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19 grudnia 2019 roku, podczas XII sesji Rady Gminy 
Raciąż została podjęta uchwała o wyborze nowego prze-
wodniczącego Rady Gminy Raciąż. Podczas głosowania, 
które odbyło się w czasie obrad na tę funkcję została wy-
brana Pani Grażyna Rogowska. Nowej przewodniczącej 
Rady Gminy życzymy powodzenia w sprawowaniu tej 
ważnej funkcji. 

Informacje o XII oraz XIII sesji Rady Gminy Raciąż na 
stronie 2. 

12 stycznia miał miejsce 28. Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Sztab w Raciążu 
zebrał w tym roku rekordową kwotę 22 517,46 zł! 
W zbiórkę zaangażowali się wolontariusze z tere-
nu Gminy Raciąż. Podsztab w Uniecku przy udzia-
le członków Jednostki Strzeleckiej 1863 oraz Koła 
Gospodyń Wiejskich zebrał 1770,90 zł, w Szko-
le Podstawowej w Uniecku zebrano 491,92 zł, 
w SP Krajkowo 327,94 zł zaś w Koziebrodach 
208,16 zł. Podczas fi nału w budynku MCKSiR 
w Raciążu swoje stoisko miały także Panie z KGW 
Szczepkowo, które zebrały 839,69 zł.

Uwaga! 
Nowe zasady segregowania odpadów. 

Więcej informacji na stronach 4-5.
zgodnie z rozstrzygnięciem kon-

kursu „Wiem wszystko o Gmi-

nie Raciąż” z 6 czerwca 2019 r.,

Gmina Raciąż na podstawie 

zwycięskiego projektu autor-

stwa Oliwii Milewskiej ze 

Szkoły Podstawowej w Kraj-

kowie, wydała kalendarz na 

2020 rok. Znajdują się w nim 

zdjęcia wielu ciekawych miejsc 

z terenu naszej gminy. Osoby, 

które chciałyby posiadać ten 

kalendarz zapraszamy do se-

kretariatu Urzędu Gminy w 

Raciążu w godzinach 7:30 – 

15:30.

Szanowni 
Mieszkańcy Gminy,

Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Rogowska podczas 
ubiegłorocznych Miejsko-Gminnych Dożynek Parafi alnych.

Źródło: Urząd Miejski w Raciążu
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19 grudnia 2019 roku w Sali Konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy w Raciążu odby-
ła się XII sesja Rady Gminy Raciąż. Na 
sesji obecnych było 15 radnych, a także 
osoby spoza rady – Wójt Gminy Raciąż 
Zbigniew Sadowski, Sekretarz Anna 
Dumińska-Kierska, Skarbnik Gminy 
Raciąż Barbara Rumianowska, kierow-
nicy referatów, sołtysi, dyrektorzy szkół, 
a także zaproszeni radni Powiatu Płoń-
skiego Elżbieta Grodkiewicz, Elżbieta 
Kuźniewska, Bożena Szerszeniewska i 
Artur Adamski. Wójt Zbigniew Sadow-
ski tradycyjnie przedstawił informacje 
na temat wydarzeń, które odbyły się w 
okresie międzysesyjnym. Radni Gminy 
Raciąż podjęli podczas sesji uchwały w 
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Raciąż, zmiany uchwa-
ły budżetowej Gminy Raciąż na 2019 
rok, uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Raciąż na lata 2020-
2023, uchwalenia Budżetu Gminy Raciąż 
na 2020 rok, stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu członka Rady Sołeckiej, zarzą-
dzenia wyborów uzupełniających członka 
Rady Sołeckiej, przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Wspierania Rodziny na lata 2020-

2022, ustanowienia Gminnego Programu 
Osłonowego dla Rodzin Wielodzietnych 
z terenu Gminy Raciąż, przyjęcia Gmin-
nego Programu Profi laktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na rok 
2020, określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Raciąż na rok szkolny 
2019/2020, dowozu uczniów niepełno-
sprawnych do szkół ponadpodstawych, 
wobec których Gmina Raciąż nie ma obo-
wiązku zapewnienia bezpłatnego trans-
portu i opieki w czasie przewozu, wyra-
żenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzier-
żawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość na okres 3 lat i wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
z dotychczasowym najemcą, której przed-
miotem jest ta sama nieruchomość, na okres 
3 lat. Radni podjęli również uchwałę w 
sprawie wyboru nowego przewodniczące-
go Rady Gminy Raciąż, którym po prze-
prowadzeniu tajnego głosowania została 
wybrana Pani Grażyna Rogowska, otrzy-
mując 8 głosów. 

DZ  

9 stycznia 2020 roku w Sali Konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy w Raciążu odby-
ła się XIII sesja Rady Gminy Raciąż. Na 
sesji obecnych było 15 radnych, a także 
osoby spoza rady – Wójt Gminy Raciąż 
Zbigniew Sadowski, Sekretarz Anna Du-
mińska-Kierska, Skarbnik Gminy Raciąż 
Barbara Rumianowska, kierownicy refe-
ratów, sołtysi, dyrektorzy szkół, a także 
zaproszeni radni Powiatu Płońskiego Elż-
bieta Grodkiewicz, Elżbieta Kuźniewska i 

Artur Adamski. Wójt Zbigniew Sadowski 
przedstawił informacje na temat wyda-
rzeń, które odbyły się w okresie między-
sesyjnym Podczas obrad Radni Gminy 
Raciąż podjęli uchwały w sprawie wyboru 
metody opłaty oraz ustalenia stawki opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, określenia wzoru deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości, określenia terminu, czę-

stotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy Raciąż, ustalenia wyso-
kości stawek opłaty za zajęcie pasa dro-
gowego na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i 
ochroną dróg, ustalenia planu dofi nanso-
wania doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli zatrudnionych w szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę Raciąż, 
określenia maksymalnej kwoty dofi nan-
sowania opłat za kształcenie nauczycieli 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz specjalności i 
form kształcenia, na które jest przyznawa-
ne dofi nansowanie w 2020 roku, przyjęcia 
rezygnacji radnej z funkcji Wiceprzewod-
niczącego Rady Gminy Raciąż, wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ra-
ciąż oraz zmiany Uchwały Nr II.3.2018 
Rady Gminy Raciąż z dnia 29 listopada 
2018 r. w sprawie ustalenia składu licz-
bowego i powołania składów osobowych 
stałych komisji Rady Gminy Raciąż. No-
wym wiceprzewodniczącym Rady Gminy 
został Pan Gabriel Kalkowski. 

DZ  

SESJE  RADY  GMINY  RACIĄŻ

XII sesja Rady Gminy Raciąż XII sesja Rady Gminy Raciąż 

XIII sesja Rady Gminy Raciąż XIII sesja Rady Gminy Raciąż 
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Załącznik nr 1.  Zarządzenia Nr 7.2020 Wójta Gminy Raciąż z dnia 20 stycznia 2020 r.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełaniającego, w tym terminy 
składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych/innych form wychowania 

przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Raciąż

Lp. Czynności
Termin 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub 
innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kry-
teriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

03.02.2020 – 03.03.2020 
do godz.15.00

20.05.2020 – 03.06.2020
do godz. 15.00 

2.

Weryfi kacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przed-
szkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kan-
dydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępo-
waniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 
ustawy Prawo Oświatowe

do 16.03.2020 do 08.06.2020

3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifi kowanych i kandydatów niezakwali-
fi kowanych 

17.03.2020
do godz. 15.00

10.06.2020 
do godz.15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia 

18.03.2020 – 31.03.2020
do godz. 12.00

15.06.2020 – 19.06.2020
do godz. 12.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

03.04.2020
do godz. 14.00

24.06.2020
do godz. 14.00

Załącznik nr 2. Zarządzenia Nr 7.2020 Wójta Gminy Raciąż z dnia 20 stycznia 2020 r.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełaniającego w tym terminy 

składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych dla którym 
organem prowadzącym jest Gmina Raciąż

Lp. Czynności
Termin 

w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin 
w postępowaniu 
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podsta-
wowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postę-
powaniu rekrutacyjnym

03.02.2020 – 03.03.2020 
 do godz. 15.00

20.05.2020 – 03.06.2020 
do godz. 15.00

2.

Weryfi kacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwier-
dzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym do-
konanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe

do 16.03.2020 do 08.06.2020 

3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifi kowanych i kandydatów niezakwali-
fi kowanych 

17.03.2020 r. 
do godz. 15.00

10.06.2020 
do godz. 15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia 

18.03.2019 – 31.03.2020 
do godz. 14.00

15.06.2020 – 19.06.2020
do godz. 12.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

03.04.2020 
do godz. 14.00

24.06.2020 
do godz. 14.00

6. Dodatkowy nabór do klasy I szkoły podstawowej – 20.08.2019 godz. 15.00
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Prawidłowa segregacja odpadów od lutego 2020 r.

Rodzaj odpadów Co NALEŻY wrzucać? Czego NIE NALEŻY wrzucać? UWAGA !

WOREK 
NIEBIESKI
Papier i tektura – 
odpady z papieru 
i tektury, w tym 
papier i tektura 
opakowaniowe

 gazety, czasopisma, katalogi, ulotki;
 papier szkolny i biurowy, 

zadrukowane kartki;
 książki, zeszyty (twardą okładkę 

i oddzielić i wyrzucić do pojemnika 
na odpady zmieszane);

 torby i worki papierowe;
 papier pakowy;
 tekturę, kartony;
 opakowania z papieru, kartonu, 

tektury.

 zabrudzonego i tłustego papieru;
 papieru lakierowanego i 

powleczonego folią;
 kartonów po mleku/napojach; 
 pieluch, podpasek i innych 

artykułów higienicznych;
 tapet; 
 worków po nawozach, cemencie 

i innych materiałach budowlanych;
 ręczników papierowych;
 zatłuszczonych jednorazowych 

opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych.

Odpady z papieru 
i tektury powinny być 
suche i niezabrudzone 
przed wrzuceniem 
do worka, należy je 
również oddzielić od 
innych tworzyw, np. 
elementy typu spirala 
w kołonotatniku 
wyrzucić do 
pojemnika 

WOREK 
ŻÓŁTY
Tworzywa 
sztuczne, 
opakowania 
wielomateriałowe 
i metal – odpady 
z tworzyw 
sztucznych, 
opakowania 
wielomateriałowe, 
odpady metalu, 
w tym metale 
opakowaniowe

 plastikowe butelki po napojach 
i olejach spożywczych;

 nakrętki plastikowe, o ile nie są 
zbierane osobno;

 opakowania z tworzyw sztucznych 
po produktach spożywczych, np. po 
jogurcie; 

 opakowania z tworzyw sztucznych 
po chemii gospodarczej 
i kosmetykach, np. po płynie do 
naczyń, mydle, proszku do prania 
itp.; 

 opakowania wielomateriałowe 
tj. kartony po sokach / mleku i 
opakowania typu “tetrapak”; 

 plastikowe torebki, reklamówki, 
worki i inne folie (niezabrudzone);

 aluminiowe puszki po napojach i 
puszki po konserwach;

 folię aluminiową;
 metale kolorowe, kapsle, zakrętki od 

słoików.

 butelek i pojemników 
z zawartością; 

 butelek i pojemników po olejach 
niespożywczych; 

 opakowań po chemikaliach, 
nawozach, środkach ochrony 
roślin, substancjach niewiadomego 
pochodzenia i o niewiadomym 
składzie;

 opakowań po lekach i zużytych 
artykułów medycznych;

 strzykawek;
 części samochodowych;
 zużytych baterii i akumulatorów;
 puszek i pojemników po farbach 

i lakierach;
 zużytego sprzętu elektronicznego 

i AGD.

Opakowania 
z tworzyw sztucznych 
i metali przed 
wrzuceniem do worka 
należy zgniatać.

WOREK 
ZIELONY
Szkło kolorowe 
– odpady ze szkła 
kolorowego, w 
tym opakowania ze 
szkła kolorowego

 szklane kolorowe butelki po sokach, 
napojach (w tym alkoholowych) 
oraz po olejach spożywczych;

 słoiki po przetworach, np. dżemie;
 opakowania po kosmetykach;
 opakowania po pokarmach dla 

dzieci.

 luster, szkła okularowego;
 wyrobów ze szkła kryształowego;
 szkła stołowego, porcelany, 

fajansu, płytek ceramicznych, 
doniczek; 

 naczyń żaroodpornych,
 żarówek, świetlówek, lamp 

neonowych i rtęciowych, lamp 
jarzeniowych; 

 ekranów i lamp telewizorowych; 
 szyb okiennych i samochodowych; 
 zakrętek, kapsli, korków;
 opakowań po lekach, 

rozpuszczalnikach, olejach 
silnikowych;

 termometrów,

Szkło wrzucane do 
worka nie może być 
potłuczone. Szkło 
bez zawartości. 
Opakowania szklane 
wrzucane do worka 
nie mogą posiadać 
kapsli, uszczelek, 
nakrętek i innego typu 
tworzyw.

WOREK 
BIAŁY
Szkło bezbarwne 
– odpady ze szkła 
bezbarwnego, 
w tym opakowania 
ze szkła 
bezbarwnego

 szklane bezbarwne (białe) butelki 
po sokach, napojach (w tym 
alkoholowych);

 słoiki po przetworach, np. dżemie;
 opakowania po kosmetykach;
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Prawidłowa segregacja odpadów od lutego 2020 r.

WOREK 
BRĄZOWY 
Odpady 
BIO – odpady 
biodegradowalne, 
w tym odpady 
zielone

 zepsute owoce i warzywa; 
 obierki, kwiaty; 
 opakowania drewniane, 
 odpady z tworzyw 

biodegradowalnych, np. liny 
z materiałów naturalnych;

 liście, skoszoną trawę; 
 drobne gałęzie;
 odpady z ogrodów;
 trociny i korę drzew.

 popiołu, żużlu, ziemi; 
 odchodów zwierzęcych; 
 odpadów kuchennych pochodzenia 

zwierzęcego (mięso, kości, ryby); 
 resztek jedzenia w płynie; 
 szkła, fajansu, porcelany; 
 styropianu, makulatury, tworzyw 

sztucznych.

Odpady 
biodegradowalne 
w tym zielone 
właściciele 
nieruchomości mogą 
zagospodarowywać 
w przydomowych 
kompostownikach.

ODPADY ZMIESZANE
Tu wrzucamy:

 zużyte środki higieny osobistej (np. wata, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe),
 zużyte obuwie,
 zatłuszczone, wilgotne lub mocno zabrudzone papier oraz folie;
 odchody zwierząt domowych;
 papierosy (w tym niedopałki papierosów);
 potłuczone szkło i szkło stołowe (np. talerze, miski, szklanki); 
 worki od odkurzacza;
 gumę i styropian (tylko opakowaniowy i zabrudzony);
 popiół (wystudzony popiół wystawiać w workach na odpady zmieszane w ilości gwarantującej nieprzerwanie się worka)

Tego nie wrzucamy:
 odpadów zielonych, czyli drobnych gałęzi, liści, skoszonej trawy;
 materiałów budowlanych i rozbiórkowych (w tym styropianu do ociepleń budynków);
 odpadów podlegających segregacji (wymienione powyżej);
 odpadów wielkogabarytowych;
 odpadów niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych;
 baterii i akumulatorów;
 lekarstw i opakowań po lekarstwach.
Gmina Raciąż prowadzi punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), w ramach którego każdy 
mieszkaniec dokonujący opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi może dostarczyć (na własny koszt) 
odpady takie jak: 
 gruz betonowy i ceglany z rozbiórek i remontów mieszkań i niewielkich remontów domów (prowadzonych we własnym 

zakresie);
 zużyte baterie i akumulatory; 
 przeterminowane leki;
 odpady niekwalifi kujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek;

 farby, kleje, lakiery, impregnaty, rozpuszczalniki, żywice zawierające substancje niebezpieczne (w oryginalnych 
niecieknących opakowaniach, opatrzone etykietą informującą o składzie);

 odpady wielkogabarytowe (meble);
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD itp.);
 zużyte opony (tylko od samochodów osobowych).

UWAGA: Przekazanie odpadów do PSZOK jest możliwe tylko po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru do Urzędu Gminy 
(w pok. nr 4, lub pod nr tel. 23 679-12-80) w celu udostępnienia PSZOK. Wytłuszczone powyżej rodzaje odpadów można, po 
wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy, oddać w ramach tzw. „mobilnej zbiórki” polegającej na odbiorze ww. odpadów 
z posesji, o ile właściciela nieruchomości nie posiada zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
zapewni samodzielny załadunek tych odpadów na podstawiony środek transportu.
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Podczas XII sesji Rady Gminy Ra-
ciąż, która odbyła się 19 grudnia 2019 
roku została podjęta uchwała budżetowa 
dla Gminy Raciąż na rok 2020. Projekt 
budżetu sporządzono w ścisłym powią-
zaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją 
gminy, przy zastosowaniu zasad racjo-
nalnego gospodarowania z uwzględ-
nieniem efektywnego i oszczędnego 
wykorzystania środków fi nansowych 
przeznaczonych na realizację zadań 

gmin. Wydatki budżetowe zaplanowa-
no z uwzględnieniem istniejącego sta-
nu organizacyjnego jednostek w wiel-
kościach umożliwiających prawidłowe 
ich funkcjonowanie, przy zapewnieniu 
niezbędnych środków na utrzymanie ist-
niejącego stanu zatrudnienia i sfi nanso-
wanie wynagrodzeń. 

Dochody na 2020 rok ustalono w 
kwocie 40 695 109,68 zł (w tym docho-
dy bieżące w kwocie 37 289 987,34 zł 

oraz dochody majątkowe w wysokości 
3 405 122,34 zł). 

Wydatki na 2020 rok ustalono w 
kwocie 40 695 109,68 zł (w tym wydat-
ki bieżące w kwocie 34 610 432,89 zł 
oraz wydatki majątkowe w wysokości 
6 084 676,79 zł). 

Ustanowiona została również rezer-
wa ogólna w kwocie 41 000,00 zł. 

UG Raciąż, DZ  

SESJA  RADY  GMINY

10 stycznia w hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej im. Powstańców 
Styczniowych w Uniecku odbył się 
pierwszy Turniej Ringo o puchar Wójta 
Gminy Raciąż. W zawodach uczestni-
czyły trzy szkoły podstawowe z terenu 
Gminy – SP Unieck, SP Koziebrody i 
SP Gralewo. Każda z drużyn zagrała po 
dwa mecze. Na najwyższym stopniu po-
dium stanęła reprezentacja gospodarzy 
(4 punkty), drugie miejsce przypadło 
drużynie z Koziebród (2 punkty), a na 
trzecim zakończyli zmagania zawodnicy 
z Gralewa (0 punktów). Młodzi sportow-
cy z rąk Wójta Zbigniewa Sadowskiego 
otrzymali pamiątkowe medale, a każda 
z drużyn oczywiście puchar. Przekazane 
zostały również torby na sprzęt sportowy. 
Grę w ringo wymyślił znany szermierz, 

Włodzimierz Strzyżewski w 1959 roku, 
a jako sport indywidualny i zespołowy 
istnieje on od 1973 roku. Celem gry jest 
zdobycie 15 punktów w wyniku obrony 

własnego pola i takich rzutów kółkiem 
ringo z własnego pola, by kółko upadło 
na pole przeciwnika. 

DZ, źródło: wikipedia.org 

Źródło: radio.bialystok.pl

Budżet gminy uchwalonyBudżet gminy uchwalony

I Turniej Ringo rozstrzygniętyI Turniej Ringo rozstrzygnięty
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Od 1 stycznia 2019 roku rolnicy 
mogą skorzystać z nowych przepisów, 
które podnoszą limit paliwa do hekta-
ra z 86 do 100 litrów. Dodatkową pulę 
30 litrów do dużych jednostek przelicze-
niowych bydła otrzymują hodowcy. 

W 2020 roku stawka zwrotu podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej wynosi 1 zł na 1 litr oleju. 
Do 1 dużej jednostki przeliczeniowej 
przysługuje 30 litrów w przypadku pro-
wadzenia przez producenta rolnego cho-
wu lub hodowli bydła. 

Zaświadczenia o liczbie dużych jed-
nostek przeliczeniowych bydła, wydaje 
biuro powiatowego kierownika ARiMR 
na wniosek producenta rolnego.

Wnioski o zwrot akcyzy w 2020 
roku będzie można składać w dwóch 
terminach: od 3 lutego do 2 marca i od 
3 do 31 sierpnia. 

W lutym 2020 toku wraz z faktura-
mi zakupu oleju napędowego wykorzy-
stanego do produkcji rolnej wystawio-
nymi w okresie od 1 sierpnia 2019 do 

31 stycznia 2020 roku, należy dołączyć 
do wniosku zaświadczenie o ilości DJP 
bydła za 2019 rok. 

UG Raciąż 

Obecne przepisy pozwalają na wydobywanie kopalin, 
w tym piasku i żwiru, na podstawie koncesji udzielanych przez 
organy administracji geologicznej – starostów lub marszałków 
województw. Istniejący stan prawny dopuszcza również wy-
dobywanie piasków i żwirów bez koncesji na potrzeby własne 
osoby fi zycznej, z nieruchomości stanowiącej jej własność lub 
będącej w jej użytkowaniu wieczystym, bez prawa sprzedaży 
wydobywanej kopaliny, jeżeli wydobycie:
– będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,
– nie będzie większe niż 10 m3 (ok. 16 ton) w roku kalenda-

rzowym, 
– nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Warunkiem koniecznym jest jednak powiadomienie dyrek-
tora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, z 7-dnio-
wym wyprzedzeniem, o zamiarze podjęcia wydobycia kopaliny. 

Prace geologiczne mogą być wykonywane tylko na pod-
stawie projektu. Są jednak wyjątki, jak np. wykop otworów 
wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykorzystania ciepła 
ziemi, czy do wykonania otworów wiertniczych o głębokości 
do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych w ilości 
nie przekraczającej 5 m3 na dobę. 

Źródło: Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie, 
UG Raciąż, DZ

Informacja w sprawie 
zwrotu podatku akcyzowego 
w 2020 roku

Informacja o zasadach 
wydobywania piasku i żwiru 
oraz wykonywaniu 
robót geologicznych 

Źródło: kalendarzrolnikow.pl
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 Godziny pracy gabinetów stomatologicznych,

KOMUNIKATY

Komunikat dotyczący organizacji czasu pracy 
w salach obsługi podatnika w urzędach skarbowych
Z dniem 7 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe, ujednolicone dla wszystkich urzędów skarbowych 

godziny obsługi podatnika. W dniach od wtorku do piątku czas obsługi podatnika będzie wynosił 
7 godzin i odbywał się w godzinach 8.00-15.00, z wyłączeniem poniedziałku, 

w którym czas pracy urzędu jest wydłużony do godziny 18.00.

z którymi Gmina Raciąż podpisała porozumienia w sprawie określenia 
sposobu organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 

w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18-go roku życia:

„NETDENT – GABINET 
DENTYSTYCZNY” 
Katarzyna Kowalska

Nowe Gralewo 13A, tel. 601 244 176 
(po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym) w dni robocze:

Niepubliczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej „ENAMEL” 

Katarzyna A. Hoszowska-Poturnicka 
Glinojeck ul. Targowa 6, tel. 665 655 115 

(po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)
w dni robocze:

– poniedziałek  7.00 – 13.00
– wtorek  12.00 – 18.00
– środa  13.30 – 19.30
– czwartek   7.00 – 13.00
– piątek   7.00 – 10.30

– poniedziałek  12.00 – 18.00
– środa   8.00 – 12.00
– piątek   8.00 – 12.00
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Zofi a Godlewska (z domu Godos) 
urodzona 25 maja 1930 r. w Krajkowie 
doskonale pamięta okres II wojny świato-
wej, bombardowania, moment wkrocze-
nia Niemców, życie w tamtej rzeczywisto-
ści i pojawienie się Armii Czerwonej na 
początku 1945 r.. W poniższej opowieści 
znajdują się także wątki o osobie, które 
choć ofi cjalnie była wrogiem, niosła po-
moc mieszkańcom […] 

Był Niemiec, który współpracował 
z Polakami. Nazywał się Rossal, a wszy-
scy mówili na niego Rosół. Ostrzegał 
m.in. księdza, taki był ksiądz Mioduszew-
ski, 20 lat był w parafi i i prawdopodobnie 
jako wojskowy miał jakiś stopień, więc 
po kilka razy był wzywany do Gestapo 
i przesłuchiwany. Jak było jakieś niebez-
pieczeństwo, a był wójtem w Raciążu, 
to ostrzegał ludzi. Uratował Antka Ko-
walskiego. Ukrywało się u niego 4 Pola-
ków i Żyd. Więc zrobili obławę i otoczyli 
z jednej i z drugiej strony, to był 10 kwiet-
nia 1942 roku. Jak zeszli się była narada – 
albo zastrzelić go za tych co się ukrywali, 
albo no nie wiadomo co. Więc ten Rossal, 
jak usłyszał że chcą go rozstrzelać mówi 
– No jak, takiego młodego człowieka? 
Wysłać go na roboty do Niemiec i niech 
pracuje. No i tak się stało. 1 maja już wy-
jechał do Niemiec. Ten Rossal ich prze-
konał, żeby go wysłać na roboty. I wtedy 
jeszcze wyjechał Sałek Józiek i Łyś, tylko 
nie pamiętam czy Stasiek czy Zdzisiek, 
któryś z tych. Ale przeżyli wojnę i wrócili. 

Był taki żandarm, który nazywał 
się Kulig. W Raciążu pracował i był tak 
niedobry względem Polaków. Zastrze-
lił Ronkiewicza w Kondrajcu, tylko nie 
wiem czy w tym 1942, czy wcześniej. 
Kowarę zastrzelił w 1943 roku. Po tym 
wypadku, ten Rossal wyrobił papiery na 
ludzi, którzy już nie żyli dla tych, którzy 
się ukrywali. To był Kowalski Włady-
sław, Kowalska Marianna i Sałkowski 
Władysław. Wysłał ich do Niemiec, na-
wet nie kazał im wsiadać w Raciążu, żeby 
ich nie rozpoznali, tylko w Baboszewie. 
Tam przeżyli wojnę. Tutaj ukrywał się 
też Żyd i przeżył w Krajkowie. Na każ-
dych drzwiach musiała być tablica, wy-
pisane imię i nazwisko danej osoby, ile 
osób mieszka. Jak była ta obława, weszli 
do jednego domu, sprawdzili na tablicy, 
że są 4 osoby, a było 5. – A ty skąd? – 
A od sąsiada. To dostał pałą i uciekł. Ja 
z siostrą bawiłyśmy się na drodze i obser-
wowaliśmy. Patrzymy, a ten Żyd biegnie 
do nas na podwórko. Tata dał mu chleba 
i krzyczał do niego – Uciekaj! Uciekaj! 
Potem poszedł gdzieś na Kruszenicę 
i tam przeżył. W 1944 armia niemiecka 
wróciła z frontu na wypoczynek, a ponie-
waż u nas była taka studnia, że wody ni-

WSPOMNIENIA

JAK BYŁO POWSTANIE,
TO TYLKO ZIEMIA DRŻAŁA…

– wspomnienia wojenne, cz. II

gdy nie brakowało, więc cały ten oddział 
stacjonował u nas. Było chyba z 20 koni. 
W tej armii niemieckiej byli Ukraińcy, 
było ich chyba ośmiu. Mieszkali tak po 
tych ludziach. Żandarmów wtedy nie 
ujrzał, bo ci dowódcy, którzy wrócili 
z frontu, mówią niech przyjadą, to my 
ich poślemy na front, niech powalczą. 
A nie tutaj z ludźmi walczą. Tak było do 
17 stycznia 1945 roku. Jak już armia ro-
syjska ruszyła z Bugonarwii, na zachód, 
więc Niemcy jak dostali wiadomość, tak 
oni biegiem uciekali. A był Niemiec, 
który nazywał się Cabel i on jakoś się 
z moim tatą zaprzyjaźnił i należał do 
partii przeciwko Hitlerowi. Nie zdążył 
nic powiedzieć, jak ruszył front, zdąży-
li uciec tylko do Raciąża. W lesie siera-
kowskim jeszcze wysadzili amunicję, bo 
tam był skład. Weszli Rosjanie i abarot, 
u nas postawili konie. Razem z Rosjana-
mi byli Ukraińcy. Rosjanie byli gorsi od 
Niemców. Chociaż tu się zachowywali 
względnie, ale byli gorsi. Złodziejstwo 
na pierwszym miejscu. Tylko weszli do 
nas do mieszkania, nie wiadomo kiedy 
i już nie ma zegarka. Oni byli tu długo. 
Wcześniej Niemcy wywozili też długi 
czas ludzi na okopy, do takiego Podgó-
rza koło Sochaczewa, kopać okopy z tej 
strony Wisły. Byli na okopach chyba w 
Sulerzyżu i na rannym apelu jednego 
zabrakło. Jeden uciekł. Więc obstawili 
wszystko i jednego zabili – Julian Gładki 
się nazywał, młody chłopak, 20 lat. Jego 
grób tu jest w Krajkowie. 

Ja jeździłam na okopy do Racią-
ża, były wzdłuż cmentarza i chodziłam 
2 albo 3 tygodnie kopać okopy, jako 
14-latka. Pomagali mi sąsiedzi, jak nie 
dawałam rady kopać. W międzyczasie 
wyszło zarządzenie – oddać wszystkich 
niepełnosprawnych do punktów skupu, 
więc powywozili. U nas był jeden czło-
wiek, który nie miał nogi i była kobieta, 
która miała niewładne nogi, ale miała 

maszynę do szycia i obszywała wszyst-
kich. Natomiast ten Rossal nie pozwolił 
ich wywieźć, mówi – Jak to? Ten czło-
wiek odstawia kontyngent, wszystko robi. 
Ta obszywa całą okolicę, nie oddam 
ich. Wszystkich tych niepełnospraw-
nych, których oddali, Niemcy rozstrzelali 
w lesie w Ościsłowie (las nazywany jest 
Małym Katyniem). To był 1944 rok. Ile 
tych osób rozstrzelali to nie wiem. Lu-
dzie opowiadali, że kogo zabili to zabili, 
ale niektórych wrzucali żywcem. Ponoć 
3 dni ziemia chodziła w tym miejscu, 
gdzie ich zakopali. 

Za okupacji Niemcy robili bruk ma 
tej trasie Płock – Ciechanów i przyjeż-
dżali tu robotnicy z Płocka. Oni po pra-
cy przyjeżdżali do stryjka, kupowali po 
kilogramie po dwa mięsa i wracali. Jak 
Rosjanie nastali ten Rossal uciekł, ale po 
jakimś czasie wrócił i zgłaszał się tylko 
na komendę. Długo był, chodził do pra-
cy. Potem jak wyjechał do Niemiec pisał 
listy z moim wujkiem, Andrzejem. Przy-
chodzili też handlarze, raz w tygodniu. 

W Warszawie nie było co jeść, to 
przychodzili i to dużo osób przychodziło. 
Stryjek był taki ryzykowny na wszystko, 
zabił świniaka i sprzedawał. Przychodził 
taki jeden, cyganiak go nazywali. Po 
wojnie przyszedł do nas. Był na medy-
cynie, nazywał się Jerzy Kryński. Przy-
szedł do mamy i zapytał czy go poznaje. 
Mama powiedziała że nie, – A cyganiaka 
pani pamięta? Ile taki młody chłopak 
mógł wziąć dla plecy, żeby nieść? Oni 
w nocy szli, a w dzień spali. Mieli swo-
je miejsca, kryjówki. Mieli w Nowym 
Dworze umówionego człowieka, którzy 
przewoził ich przez Bugonarew, a oni 
później szli na Pragę, bo mosty na Wiśle 
były pozrywane […] Jak było Powstanie 
Warszawskie, w dzień było widać dym, 
a w nocy czerwoną łunę i cały czas sły-
chać było strzały, cały czas. Jak chodziło 
się paść krowy i człowiek się położył, to 
tylko ziemia drżała. 

W 1945 roku pojechałam ze stryjem 
do Warszawy. Z Grochowa do Nowego 
Światu szliśmy tylko taką ścieżką, nie 
było autobusów, tramwajów. I wszędzie 
gromada gruzu. Potem z tych gruzów 
Warszawy wybudowali Stadion Dziesię-
ciolecia. Mój tata należał do organizacji, 
ale nigdy nie powiedział do jakiej. Czy 
to było AK, czy to były Bataliony Chłop-
skie. Ja chodziłam z listami do dwóch 
osób. Nie wolno było mi tego czytać. 
Chodziłam do Raciąża i do Glinojecka. 
W Raciążu chodziłam na Piątka, miesz-
kał przy starej poczcie koło kościoła. 
Gdyby teraz wybuchła taka wojna, ludzie 
nie daliby sobie rady. Nie przeżyliby. 

Dawid Ziółkowski 

Zofi a Godlewska
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Grudzień w Kole Gospodyń Wiejskich w Uniecku był bar-
dzo pracowity. Na początku miesiąca została zorganizowana 
zbiórka charytatywna pt. „Każdy może zostać Świętym Mi-
kołajem”. Zbiórka odbywała się w okolicznych sklepach oraz 
wśród mieszkańców Uniecka i okolic. 19 grudnia 2019 r człon-
kinie Koła wybrały się z zebranymi darami do Fundacji Od-
zyskać Radość w Kraszewie-Czubakach oraz Fundacji Dom 
Samotnych Matek w Kraśniewie. W Kraszewie Pani Dyrektor 
Specjalnej Szkoły Podstawowej „Odzyskać Radość” Marta Sa-
moraj oraz Pani koordynator Magdalena Kowalska ciepło przy-
witały gości oraz przekazały podziękowania za okazaną pomoc. 
W Kraśniewie Panie z KGW Unieck przywitał prezes funda-
cji Andrzej Konieczka. W fundacji dzieci oraz ich mamy były 
bardzo zadowolone z wizyty, a przekazane zabawki i rzeczy 
wywołały dużą radość. Dziękujemy mieszkańcom Uniecka oraz 
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali dary na  naszą 
pierwszą zbiórkę (oczywiście nie ostatnią!), która zakończyła 

się bardzo owocnie – mówią Panie z unieckiego KGW i zapo-
wiadają, że dalej będą angażować się w pomoc potrzebującym. 
Kolejnym pracowitym okresem w Kole były przygotowania do 
Balu Sylwestrowego organizowanego wspólnie z OSP Unieck. 
Zaangażowane Panie przez kilka dni przed imprezą przygoto-
wywały pyszne dania, przystawki oraz ubierały remizę strażac-
ką. Oprócz członkiń Koła i mieszkańców Uniecka, na zabawie 
sylwestrowej pojawili się także goście z innych miejscowości. 
Oprawę muzyczną zapewnił zespół Patrico we współpracy 
z One Dance oraz saksofonistką Magdaleną Krupińską. O go-
dzinie 0:00 wszyscy goście wyszli na zewnątrz aby przywitać 
Nowy Rok przy lampce szampana oraz podziwiając pokaz fa-
jerwerków. Zabawa sylwestrowa trwała do białego rana. Wszy-
scy goście opuścili remizę w wyśmienitych humorach oraz za-
powiadali, że czekają na kolejne imprezy organizowane przez 
KGW w Uniecku.  

AŁ, KGW Unieck 

Uprzejmie informujemy, że Rada Gminy Raciąż uchwałą nr XI.95.2019 
przyjęła Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na podstawie którego 

w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na realizację takich przedsięwzięć jak:
 Realizacja zadań w zakresie rozwoju i promocji kultury, sztuki i tradycji, organizacja imprez i 

wydarzeń kulturalnych 

 Wspieranie aktywności seniorów 

 Upowszechnianie i wspieranie sportu i rekreacji w szczególności wśród dzieci i młodzieży gminnej 

Ogłoszenie konkursu będzie umieszczone na stronie internetowej gminy i na facebooku. 
Szczegółowe informacje można uzyskać u sekretarza Urzędu Gminy osobiście lub telefonicznie pod 
numerem (23) 679 12 80, wew. 112. 
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie 
gminy Raciąż. 

UG Raciąż

Ważna informacja Ważna informacja 
dla organizacji pozarządowych dla organizacji pozarządowych 

KGW UKGW Unieck bawi się i pomaganieck bawi się i pomaga
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Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych
z terenu gminy Raciąż w okresie styczeń – marzec 2020

Miejscowość Styczeń 2020 Luty 2020 Marzec 2020
Dobrska-Kolonia
Dobrska-Włościany
Kraśniewo
Nowe Gralewo 
Stare Gralewo
Szapsk
Wępiły
Złotopole

20 17 19

Folwark-Raciąż
Kaczorowy
Kiniki
Kozolin
Strożęcin
Witkowo

21 18 20

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

22 19 23

Cieciersk
Druchowo
Koziebrody
Kraszewo Falki 
Malewo

23 20 24

Pojemnik oraz worki należy wystawić do drogi publicznej 
do godz. 7.00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie. 

Odpady zmieszane w miesiącach: styczeń, luty, marzec odbierane będą 1 raz w miesiącu 
w poszczególnych miejscowościach w wyżej wymienione dni.

Odpady segregowane w miesiącach: styczeń, marzec odbierane będą 1 raz w miesiącu 
w poszczególnych miejscowościach w wyżej wymienione dni.

Odpady bio w miesiącach: styczeń, marzec odbierane będą 1 raz w miesiącu 
w poszczególnych miejscowościach w wyżej wymienione dni. 

Odbiór tylko od mieszkańców, którzy nie posiadają kompostownika.
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Pojemnik oraz worki należy wystawić do drogi publicznej 
do godz. 7.00 w dniu wyznaczonym w harmonogramie. 
Odpady zmieszane w miesiącach: styczeń, luty, marzec odbierane będą 1 raz w miesiącu 
w poszczególnych miejscowościach w wyżej wymienione dni.
Odpady segregowane w miesiącach: styczeń, marzec odbierane będą 1 raz w miesiącu 
w poszczególnych miejscowościach w wyżej wymienione dni.
Odpady bio w miesiącach: styczeń, marzec odbierane będą 1 raz w miesiącu w poszczególnych 
miejscowościach w wyżej wymienione dni. 
Odbiór tylko od mieszkańców, którzy 
nie posiadają kompostownika.
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Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych
z terenu gminy Raciąż w okresie styczeń – marzec 2020

Miejscowość Styczeń 2020 Luty 2020 Marzec 2020
Bielany
Kraszewo Czubaki
Kraszewo Gaczułty
Kraszewo Podborne
Kraszewo Rory
Kraszewo Sławęcin
Mała Wieś

24 21 25

Ćwiersk 
Draminek
Drozdowo
Kossobudy
Kruszenica
Pęsy
Sierakowo
Zdunówek

27 24 26

Budy Kraszewskie
Kodłutowo
Lipa
Pólka-Raciąż
Żychowo

28 25 27

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

29 26 30

Charzyny
Jeżewo-Wesel
Sikory
Unieck

30 27 31


