pu la ry za cja mo to -
ry za cji, pro mo cja za sad bez pie czeń stwa ru chu dro go -
we go, zwie dza nie i po zna wa nie za kąt ków Pol ski, upo -
wszech nia nie wszel kie go ro dza ju kul tu ry oraz dzia łal -
ność cha ry ta tyw na.

Choć ofi cjal nie gru pa ist nie je w su mie od nie daw na, to jej
człon ko wie roz wi ja ją swo je pa sje od lat. Szcze gól nie in ten syw -
ny oka zał się wła śnie 2014 rok, gdy na sza gru pa się roz ro sła.

Przy by ło no wych pa sjo na tek i pa sjo na tów mo to cy kli, do łą czy ły
oso by, któ rym at mos fe ra wspól nych wy jaz dów i spo tkań udzie -
li ła się na ty le, że chęt nie ja ko pa sa że ro wie prze mie rza ją tra sy.
W 2014 ro ku obec ni człon ko wie gru py bra li udział w roz po czę -
ciu se zo ny mo to cy klo we go w Cie cha no wie, wy ciecz kach
do Opi no gó ry, Ni dzi cy, Ur szu le wa, Nie po ka la no wa, So cha cze -
wa (in sce ni za cja bi twy pod Bzu rą). Wspól nie z gru pą Fre ewind
Gli no jeck bra li udział w zbiór ce fun du szy na do po sa że nie szko -
ły w Pło co cho wie oraz ak cji cha ry ta tyw nej dla cho re go Ada sia
w Kraj ko wie. By li śmy uczest ni ka mi zlo tów w Cie cha no wie,
Strze go wie, Ble dze wie, za koń cze nia se zo nu mo to cy klo we go
w Płoc ku oraz wie lu in nych cie ka wych miej scach. Od da wa li śmy
rów nież krew w ra mach ak cji MO TO SER CE. Od by ło się też
kil ka im prez in te gra cyj nych, w tym spo tka nia z ko le żan ka mi
i ko le ga mi z Gru py Mo to cy klo wej Fre ewind Gli no jeck.

Po za przy jem no ścią z jaz dy i wspól nych spo -
tkań, am bi cją na szej gru py jest dzia ła nie na rzecz
bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym, pro pa go wa nie
bez piecz nej i od po wie dzial nej jaz dy mo to cy klem
oraz uświa da mia nie za gro żeń ze stro ny kie row ców
po jaz dów sa mo cho do wych. 

Two rzy my gru pę lu dzi, a wła ści wie pacz kę
przy ja ciół, któ rzy świet nie czu ją się w swo im to wa -
rzy stwie, po tra fią do brze ba wić się ra zem i wspól nie
roz wi jać pa sję. Za chę ca my wszyst kich za in te re so wa -
nych do przy łą cza nia się. Do współ pra cy za pra sza -
my nie tyl ko tych któ rzy jeż dżą, ale też tych, któ rzy
lu bią po pa trzeć, spo tkać się z mi ły mi ludź mi, po móc
w or ga ni zo wa niu szko leń, ak cji cha ry ta tyw nych, czy
wszel kie go ro dza ju im prez. Szcze gól nie mi le wi -
dzia ne są pa nie. One też na pew no od naj dą się w na -
szym to wa rzy stwie. Za pra sza my do od wie dze nia na -
sze go fan pa ge’a na Fa ce bo oku „Fe nix Ra ciąż”.
A każ dy kto ze chce przy łą czyć się do na szej „pacz -
ki” mo że kon tak to wać się te le fo nicz nie: Wie -
sław 697-691-485; An drzej 501-420-480 

Nie jest waż ne ja kim jed no śla dem jeź dzisz. Nie jest waż ne
czy jest to cho per, cru iser, ści gacz, czy choć by sku ter – za pra -

sza my do nas, bo…(pa ra fra zu jąc sło wa pio sen ki „Dże mu”)
„MO TOR mój to jest to! KO CHAM GO!” 

Andrzej Pokorski

Motor mój to jest to!

Speł ni ły się mło dzień cze ma rze nia o wie trze we wło sach, 
wol no ści i szo sie ucie ka ją cej spod kół

Pacz ka przy ja ciół, któ rzy świet nie czu ją się w swo im to wa rzy stwie, po tra fią do -
brze ba wić się ra zem i wspól nie roz wi jać pa sję


