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DLA GMINY RACIĄŻ!DLA GMINY RACIĄŻ!

Gmina Raciąż otrzymała informację o przyznaniu dotacji 
ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie 
z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych. 

Więcej wewnątrz numeru

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją 
działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej 
wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można 
ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.       Więcej wewnątrz numeru

2 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski 

przekazał druhom z OSP Unieck, OSP Koziebrody i OSP 

Kaczorowy środki ochrony do przeciwdziałania COVID-19.

   Więcej na stronie 3
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przekazane strażakom
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Podczas I tury Wyborów Prezydenckich 
2020 na terenie Gminy Raciąż działało 6 ob-
wodowych komisji wyborczych – w budynku 
Szkoły Podstawowej w Starym Gralewie, w bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Uniecku, w bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Koziebrodach, 
w budynku Zespołu Szkół w Raciążu, w bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Krajkowie oraz 
w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie w Kra-
szewie Czubakach. 

We wszystkich lokalach wyborczych odda-
no łącznie 3 643 głosów. Andrzej Duda uzyskał 
73.65 % głosów (2 683 głosy), Rafał Trzaskow-
ski 9,06 % (330 głosów), Szymon Hołownia 7,52 % (274 głosy), Krzysztof Bosak 4,64 % (169 
głosów), Władysław Kosiniak-Kamysz 4,01 % (146 głosów), Robert Biedroń 0,74 % (27 głosów), 
Mirosław Piotrowski 0,16% (6 głosów), Stanisław Żółtek 0,14% (5 głosów), Marek Jakubiak 0,05% 
(2 głosy), Paweł Tanajno 0,03% (1 głos), Waldemar Witkowski 0%. 

Frekwencja wyniosła 53,73%. W skali kraju, po przeliczeniu 99,77 % głosów Andrzej Duda 
uzyskał 43,67% głosów (8 412 183 głosy), zaś Rafał Trzaskowski 30,34% głosów (5 845 164 głosy) 
i to ci dwaj kandydaci spotkają się w II turze, która odbędzie się 12 lipca. 

DZ 

WYBORY PREZYDENCIE 2020 // DOTACJE OD MARSZAŁKA…

DOTACJA OD MARSZAŁKA DOTACJA OD MARSZAŁKA 
DLA GMINY RACIĄŻ!DLA GMINY RACIĄŻ!

28 maja 2020 r. Gmina Raciąż otrzy-
mała informację o przyznaniu dotacji ze 
środków budżetu Województwa Mazo-
wieckiego na zadanie z zakresu budo-
wy i modernizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych z przeznaczeniem na 

realizację przedsięwzięcia pn. „Przebu-
dowa drogi gminnej nr 301001W relacji 
Żukowo Strusie – Kraszewo Podbor-
ne – Kraszewo Czubaki oznaczonej nr 
ewid. działki 78 w miejscowości Kra-
szewo Falki” w wysokości 75 000,00 zł. 

Wkrótce ma zostać podpisana umowa 
o udzieleniu dotacji. Całkowita długość 
odcinka objęta dofi nansowaniem wynosi 
990,00 m.

UG Raciąż, DZ 

Gmina Raciąż otrzymała informację o przyznaniu dotacji ze środków budżetu Gmina Raciąż otrzymała informację o przyznaniu dotacji ze środków budżetu 
Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych.dojazdowych do gruntów rolnych.  

Wybory Prezydenckie 2020
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Na podstawie umowy darowizny 
środków ochronnych do przeciwdziałania 
COVID-19 dla jednostek OSP Kaczoro-
wy, OSP Koziebrody i OSP Unieck, po-
między Województwem Mazowieckim 
reprezentowanym przez Adama Struzika 

(Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego) i Waldemara Kulińskiego (Sekre-
tarza Województwa, Dyrektora Urzędu 
Marszałkowskiego), a Gminą Raciąż re-
prezentowaną przez Zbigniewa Sadow-
skiego (Wójta Gminy Raciąż), w dniu 

2 czerwca 2020 roku przekazano przed-
stawicielom jednostek OSP w Kaczoro-
wach, Koziebrodach i Uniecku środki 
ochrony osobistej:

 maseczki jednorazowe (450 sztuk)

 kombinezony jednorazowe 

(45 sztuk)

 rękawice jednorazowe (1200 par)

 worki na odpady(60 sztuk) 

 płyn do dezynfekcji (30 litrów)

 komplety ubrań specjalnych 

(ubrania specjalne lekkie oraz 

hełmy lekkie z przyłbicą i goglami 

– 12 kompletów).

Środki te zostały podzielne po równo 
dla trzech jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. 

UG Raciąż 

ŚRODKI OCHRONY…  // WNIOSKI O POMOC…

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, 
które jest fi nansowane z budżetu pań-
stwa, koło musi być zarejestrowane w 
Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń 
Wiejskich. Teraz fi guruje w nim 9124 
organizacji tego typu. Najwięcej w wo-
jewództwach wielkopolskim – 1380 kół, 
lubelskim – 1182 i mazowieckim – 1173. 

Wysokość pomocy dla koła uzależ-
niona jest od liczby jego członków. I 
wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie 
więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli 
koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. 
zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 
75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które 
chcą działać w oparciu o ustawę nadają-

cą im osobowość prawną, umożliwiającą 
prowadzenie działalności gospodarczej 
i dostęp do państwowych dotacji, mogą 
powstawać nie tylko na wsiach. Mogą 
być one być tworzone również w mia-
stach liczących do 5 tys. mieszkańców, 
a także na terenie sołectw położonych w 
granicach miast.

– Z roku na rok program wsparcia dla 
KGW cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem, co potwierdza wzrost liczby 
kół, które wnioskują o pomoc. W 2018 
r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. 
kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln 
zł. Rok później pomoc w kwocie 29,7 
mln zł trafi ła już do blisko 8,6 tys. kół. 

– Cieszę się, że ARiMR może współ-
pracować z kołami gospodyń wiejskich, 
które odgrywają ważną rolę w aktywizo-
waniu lokalnych społeczności, integro-
waniu mieszkańców, budowaniu wspól-
noty, jak i kultywowaniu polskich trady-
cji – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. 

Szczegółowe informacje można 
otrzymać w placówkach ARiMR, pod 
numerem bezpłatnej infolinii
800 380 084 oraz na stronie internetowej 
www.arimr.gov.pl.

Środki ochrony do przeciwdziałania 
COVID-19 dla jednostek OSP Kaczorowy, 

OSP Koziebrody i OSP Unieck

Koła gospodyń wiejskich Koła gospodyń wiejskich 
mogą składać wnioski o pomocmogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń 
wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR 

o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków 
rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 
30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana 
zostanie tegoroczna pula środków przewidziana 

na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można 
ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

LOGO  (źródło: gminajedwabne.pl)
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I.

Kandydat na rachmistrza terenowego 
winien spełniać następujące wymagania: 

 być pełnoletni,

 zamieszkiwać na terenie danej gminy,

 posiadać co najmniej średnie wy-
kształcenie,

 posługiwać się językiem polskim w 
mowie i piśmie,

 nie być skazanym prawomocnym wy-
rokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

II.

Kandydat na rachmistrza terenowego: 

 zobligowany jest do wzięcia udziału 
w szkoleniu, w ramach którego uzy-
ska informacje o statystyce 
publicznej, w tym tajemnicy 
statystycznej; o zakresie pod-
miotowym i przedmiotowym 
spisu rolnego; o sposobie wy-
konywania poszczególnych 
czynności w ramach bezpo-
średniego wywiadu z użyt-
kownikiem gospodarstwa 
rolnego, w tym sposobie ob-
sługi urządzenia mobilnego 
wyposażonego w oprogramo-
wanie dedykowane do prze-
prowadzenia spisu rolnego;

 jest wpisywany na listę kan-
dydatów na rachmistrzów 
terenowych prowadzoną 
przez właściwego Gminnego 
Komisarza Spisowego pod 
warunkiem, że z egzaminu 
testowego uzyska wynik co 
najmniej 60% poprawnych 
odpowiedzi; kolejność na 
liście jest ustalana według 
liczby punktów uzyskanych z 
egzaminu testowego.

III.
Kandydat na rachmistrza terenowego 

przedkłada ksero dokumentu potwierdza-
jącego posiadanie co najmniej średniego 
wykształcenia.

IV.

Kandydat na rachmistrza terenowego 
składa oświadczenie o spełnieniu wymo-
gu, o którym mowa w pkt 1 pkt 5) pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń.

V.

Rachmistrz terenowy jest powoły-
wany przez zastępcę właściwego Wo-
jewódzkiego Komisarza Spisowego 
spośród osób, które uzyskały najwyższą 
liczbę punktów z egzaminu testowego, 
kierując się kolejnością na liście kandy-
datów na rachmistrzów terenowych.

VI.

Rachmistrz dokonywać będzie spisu 
wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

VII.

Oferta kandydata na rachmistrza tere-
nowego powinna zawierać: 

 Zgłoszenie kandydata na rachmistrza 
terenowego;

 Kserokopię dokumentu potwierdzają-
cego co najmniej wykształcenie śred-
nie;

 Oświadczenie o niekaralności za 
przestępstwo popełnione umyślnie, 
w tym przestępstwo skarbowe;

 Informacja dotycząca RODO.

VIII.

Rachmistrzom terenowym będzie 
przysługiwało wynagrodzenie ustalone 

jako iloczyn stawki wynoszącej 
37 zł brutto i liczby przeprowa-
dzonych bezpośrednich wywia-
dów z użytkownikiem gospodar-
stwa rolnego, w przypadku rach-
mistrza telefonicznego dodatek 
spisowy jest ustalony jako iloczyn 
stawki 20 zł brutto i liczby prze-
prowadzonych wywiadów. 

IX.

Ofertę należy złożyć w formie 
pisemnej za pośrednictwem pocz-
ty lub osobiście w godzinach pra-
cy Urzędu, w kopercie z napisem 
„Nabór kandydata na rachmi-
strza terenowego do PSR 2020 
r.” w terminie od dnia 15 czerwca 
2020 r. do 08 lipca 2020 r. Doku-
menty, które wpłyną do Urzędu 
po wyżej wskazanym terminie lub 
będą niekompletne nie będą roz-
patrywane. Decyduje data stempla 
pocztowego/osobistego dostarcze-
nia dokumentów do Urzędu Gmi-
ny w Raciążu.

Adres do doręczeń: Urząd 
Gminy w Raciążu, ul. Kolińskiego 
2, 09-140 Raciąż

UG Raciąż 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) Wójt Gminy Raciąż ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kan-
dydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na 
terenie Gminy Raciąż. 
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Jeśli w przestrzeni otwartej, mamy 
możliwość zachowania 2-metrowego 
dystansu społecznego nie musimy zasła-
niać ust i nosa. Możemy więc spacero-
wać, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, 
parku, plaży czy parkingu bez masecz-
ki – ale tylko wtedy, gdy zachowujemy 
odpowiedni dystans społeczny. Z obo-
wiązku utrzymania 2-metrowego dy-
stansu społecznego wyłączeni są rodzice 
z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. 
roku życia), osoby wspólnie mieszkają-
ce, osoby niepełnosprawne oraz osoby, 
które zasłaniają usta i nos. Noszenie ma-
seczki wciąż jest jednak obowiązkowe w 
sklepach, urzędach, kościołach, salonach 
masażu i tatuażu, kinach, teatrach i ko-
munikacji miejskiej oraz innym transpor-
cie publicznym. 

Zniesione zostały limity osób w bran-
ży handlowej i gastronomicznej. Do tej 

pory w sklepie, restauracji, na targu, w 
punkcie usługowym czy na poczcie na 
1 osobę musiała przypadać określona 
powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 
maja ta zasada przestała obowiązywać. 
W punktach gastronomicznych nadal 
musi być zachowana odpowiednia odle-
głość między stolikami. Klienci zanim 
usiądą do stolika, muszą mieć założone 
maseczki. Obowiązują również nadal 
wszystkie wytyczne sanitarne – m.in. de-
zynfekcja rąk i stolików. 

Zniesienie obostrzeń obejmuje rów-
nież kościoły i inne miejsca sprawowa-
nia kultu religijnego. Tutaj limit osób 
również przestał obowiązywać od sobo-
ty 30 maja. Podobnie z uroczystościami 
pogrzebowymi – nie obowiązuje już do-
tychczasowy limit 50 osób.

Od soboty 30 maja w przestrzeniach 
otwartych dozwolona jest organizacja 

zgromadzeń, a także koncertów plene-
rowych, w których bierze udział do 150 
osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać 
usta i nos lub zachować 2-metrowy dy-
stans społeczny. Sanepid będzie przed-
stawiał rekomendacje, gdzie ze względu 
na sytuację epidemiologiczną zgroma-
dzenia lub koncerty plenerowe nie po-
winny się odbywać. Ostateczna decyzja 
należy jednak do właściwej jednostki 
samorządu terytorialnego. Możliwa jest 
również organizacja wesel i uroczystości 
rodzinnych, w których bierze udział do 
150 osób. Od 30 maja możemy korzystać 
także z siłowni na świeżym powietrzu, 
placów zabaw oraz małej infrastruktu-
ry leśnej. 6 czerwca swoją działalność 
wznowiły kina, teatry, baseny, siłownie, 
solaria, salony masażu czy tatuażu. 

Źródło: gov.pl/koronawirus, DZ

Od 30 maja wszedł w życie IV etap znoszenia obostrzeń wprowadzonych ze względu na 
epidemię koronawirusa. Jedną z najważniejszych zmian jest brak obowiązku noszenia 
maseczki w otwartej przestrzeni, przy zachowaniu dystansu społecznego. 

IV ETAP
ZNOSZENIA OBOSTRZEŃ 
W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ 

COVID-19
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31 lat temu – 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze 
w historii powojennej Polski, częściowo wolne wybory 
parlamentarne. Realizując porozumienie Okrągłego 
Stołu, 7 kwietnia 1989 roku Sejm PRL dokonał 
nowelizacji Konstytucji (tzw. nowela kwietniowa), która 
przywracała izbę wyższą parlamentu (Senat), a także 
urząd Prezydenta. Tego samego dnia przyjęta została 
również nowa ordynacja wyborcza, która gwarantowała 
jednak rządzącej koalicji 299 miejsc w Sejmie (65 %), 
zaś pozostałe miejsce przeznaczone były dla kandydatów 
bezpartyjnych. Kandydaci opozycyjni zdobyli wszystkie 
161 dostępnych mandatów w Sejmie oraz 99 na 100 
miejsce w Senacie – mandatu poselskiego nie uzyskali 
m.in. Czesław Kiszczak czy Mieczysław Rakowski. 
Symbolem wyborów 4 czerwca jest plakat „W samo 
południe” autorstwa Tomasza Sarneckiego.

DZ

15 maja 2020 r. ruszył rządowy pro-
gram „Zdalna Szkoła Plus”, który jest ko-
lejnym instrumentem wsparcia dla samo-
rządów na zakup wyposażenia służącego 
do zdalnej nauki. Gminy mogły ubiegać 
się o dofi nansowanie z puli ponad 182 
milionów złotych na zakup sprzętu kom-
puterowego. Pieniądze pochodzą z unij-
nego programu „Cyfrowa Polska”, przy 
pomocy którego wyrównywane są szanse 
w dostępie do edukacji zdalnej.

Z możliwości uzyskania dofi nanso-
wania skorzystała Gmina Raciąż – złożo-
ny wniosek o dotację został rozpatrzony 
pozytywnie, dzięki czemu zostanie zaku-
pionych 30 laptopów za kwotę 95 tysięcy 
złotych. Zakupione komputery zostaną 
następie przekazane rodzinom uprawnio-
nym do udzielenia wsparcia.

UG Raciąż, DZ(źródło: tysol.pl) 

ROCZNICA PIERWSZYCH ROCZNICA PIERWSZYCH 
CZĘŚCIOWO WOLNYCH WYBORÓWCZĘŚCIOWO WOLNYCH WYBORÓW

Pieniądze dla Gminy Raciąż z programu Pieniądze dla Gminy Raciąż z programu 
„Zdalna Szkoła Plus”„Zdalna Szkoła Plus”
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Etapy znoszenia ograniczeń 
związanych z COVID-19

Czym jest wdzięczność?
Instynktownie wiemy czym jest 

wdzięczność, ale mamy problemy z jej 
zidentyfi kowaniem. Czy to emocja, cno-
ta, zachowanie? Każdy z nas inaczej 
traktuje wdzięczność. Są miejsca na zie-
mi, gdzie ludzie są naprawdę wdzięczni 
za kawałek chleba czy szklankę wody. 
Tymczasem my mając dach nad głową, 
wodę w kranie i dosyć jedzenia, narze-
kamy. Nie potrafi my się z tego cieszyć. 
Skupiamy się na niedoborach, ciągle pra-
gniemy czegoś więcej. Zdobywanie dóbr 
materialnych nie jest jednak kluczem do 
szczęścia. Nowe buty, sukienka, samo-
chód mogą sprawić chwilową przyjem-
ność. Szczęścia, które jest stanem we-
wnętrznym w ten sposób nie osiągniemy. 
Okazując wdzięczność – już tak. 

Zbawienna moc wdzięczności
Uczuciem wdzięczności zajęła się 

nauka i w wyniku badań okazało się, 

ma ono bezpośredni wpływ na strukturę 
molekularną mózgu, skutkiem czego jest 
poprawa stanu zdrowia, lepsze samo-
poczucie i spokój. Profesor Paul Mills z 
Uniwersytety Kalifornijskiego prowadził 
badania na pacjentach z bezobjawową 
niewydolnością serca. Okazało się, że 
odczuwanie wdzięczności przełożyło się 
na wymierne wyniki terapii. Wpłynęło 
na zdrowie, nastrój i lepszą jakość snu. 
Osoby poddane badaniu 8 tygodni prowa-
dziły dziennik dziękczynny i codziennie 
zapisywały 3 rzeczy, za które danego dnia 
były wdzięczne. W wyniku eksperymentu 
zmniejszył się w ich organizmach poziom 
prozapalnych białek i ustabilizował rytm 
serca, znacznie obniżając ryzyko zawału. 
Co daje nam uczucie wdzięczności?
 uwalnia od toksycznych emocji
 ma trwały wpływ na mózg
 poprawia zdrowie serca, układu 

krążenia i systemu nerwowego

 wzmacnia odporność, zmniejsza 
stany zapalne

 poprawia jakość snu
 pozytywnie wpływa na nastrój 

i samopoczucie
W jaki sposób wzbudzać uczucie? 
Musimy dostrzegać proste rzeczy, jak 

śpiewający ptak za oknem, piękno przy-
rody, kontakt z ludźmi. Nie są one wcale 
tak oczywiste i dane nam na zawsze, o 
czym przekonujemy się teraz w dobie 
pandemii. Robiąc to rano poczujemy się 
lepiej i rozpoczniemy dzień z pozytyw-
nym nastawieniem. Wieczorem może-
my zapisać 3 rzeczy, za które jesteśmy 
wdzięczni tego dnia. I jeszcze jedno, bar-
dzo ważne! Uczucie wdzięczności musi 
być prawdziwe, odczuwane wewnątrz. 
Nie może być dysonansu pomiędzy tym 
co myśli głowa, a tym co odczuwa serce. 

ADK

Słów kilka 
o wdzięczności

Wdzięczność jest czymś więcej niż największą cnotą. Jest matką wszystkich cnót – pisał 
rzymski fi lozof Cyceron. O tym, jak ważne jest uczucie wdzięczności mówią wszystkie 
święte księgi i systemy fi lozofi czne. 
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…od października 2019 roku z inicjaty-
wy Wójta Zbigniewa Sadowskiego na 
łamach „Głosu Raciąża” systematycznie 
zamieszczaliśmy wspomnienia z okresu 
wojny i czasów powojennych, spisane 
po rozmowach z najstarszymi mieszkań-
cami Gminy Raciąż. Naszym celem było 
to, aby opowieści tych ludzi nie poszły w 
zapomnienie, a wojenne „obrazy”, które 
pamiętają z dzieciństwa mogło zobaczyć 
jak najwięcej osób. 

Wojna pochłonęła setki tysięcy ist-
nień, a nasz naród został szczególnie do-
tknięty okrucieństwem i barbarzyństwem 
okupantów zza zachodniej i wschodniej 
granicy. 

II wojna światowa to jednak nie tylko 
duże miasta, które znamy z fi lmów i kro-
nik. To również, a może przede wszyst-
kim małe miejscowości i wsie, które 
odczuwały skutki tej „machiny śmier-
ci” równie mocno. Dotyczy to również 
mieszkańców gminy Raciąż, którzy także 
doświadczali represji i ginęli tylko dlate-
go, że byli Polakami. 

W „Głosie Raciąża” mogli Państwo 
przeczytać wspomnienia Jadwigi Ma-

jeran z Kodłutowa, Zofi i Godlewskiej z 
Krajkowa (obecnie mieszkanki Prusz-
kowa), Albina Kociędy z Krajkowa, 
Henryka Majczyka, Leopolda Jakubow-
skiego (obaj są mieszkańcami Uniecka) 
i Alfredy Gołębiewskiej z Kruszenicy. 
Miałem przyjemność przeprowadzenia 
rozmowy z kilkoma ze wspomnianych 
osób i choć od wydarzeń o jakich roz-
mawialiśmy minęło kilkadziesiąt lat, to 
wciąż wywołują one ogromne emocje 
i smutne wspomnienia. Tym większy 
szacunek należy się tym osobom, które 
zgodziły się na kilkanaście, a czasem kil-
kadziesiąt minut rozmowy i opowiadały 
często o tym, jak traciły braci, ojców czy 
innych członków swoich rodzin. U wielu 
osób były również Panie z Biblioteki Pu-
blicznej w Raciążu – Danuta Kantorow-
ska oraz Krystyna Chyczewska, którym 
także w imieniu Wójta i swoim dziękuję 
za włączenie się w to przedsięwzięcie i 
zaangażowanie. 

Przeprowadzane wywiady były nie 
lada przeżyciem także dla nas, wcielają-
cych się w role pytających, bo zdarzało 
się, że i nas emocje ściskały za gardło. 

Przez osiem miesięcy mogliście Państwo 
poznać historie, które nie miały miejsca 
w odległych miejscach w Europie czy na 
świecie, ale w naszych miejscowościach, 
być może tam gdzie codziennie przecho-
dzimy czy przejeżdżamy? 

Choć na tę chwilę kończymy publi-
kowanie wojennych wspomnień w na-
szej gazecie, to kolejne będą już nieba-
wem dostępne w formie kronik i każdy 
będzie mógł wypożyczyć je w raciąskiej 
bibliotece. 

Na zakończenie, prośba do młodych 
ludzi mieszkających w naszej gminie. Je-
śli macie dziadka, babcię, ciocię, wujka 
czy sąsiada pamiętającego czasy wojny, 
porozmawiajcie z nim / z nią. 

Nie bójcie się zadawać pytań i po-
znawajcie historię od jej świadków. Nie-
stety taki osób jest już coraz mniej, więc 
może warto poświęcić kilkanaście minut 
i utrwalić wspomnienia tych, którzy wi-
dzieli tak wiele. 

Dawid Ziółkowski, 
redaktor „Głosu Raciąża” 

Szanowni Czytelnicy…Szanowni Czytelnicy…  
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„Wsparcie na zalesianie i tworzenie 
terenów zalesionych” skierowane jest do 
rolników (osób fi zycznych lub prawnych, 
jak i grup takich osób), którzy są właści-
cielami lub współwłaścicielami gruntów 
przeznaczonych do zalesienia lub grunty 
te stanowią własność małżonka. 

O pomoc może wnioskować rolnik, 
któremu został nadany numer identyfi -
kacyjny w trybie przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewi-
dencji gospodarstw rolnych oraz ewiden-
cji wniosków o przyznanie płatności. 

Benefi cjentem mogą być również 
jednostki samorządu terytorialnego i 
jednostki organizacyjne gmin, powiatów 
oraz województw. 

Działka, na której ma być posadzony 
las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i mini-
mum 20 m szerokości, chyba że graniczy 
ona z lasem – wtedy nie ma znaczenia 
szerokość gruntu. Do zalesienia nie moż-
na przeznaczyć więcej niż 20 ha. 

W przypadku gruntów z sukcesją na-
turalną średni wiek drzew lub krzewów 

wyrosłych w wyniku zaprzestania użyt-
kowania rolniczego nie może przekro-
czyć 20 lat. Aby takie grunty można było 
zalesić, wymóg posadzenia lasu musi 
wynikać z planu zalesienia sporządzone-
go przez Nadleśniczego Lasów Państwo-
wych. To dokument, który należy dołą-
czyć do wniosku o dotację. 

Wsparcie na zalesienie to jednora-
zowa, zryczałtowana płatność, która ma 
zrekompensować koszty wykonania za-
lesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość 
wynosi od 8307 zł/ha do 12 707 zł/ha 
w zależności od grupy gatunków drzew 
użytych do zalesienia (iglaste i liściaste), 
gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposo-
bu zabezpieczenia uprawy leśnej. 

Rolnik może uzyskać pieniądze rów-
nież za ogrodzenie zalesionego terenu 
w wysokości 8,82 zł/mb lub za zabezpie-
czenie drzewek 3 palikami w wysokości 
1132 zł/ha. 

Ponadto do zalesionych gruntów 
rolnik może otrzymać premię pielęgna-
cyjną. Wypłacana jest ona przez 5 lat od 

zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 
1628 zł/ha. A także premię zalesieniową, 
która stanowi zryczałtowaną płatność 
z tytułu pokrycia kosztów utraconych 
dochodów z działalności rolniczej. Wy-
płacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, 
corocznie przez 12 lat od zalesienia. 

Do otrzymania premii pielęgnacyjnej 
i zalesieniowej nie są uprawnione jed-
nostki samorządu terytorialnego i jed-
nostki organizacyjne gmin, powiatów 
oraz województw.

Wnioski przyjmują biura powiatowe 
ARiMR właściwe ze względu na miejsce 
zamieszkania albo siedzibę wnioskodaw-
cy. Można je przekazywać za pośred-
nictwem platformy ePUAP, przesłać na 
elektroniczną skrzynkę podawczą lub 
wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. 
Dokumenty można także dostarczyć do 
specjalnych wrzutni, które ustawione są 
w placówkach terenowych Agencji lub 
osobiście.

ARiMR, UG Raciąż, DZ 

Weź pieniądze na posadzenie lasuWeź pieniądze na posadzenie lasu
Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą 
uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 
2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.
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6 czerwca 2020 r. minęło 19 lat od 
nadania Szkole Podstawowej w Kozie-
brodach imienia Władysława Stanisława 
Reymonta. Ze względu na epidemię ko-
ronawirusa niemożliwe było zorganizo-
wanie tego wydarzenia w formie trady-
cyjnej, dlatego dyrekcja szkoły przygo-
towała swoistą wycieczkę w przeszłość, 
którą można było odbyć na stronie inter-
netowej placówki 

– Zobaczycie, ile przez te lata robi-
liśmy, aby poznawać i wcielać w życie 
ideały, którymi kierował się nasz Patron. 
Chcemy Wam przypomnieć, jakie wy-
pracowaliśmy szkolne tradycje oraz w 
jakich uroczystościach i konkursach po-
święconych Władysławowi Stanisławowi 
Reymontowi brali udział nasi uczniowie. 
Niech te słowa: „Żyć to działać, to rozsie-
wać po świecie talent, energię, uczucie, 
pomagać w czasie teraźniejszym poko-
leniom przyszłym” będą dla nas drogo-
wskazem w tym szczególnym dniu oraz w 
kolejnych dniach naszej pracy dydaktycz-
nej i wychowawczej – zachęcało lokalną 
społeczność grono pedagogiczne. 

DZIEŃ  PATRONA… // KOSZULKI  OD  WÓJTA…

źródło: polonia.edu.pl

Jednostka Strzelecka 1863 w Uniecku 
cały czas godnie reprezentuje i promuje 
Gminę Raciąż podczas swoich wizyt w 
różnych częściach kraju. Odbywało się 
to zawsze, przy przedstawianiu naszych 
Strzelców w wystąpieniach indywidu-
alnych lub zespołowych, w czasie uro-

czystości, szkoleń poza Miejscem Stałej 
Dyslokacji lub obozów. Jednostkę Strze-
lecką 1863 Unieck poznano od Wybrzeża 
helskiego do bieszczadzkiego Leska – pi-
szą strzelcy na swoim profi lu Facebooko-
wym. Aby ich docenić i utrwalić wizeru-
nek oraz symbole Gminy Raciąż, Wójt 

Zbigniew Sadowski ufundował Strzel-
com koszulki pod bluzy mundurowe, na 
których znalazło się logo Gminy, a także 
herb Jednostki. Serdecznie dziękujemy za 
wsparcie! – poinformowała Jednostka na 
swoim Facebooku. 

DZ

Dzień Patrona w KoziebrodachDzień Patrona w Koziebrodach
Z okazji jubileuszu zorganizowano 

także konkurs poetycki pt. „Reymont ina-
czej” na wiersz o patronie szkoły, Wła-
dysławie Stanisławie Reymoncie. Zwy-
ciężyły Maja Jasińska wierszem „Patron 
naszej szkoły” i Aleksandra Wróblewska 
wierszem „Reymont inaczej”. Poniżej 
prezentujemy oba wiersze. 

„Reymont inaczej” 

Wielka lipa,
A pod lipą tą ekipa.
W cieniu lipy odetchnęli,
a po chwili zasnęli.

Było ich sześcioro,
a Reymontem siedmioro.
Wszyscy pięknie ubrani 
do szkoły się wybrali.

W szkole lekcje, 
łamigłówki, sprawdziany.
Dzieci się uczą,
a Władek zapłakany.

Nie dla niego Pitagoras 
I ten szkolny czas. 
Nie lubił się uczyć,
ani na organach grać.

Poszedł Władek w świat 
Jak ten polny kwiat.
Chodził do zakładu krawieckiego,
gdzie dostał miano czeladnika najlepszego. 

Lubił grę aktorską, 
nie tylko amatorsko.
Dostał pracę na kolei
 I siedział tam do niedzieli.

Wrócił do aktorstwa,
to znów trafi ł do kolei. 
Jednak życie artysty 
miał zawsze w nadziei. 

Wziął do ręki pióro
I kartek niewiele.
Gdy zaczął pisać,
to napisał nowelę. 

Choć jako dziecko
nie palił się do szkoły.
To jako młodzieniec
jest całkiem wesoły.

Jest wielkim poetą, 
pisarzem, nowelistą. 
Jest dla nas artystą. 
I to wszystko! 

 Aleksandra Wróblewska, klasa V  

„Patron naszej szkoły”

Wielki pisarz i noblista, 
również słynny nowelista.
Autor „Chłopów” wielce znany,
W literaturze pięknej obeznany.
Główny przedstawiciel realizmu
W prozie Młodej Polski także naturalizmu.
W miejscowości Kobiele Wielkie urodzony, 
A w Warszawie do wiecznego snu złożony.
Mowa tu 
o Władysławie Stanisławie Reymoncie, 
o którym pamięć z nami pozostanie,
Bo jako Patron Naszej szkoły 
na zawsze z uczniami zostanie.

 Maja Jasińska, klasa VIII

społeczność grono pedagogiczne.

KOSZULKI OD WÓJTA DLA 
KOSZULKI OD WÓJTA DLA JS 1863 UNIECKJS 1863 UNIECK
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Kształcenie ustawiczne, nazywane 
również edukacją całożyciową, jest pro-
cesem stałego rozwijania, doskonalenia 
i odnawiania ogólnych kwalifi kacji za-
wodowych. Obejmuje całość działalno-
ści wychowawczej i oświatowej w sto-
sunku do osób dorosłych. Jest procesem 
zmierzającym do rozwoju zainteresowań 
oraz osobowości, a także do kształtowa-
nia ogólnych zdolności, które wymusił 
rozwój cywilizacyjny i postęp naukowo-
-techniczny. Dzięki szerokiej ofercie szkół 
i placówek oświatowych masz możliwość 
całożyciowej edukacji. Jest wiele miejsc, 
gdzie można zdobywać i doskonalić wie-
dzę w różnych dziedzinach. Jednym z 
nich jest Publiczna Szkoła Policealna STO 
w Raciążu, ulica Płocka 28.

Szkoła posiada szeroką ofertę w róż-
nych dziedzinach kształcenia, co znacz-
nie ułatwia jej absolwentom odnajdywa-
nie się na obecnym rynku pracy, nie tylko 
w Polsce, lecz także na świecie. Publicz-
na Szkoła Policealna w Raciążu prowadzi 
kształcenie w formie kwalifi kacyjnych 
kursów zawodowych i szkoły policeal-
nej w systemie zaocznym i stacjonarnym. 
Nauka w szkole jest bezpłatna. W szkole 
policealnej wymagane jest wykształcenie 
średnie (matura nie jest konieczna). Cykl 

kształcenia to 1 rok – 2 lata (w zależności 
od zawodu). Jeśli chodzi o kursy zawo-
dowe wymagane jest minimum wykształ-
cenie podstawowe, cykl kształcenia to od 
5 do 10 miesięcy.

Publiczna Szkoła Policealna w Racią-
żu posiada szeroki wachlarz kierunków 
pożądanych na obecnym rynku pracy, 
między innymi takich jak: technik elek-
troniki i informatyki medycznej, technik 
ochrony fi zycznej osób i mienia, technik 
BHP, technik usług kosmetycznych, tech-
nik masażysta, technik turystyki na obsza-
rach wiejskich, fl orysta, higienistka sto-
matologiczna, asystentka stomatologicz-
na, terapeuta zajęciowy, opiekun medycz-
ny, opiekunka środowiskowa, opiekun 
osoby starszej oraz magazynier logistyk.

Edukacja w życiu każdego człowieka 
ma ogromne znaczenie. Naturalną po-
trzebą ludzką jest dążenie do rozwoju, 
a rynek pracy znacznie nam to ułatwia. 
Jeżeli masz ochotę się uczyć, na pewno 
znajdziesz coś dla siebie, a Szkoła Po-
licealna STO w Raciążu to wymarzona 
oferta dla osób, które chcą zdobyć nowy 
i poszukiwany zawód. Dzięki własnej 
siedzibie i bardzo dobrze wyposażonym 
pracowniom zawodowym nauka idealnie 
łączy się z praktyką. 

Wysoce wykwalifi kowana i doświad-
czona kadra nauczycielska gwarantuje 
uzyskanie znakomitych wyników z eg-
zaminów potwierdzających kwalifi kacje 
w zawodzie. Słuchacze szkoły oprócz 
zdobywania wiedzy korzystają również 
z innych atrakcji: wyjazdy szkolenio-
wo-edukacyjne do przedsiębiorstw tu-
rystyczno-rekreacyjnych, gospodarstw 
agroturystycznych, hoteli a nawet zakła-
dów penitencjarnych. Organizowane są 
także wycieczki krajowe i zagraniczne 
np. do Szwecji. Słuchacze szkoły mają 
również okazję uczestniczyć w profe-
sjonalnych pokazach sztuk walki, samo-
obrony, technik interwencyjnych organi-
zowanych przez grupy specjalne służb 
mundurowych. Poznają różne jednostki 
broni palnej oraz strzelają na strzelnicy.

Jak widzimy szkoła w Raciążu ma 
szeroką ofertę w tym zakresie. Wystarczy 
przejrzeć ich strony internetowe 

www.publicznastoraciaz.pl 
oraz facebook/publicznastoraciaz 
albo zadzwonić 23 679 10 71. 
Każdy znajdzie tu swój wymarzony 

zawód i nie musi dojeżdżać do innych 
miast oddalonych o kilkadziesiąt kilome-
trów.

L.B.

Edukacja dorosłychEdukacja dorosłych
Nauka nie jest już tylko domeną dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Rynek pracy wymusza stałe 
dokształcanie się pracowników, zdobywanie coraz to nowszych umiejętności, a także często zmianę 
kwalifi kacji. Regulamin zakładów pracy, zawiera treści o doskonaleniu umiejętności, co ma ogromne 
znaczenie zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Kształcenie ustawiczne to najlepszy sposób, aby 
poszerzyć swoją wiedzę, awansować lub zmienić wykonywany zawód.

Źródło grafi ki: 
psychologiaity.com
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Za nami trzy dni egzaminów ósmo-
klasisty. Standardowo sprawdzian 
przeprowadzany jest w kwietniu, ale 
w związku z pandemią – podobnie jak 
matury – przesunięto go w tym roku na 
czerwiec. Podczas egzaminów należa-
ło przestrzegać wytycznych sanitarnych 
opracowanych przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego. Zgodnie z nimi na egzamin 
mogła przyjść wyłącznie osoba zdrowa, 
bez objawów chorobowych sugerujących 
chorobę zakaźną; dotyczyło to zarówno 
zdających, nauczycieli, jak i innych pra-
cowników szkoły. W egzaminie nie mo-
gła uczestniczyć osoba, która jest objęta 
kwarantanną lub izolacją w warunkach 
domowych albo w jej domu przebywa 
ktoś na kwarantannie, lub w izolacji. 
W naszej szkole wszystko odbyło się 
zgodnie z procedurami. Do egzaminu 
przystąpiło 100% uczniów.

Egzamin ósmoklasisty składał się z 
trzech części. Uczniowie rozwiązywali 
zadania z języka polskiego (16 czerwca), 
matematyki (17 czerwca) i języka obce-
go (18 czerwca). Wszystkie egzaminy 
rozpoczęły się o godz. 9.

Egzamin ósmoklasisty rozpoczął 
się testem z języka polskiego. Ucznio-
wie mieli 120 minut na rozwiązanie 22 
zadań, w tym kilku dotyczących „Quo 
vadis” i napisanie przemówienia lub 
opowiadania. Najwyżej punktowanym 
zadaniem było wypracowanie. Ucznio-

wie mogli za nie zdobyć aż 40 procent 
wszystkich punktów. 

Na rozwiązanie 21 zadań z matema-
tyki mieli 100 minut. W arkuszu egza-
minacyjnym zgodnie z zapowiedziami 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
– znajdowały się zarówno zadania za-
mknięte, jak i otwarte. Zadania zamknię-
te to takie, w których uczeń wybierał od-
powiedź spośród podanych. Wśród zadań 
zamkniętych były m.in. zadania wyboru 
wielokrotnego, zadania typu prawda-
-fałsz oraz zadania na dobieranie. Zada-
nia otwarte to takie, w których uczeń sa-
modzielnie formułuje odpowiedź. Wśród 
zadań otwartych znajdowały się zarówno 
takie, które można było rozwiązać typo-
wym sposobem, jak i takie, które wy-
magały zastosowania niestandardowych 
metod rozwiązywania.

„Przedstawione przez ucznia rozwią-
zanie zadania musi obrazować tok rozu-
mowania, zawierać niezbędne rachunki, 
przekształcenia czy wnioski” – zazna-
czono w komunikacie CKE.

Podano także, że wśród zadań otwar-
tych znajdowały się zarówno takie, które 
będzie można rozwiązać typowym spo-
sobem, jak i takie, które będą wymagały 
zastosowania niestandardowych metod 
rozwiązywania.

Egzaminy zakończyły się w czwartek 
18 czerwca – przez 90 minut zmagali się 
z zadaniami z języków obcych.

Dziękuję nauczycielom, którzy pra-
cowali przy organizacji i przeprowadze-
niu egzaminu ósmoklasisty. 

Małgorzata Środkowska
Dyrektor SP w Koziebrodach
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