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Ponad pół miliona dla Gminy Raciąż!

6 marca 2020 r. w Ciechanowie Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski wraz z Panią Skarbnik Barbarą Rumianowską podpisali 
umowę, na mocy której Gmina otrzyma ponad pół miliona dotacji na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. 

Więcej wewnątrz numeru

Wszelkie informacje na temat koronawirusa 
oraz ograniczeniach w pracy Urzędu Gminy 

i poszczególnych jednostek wewnątrz numeru

Dopłaty 2020Dopłaty 2020

Informacje na temat 
Dopłat Bezpośrednich 2020 

znajdą Państwo 
na stronie 4

Harmonogram Harmonogram 
wywozu odpadówwywozu odpadów

Na stronach 11 i 12 znajdą Państwo 
szczegółowy harmonogram wywozu odpadów 

w okresie od kwietnia do grudnia 2020
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Spotkanie 
z przedstawicielami organizacji pozarządowych
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6 marca 2020 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie odbyło się uro-
czyste podpisanie umów przez Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego reprezentowany przez Marszałka Województwa 
– Adama Struzika, z lokalnymi gminami o przyznaniu pomocy 
dla inwestycji  typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiej-
skich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. W imieniu Gminy Raciąż umowę podpisał 
Wójt Gminy Raciąż – Zbigniew Sadowski, przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy – Barbary Rumianowskiej.

Gmina Raciąż otrzymała dofi nansowanie na rozbudowę 
trzech sieci wodociągowych w miejscowościach Kossobudy, 
Krajkowo oraz Witkowo o łącznej długości 785,50 m oraz na 
budowę 27 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wysokość 
dofi nansowania wynosi do 63,63 % kosztów kwalifi kowalnych, 
co stanowi kwotę 519 861,00 zł.

UG Raciąż, DZ

Ponad pół miliona dla Gminy Raciąż!

4 marca 2020 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Raciążu odbyła się XV sesja Rady Gminy Raciąż. Na sesji 
obecnych było 15 radnych, a także osoby spoza rady – Wójt 
Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski, Sekretarz Anna Dumiń-
ska-Kierska, Skarbnik Gminy Raciąż Barbara Rumianowska, 
kierownicy referatów, sołtysi, dyrektorzy szkół, a także zapro-
szeni radni Powiatu Płońskiego Elżbieta Grodkiewicz, Elżbieta 
Kuźniewska, Bożena Szerszeniewska i Artur Adamski. Wójt 
Zbigniew Sadowski przedstawił informacje na temat wydarzeń, 
które odbyły się w okresie międzysesyjnym. Podczas obrad 
Radni Gminy Raciąż podjęli uchwały w sprawie:

XV sesja Rady Gminy Raciąż
– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż
– zmiany uchwały budżetowej Gminy Raciąż na 2020 rok
– udzielania Powiatowi Płońskiemu pomocy fi nansowej 

w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Raciąż na dofi -
nansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Sa-
modzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Płońsku

– ustalenia ekwiwalentu dla członków OSP w Gminie Raciąż. 
Podczas sesji Wójt Gminy Raciąż, wraz z Panią Sekretarz 

oraz Panią Przewodniczącą Rady przekazali kwiaty oraz życze-
nia Pani Małgorzacie Ptasik, członkini Koła Gospodyń Wiej-
skich w Koziebrodach, jako podziękowanie i wyrazy uznania 
za zdobycie nagrody Gospodyni 2019 roku w Powiecie Płoń-
skim w plebiscycie „Mistrzowie Agro 2019”. Wójt Zbigniew 
Sadowski w imieniu swoim oraz całej Rady podziękował także 
za przekazywanie tradycji i promocję gminy. 

UG Raciąż, DZ  
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W znowelizowanej ustawie, którą w 
tym tygodniu podpisał prezydent, okre-
ślono początek terminu przyjmowania 
oświadczeń na 1 marca. W związku z 
tym, że w tym dniu przypada niedziela, 
w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać 
tego typu dokumenty do biur powiato-
wych ARiMR od poniedziałku 2 marca.
Oświadczenia mogą składać rolnicy, któ-
rzy zadeklarowali we wniosku złożonym 
w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych 
mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak 
zmian w odniesieniu do wniosku o przy-
znanie płatności złożonego w 2019 r., 
chcą ubiegać się o te same płatności co w 
roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali 
wyłącznie o:

– jednolitą płatność obszarową, 
płatność za zazielenienie, płatność do-
datkową, płatność związaną do powierz-
chni uprawy chmielu, płatność do owiec 
i płatność do kóz, płatność niezwiązaną 
do tytoniu;

– płatności dla obszarów z ograni-
czeniami naturalnymi lub innymi szcze-
gólnymi ograniczeniami (płatność ONW) 
(PROW 2014-2020);

– wypłatę pomocy na zalesianie 
(PROW 2007-2013);

– premię pielęgnacyjną i premię za-
lesieniową (PROW 2014-2020).

Złożenie oświadczenia jest równo-
znaczne ze złożeniem wniosku o przy-
znanie płatności na rok 2020. Wzór 
oświadczenia będzie dostępny na stronie 
internetowej ARiMR.Termin składa-
nia wniosków o dopłaty bezpośrednie i 
obszarowe za pośrednictwem aplikacji 

eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak 
dotychczas rozpocznie się 15 marca.

arimr.gov.pl, UG Raciąż, DZ

W związku z epidemią koronawi-
rusa, ARiMR zachęca do załatwiania 
spraw drogą elektroniczną  bądź li-
stownie. Dostępna jest także infolinia, 
na którą można dzwonić pod numer 
800 38 00 84 lub 22 595 06 11.

KOMUNIKAT  //  DOPŁATY  

Dopłaty 2020Dopłaty 2020

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną mając na względzie zdrowie pracowników i interesantów, 
Wójt Gminy Raciąż informuje, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Raciąż oraz GOPS – Raciąż 
uruchomił biura podawcze zlokalizowane przy wejściach.

Obsługa interesantów odbywać się będzie jedynie na biurze podawczym, poprzez wezwanie pracownika 
dzwonkiem. Przed wezwaniem pracownika bezwzględnie należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym 
umieszczonym na biurze podawczym.

Wszelkie wnioski, podania składane mogą być:
– drogą pocztową;
– środkami komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem profi lu zaufanego lub kwalifi kacyjnego podpisu 

elektronicznego
                           Adres skrzynki epuap: /78vo51pxuq/SkrytkaESP
– na biurze podawczym zlokalizowanym w wejściu do budynków Urzędu.
Podjęte działania mają charakter prewencyjny i zapobiegawczy rozpowszechniania się wirusa COVID-19.

Za utrudnienia przepraszamy:
Wójt Gminy Raciąż
Z bigniew Sadowski

Komunikat dotyczący pracy 
Urzędu Gminy Raciąż oraz

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku 
o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak 
zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i po-
trwa do 15 kwietnia 2020 r.
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Od 2003 r. konkurs organizowany 
jest przez Kasę Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego, we współpracy 
z Ministerstwem Rolnictwa i Roz-
woju Wsi oraz Państwową Inspekcją 
Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wspar-
cia Rolnictwa. Od 2018 roku współ-
organizatorem jest również Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. XVIII Ogólnokrajowy Kon-
kurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
uzyskał Patronat Honorowy Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy. 

W siedemnastu edycjach Konkur-
su udział wzięło ponad 20 tysięcy go-
spodarstw indywidualnych. Każdego 
roku uczestnikom przyznawane są 
cenne nagrody. W roku 2019 gospo-
darstwo Państwa Grażyny i Leszka 
Bobrowskich z województwa mazo-
wieckiego otrzymało 3 miejsce na 
etapie centralnym. Właściciele zgła-
szanych gospodarstw mają okazję do 
zaprezentowania swoich warsztatów 
pracy i osiągnięć zawodowych, zdo-
bycia cennych nagród, a także pod-
dania gospodarstwa profesjonalnemu 
audytowi bezpieczeństwa pracy, który 
przeprowadzą komisje konkursowe. 
Podczas eliminacji sprawdzą one, czy 
zasady ochrony zdrowia i życia są sto-
sowane w ocenianym gospodarstwie, 
a także czy wyeliminowane są w nim 
zagrożenia wypadkowe. 

W skład komisji konkursowych 
etapów regionalnych i wojewódzkie-
go na Mazowszu wchodzą specjaliści 
z zakresu bhp w rolnictwie reprezentu-
jący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, Agencję Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, 
Okręgowy Inspektorat Pracy, Mazo-

wiecki Ośrodek Doradztwa Rolnicze-
go, Mazowiecką Izbę Rolniczą i inne 
instytucje działające w środowisku 
wiejskim. Zastosowanie się do ich rad 
i uwag przyczynia się do wyelimino-
wania wielu zagrożeń, a tym samym 
do zmniejszenia ryzyka wypadków i 

chorób zawodowych rolników oraz 
ich rodzin. 

Szczegółowe informacje o orga-
nizacji Konkursu można uzyskać w 
Placówce Terenowej KRUS w Płoń-
sku, ul. Zajad 4 lub (tel. 23 6640417 
e-mail: plońsk@krus.gov.pl ).

KONKURS BEZPIECZNE 
GOSPODARSTWO ROLNE 2020

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych 
do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa 
i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.
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(23) 662 28 39
501 210 808

(23) 673 03 53 Ciechanów
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23 marca 2020 roku Zarząd Powiatu Płońskiego 
wydał komunikat 

o zmianie na stanowisku dyrektora SPZ ZOZ Płońsk. 
 Pawła Obermeyera 

na stanowisku zastąpił 
Marcin Ozdarski. 

Źródła zdjęć: mazovia.pl i vitalmedica.com.pl

Życzenia Prezydenta RP 
na Dzień Sołtysa

ZMIANA DYREKTORA W PŁOŃSKIM SZPITALU ZMIANA DYREKTORA W PŁOŃSKIM SZPITALU 
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8 marca, w swoje święto, Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich w Uniecku oraz mieszkanki miejscowości spotkały się 
przy przysłowiowym „ciastku i kawie”. Miłe niespodzianki 
przygotowali dla nich druhowie z OSP Unieck, a także przed-
stawiciele Jednostki Strzeleckiej 1863 w Uniecku. 

Spotkanie, które odbyło się w remizie OSP Unieck prze-
biegło w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Panie z KGW 

przygotowały pyszne jedzenie i słodkości. Miłym gestem 
wykazali się druhowie z Unieckiej OSP, którzy pojawili się 
z tortem oraz życzeniami. W imieniu strzelców z Jednostki 
Strzeleckiej 1863 tradycyjne tulipany przekazał Paniom do-
wódca Artur Zybała. 

DZ 

Dzień Kobiet w KGW UnieckDzień Kobiet w KGW Unieck
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Przedstawiamy Państwu 
kolejną odsłonę naszego 
cyklu „Wspomnienia z woj-
ny”. W marcowym numerze 
rozmowa z mieszkańcem 
Uniecka, Henrykiem Maj-
czykiem, który w chwili 
wybuchu II wojny świato-
wej mieszkał w Gradzano-
wie Zbęskim. 

Urodziłem się 1 czerwca 
1934 r. w Gradzanowie Zbę-
skim, mój tata Bolesław uro-
dził się w 1900 roku, mama 
była z Szyszków z Pomorza. 
Ojciec był w Legionach Pił-
sudskiego, w 1920 pognał 
ruskich w okolicy Ostrołęki 
i Łomży. Później, jak po-
wstało Wojsko Polskie, to 
był w pierwszym szeregu i 
stał na kresach, 100 km za 
Lwowem, w Stanisławowie 
[…] 

Pamiętam jak w 1939 roku, żniwa 
były, to był lipiec, listonosz przyniósł 
powiastkę do wojska dla ojca. Wiedzieli, 
że ten Hitler napadnie i była mobilizacja. 
Pamiętam, że się spłakaliśmy wszyscy. 
Listonosz powiada: Pan dobrze czyta, 
Pan jest w odwodzie (w rezerwie, przyp. 
red.). Ojciec miał 39 lat, to już był w od-
wodzie, bo młodsze roczniki to wzięli do 
wojska, przygotowywali się […] 

Jak wojna wybuchła, to mówili, żeby 
wszyscy uciekali za Wisłę, za Płock bo 
tam będzie wielka obrona… Boże Ko-
chany, pamiętam to…Z rana ludzie w 
popłochu uciekali bocznymi droga-
mi. Przecież od Mławy do nas było 30 
km. Uciekały kobiety z dziećmi, wszy-
scy byli głodni. Moja mama pytała się 
Gdzie wy uciekacie? Odpowiadały, że 
kazali im uciekać za Płock. Jak wy już 
nie macie co jeść… Do Płocka nie do-
szli, przez Raciąż nawet się nie prze-
dostali. Raciąż się już palił – Mławska, 
Płocka… W Gradzanowie Kościelnym 

GDZIE WY UCIEKACIE? 

JUŻ NIE MACIE 
CO JEŚĆ…

– wspomnienia z wojny 

Henryk Majczyk wraz z żoną. 
Fotografi a prawdopodobnie z lat 60.

W Uniecku też był Koh-
lert, brat tamtego z Gradza-
nowa Zbęskiego. Posterunek 
niemiecki był na plebanii, ja 
mieszkam tu 60 lat, ale wiem 
z opowieści. Był ksiądz, ale 
przeżył, bo nazywał się Mej, 
jakoś tak. Nazwisko miał takie 
trochę niemieckie, bo nasz w 
Gradzanowie to nie, w Dział-
dowie go zamęczyli. Całą oku-
pację nie mieliśmy księdza, 
tylko był z Ziemian ksiądz Go-
sik, jeden jedyny został, on był 
w Raciążu. Raz w miesiącu go 
puścili i odprawiał mszę […] 

Przed wojną był nauczyciel 
nie wiem skąd on nastał, Jan 
Jankowski się nazywał, był 
po maturze. Nie było radia, 
nie spotkał się z ludźmi, nie 
był zorientowany. Przyszli po 
niego żandarmi, aresztowali 

go no i zginął. Tylko za to, że miał wy-
kształcenie […] 

Byliśmy w strachu, myśleliśmy kie-
dy ci Niemcy odejdą, czy nas wykoń-
czą. I Sybillę wynajdowali, to czytałem, 
że czarny orzeł na wschód ruszy, ale tam 
złamie swoje skrzydło i wróci […] tak 
było w tej Sybili […] 

Jak było wyzwolenie, to ruski mie-
li psie zaprzęgi i karabiny maszynowe, 
byli poubierani w białe kombinezony a 
Niemcy uciekali przed nimi. Nie było 
żadnego oporu. Ruski sami wleźli i 50 
lat tu siedzieli. Ja to pamiętam wszystko 
[…] 

Dwóch synów tego Kohlerta z 
Uniecka wzięli do Wehrmachtu i zginęli 
pod Stalingradem. Cieszył się, że tutaj 
nastał, zabrali gospodarstwo Przyby-
szewskim i jemu oddali. Po tym już go 
nic nie cieszyło, jak ci synowie zginęli. 

Danuta Kantorowska, 
Krystyna Chyczewska, 

Dawid Ziółkowski 

spadły bomby, parę ludzi zginęło. Dwie 
bomby spadły na most, co był w 1933 
roku budowany. Takie dwie duże dziu-
ry się zrobiły i jak ludzie uciekali, to te 
dziury omijali. Pamiętam, że moja nie-
boszczka mama napiekła chleba, byli-
śmy przygotowani do ucieczki. Był taki 
rozkaz, żeby nie siedzieć w domu, tylko 
jak ktoś miał duże drzewa, to kazali się 
z dziećmi i pierzynami w te drzewa. Jak 
uciekaliśmy, chowaliśmy się pod takie 
topole. Leciał nad nami messerschmitt z 
karabinem maszynowym i zrzucił bom-
bę, ale z pół kilometra dalej. Pytałem 
się potem ojca Czy on nas nie widział? 
Ojciec odpowiedział, że widział i mówi 
Może szwab, a może i człowiek […] 

W Gradzanowie mieszkaliśmy tak 
w polu, za sąsiadów miałem Kohlertów. 
Byli tam chłopaki. Oni byli starsi. Petro-
nela Olszewska pracowała u tej Niemki, 
dobra dla niej była. Ci Niemcy, no Boże 
kochany, nie było chłopaków tośmy się 
kolegowali, ale mięso dostali do jedze-
nie, to się nie podzielili […] 
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W odpowiedzi na zaistniałą sy-
tuację, ale także na apel Ministra Edu-
kacji Narodowej, a przy tym chcąc 
zachęcić dzieci do przebywania w 
domu i naukę, w ramach ogólnopol-
skiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą 
rodziców” Centrum Rozwoju Lokal-
nego przygotowało serię materiałów 
dydaktycznych do wspólnej domowej 
nauki rodziców i dzieci. W każdą śro-
dę i każdy piątek na stronie interne-
towej www.crl.org.pl będą ukazywać 
się materiały do pobrania całkowicie 
za darmo. Zamieszczane lekcje będą 
obejmować tematykę zdrowego bez-

pieczeństwa, zdrowego trybu życia, 
promocji sportu, ekologii czy histo-
rii. Zakres tematyczny i liczba lekcji 
będzie zależna od rozwoju sytuacji i 
ewentualnej decyzji co do wydłużenia 
okresu zamknięcia przedszkoli i szkół 
podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierw-
szego pakietu materiałów pn. „Je-
stem bezpiecznym uczeniem, jestem 
bezpiecznym przedszkolakiem”. W 
paczce znajduje się prezentacja multi-
medialna oraz 4 zadania do wykona-
nia. By zachęcić wszystkich rodziców 
i dzieci do wspólnej nauki Centrum 

Rozwoju Lokalnego informuje, że 
17 marca na profi lu na Facebooku 
(facebook.com/centrum.rozwoju.lo-
kalnego) pojawi się konkurs, w któ-
rym do wygrania są ciekawe nagrody. 
By wziąć udział w konkursie będzie 
trzeba w komentarzu zamieścić zdję-
cie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. 
Szczegółowe informacje o konkursie 
już we wtorek 17 marca.

Materiały można pobrać pod ad-
resem: https://crl.org.pl/2020/03/12/
dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

MEN, UG Raciąż, DZ

Dzieci uczą rodziców w domu! – Dzieci uczą rodziców w domu! – 

darmowe materiały do nauki w domu darmowe materiały do nauki w domu 
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Harmonogram wywozu odpadówHarmonogram wywozu odpadów
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