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Tegoroczne obchody rocznicy Święta Konstytucji 3 Maja były zupełnie inne niż te dotychczasowe. 
Ze względu na zagrożenie związane z pandemią koronawirusa ofi cjalne uroczystości ograniczono do 
złożenia kwiatów pod Pomnikiem Pamięci w Raciążu. Więcej wewnątrz numeru

Tablety przekazane

Wójt Gminy Raciąż informuje, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną przedłuża termin składania wniosków 
w Konkursie dla Organizacji Pozarządowych. Ostatecznym terminem jest 30 czerwca 2020 r.

11 maja w budynku Urzędu Gminy w Raciążu Wójt Gminy 
Raciąż Zbigniew Sadowski wraz z Przewodniczącą Rady Gmi-
ny Grażyną Rogowską przekazali dyrektorom szkół podstawo-
wych z terenu gminy 45 sztuk tabletów, które zostały zakupio-
ne dzięki dotacji z programu rządowego.  Więcej na stronie 2

Zmiany proboszczów 
w Gralewie i Uniecku

4 maja 2020 r. Kuria Diecezji Płockiej poinformowała 
o zmianach proboszczów w aż 20 parafi ach. Wśród nich zna-
lazły się dwie parafi e z terenu Gminy Raciąż – parafi a pw. 
Św. Małgorzaty w Gralewie oraz parafi a pw. Św. Jakuba 
Apostoła w Uniecku.                                  Więcej na stronie 4

Fot. Sławomir Milejski
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O godzinie 11:30 w raciąskim kościele Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny odbyła się msza święta w intencji 
ojczyzny. Następnie przedstawiciele jednostek samorządowych 
złożyli biało-czerwone wieńce pod Pomnikiem Pamięci przy 
Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu. W 
imieniu władz Gminy Raciąż wieniec złożyli Wójt Gminy Ra-
ciąż Zbigniew Sadowski oraz Przewodnicząca Rady Gminy 
Grażyna Rogowska. 

Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku i była 
pierwszą tego typu ustawą w Europie, a drugą na świecie (po 
konstytucji amerykańskiej). Konstytucja m.in. zmieniała ustrój 

państwa na monarchię dziedziczną, zrównywała prawa osobiste 
szlachty i mieszczan czy znosiła liberum veto. Obowiązywała 
tylko przez rok, po tym jak została obalona przez konfederację 
targowicką przy pomocy wojsk rosyjskich.

DZ 

11 maja w budynku Urzędu Gminy 
w Raciążu Wójt Gminy Raciąż Zbigniew 
Sadowski wraz z Przewodniczącą Rady 
Gminy Grażyną Rogowską przekazali 
dyrektorom szkół podstawowych z tere-
nu gminy 45 sztuk tabletów, które zostały 
zakupione dzięki dotacji z programu rzą-
dowego. Ponadto, wcześniej przekazano 
16 tabletów zakupionych z budżetu Gmi-
ny oraz 16 tabletów, które udostępnili 
Radni Gminy Raciąż. Szczegółowych 
informacji dotyczących rozdysponowa-
nia tabletów będą udzielać dyrektorzy 
szkół. Mamy nadzieję, że przekazany 
sprzęt umożliwi dzieciom naukę i ukoń-
czenie roku szkolnego 2019/2020. W tym 
miejscu chcemy podziękować dzieciom, 
nauczycielom i rodzicom za ciężką pracę 
spowodowaną obecną sytuacją kryzyso-
wą. Życzymy Wam spokoju, cierpliwo-
ści, wytrwałości i szybkiego powrotu do 
budynków szkolnych.

UG Raciąż, DZ 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJAŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Tablety przekazane szkołom Tablety przekazane szkołom 

Tegoroczne obchody rocznicy Święta Konstytucji 3 Maja były zupełnie inne niż te dotychczasowe. 
Ze względu na zagrożenie związane z pandemią koronawirusa ofi cjalne uroczystości ograniczono do 
złożenia kwiatów pod Pomnikiem Pamięci w Raciążu. 



„Głos Raciąża” nr 5/2020 3ZMIANY …  // OGŁOSZENIE // PODZIĘKOWANIA

Od 4 maja 2020 r. interesanci po-
nownie są przyjmowani bezpośrednio 
przez urzędników. Wznowione zosta-
ło także przyjmowanie wpłat w kasie 
urzędu. Uruchomiona została także 
pomoc rolnikom w wypełnianiu wnio-
sków o dopłaty bezpośrednie. 

Jednocześnie apelujemy o zacho-
wanie wszelkich środków ostrożno-

ści w związku z trwającą pandemią. 
Należy pamiętać, że urząd to miejsce 
publiczne, w związku z tym intere-
sanci obowiązkowo muszą mieć za-
słonięte drogi oddechowe. Ponadto, 
do pokojów będzie można wchodzić 
wyłącznie pojedynczo. W kolej-
kach należy zachowywać odległość 
2 metrów od drugiej osoby. Przed 

wejściem do urzędu obowiązkowo 
należy zdezynfekować ręce płynem 
dezynfekującym umiejscowionym 
przy wejściu. 

Apelujemy o przestrzeganie obo-
wiązujących zaleceń Ministerstwa 
Zdrowia, w celu ochrony zdrowia 
własnego i innych. 

UG Raciąż, DZ  

Sprzątanie w Witkowie

Sprzątanie w Witkowie

Zmiany w funkcjonowaniu Zmiany w funkcjonowaniu 
Urzędu GminyUrzędu Gminy

Szanowni Mieszkańcy Gminy Raciąż
Wójt Gminy Raciąż oraz komendant Komisariatu Policji w Raciążu 
przypominają, iż nadal obowiązują wprowadzone zasady bezpieczeństwa 
w związku z epidemią koronawirusa. Dotyczy to m.in. zakrywania ust 
i nosa oraz zachowania co najmniej 2 metrów odległości od siebie. 
Dotyczy to wszystkich miejsc publicznych, włącznie z miejscami, 
gdzie odbywają się uroczystości religijne poza budynkiem kościoła. 
Stosujmy się do wszystkich wprowadzonych norm dbając przez to 
o bezpieczeństwo swoje oraz innych. 

UG Raciąż  

9 maja w Witkowie 
odbyła się społeczna akcja 

sprzątania miejscowości. 
Zebrano kilkanaście worków 

z różnymi odpadami. 
Dziękuję wszystkim mieszkańcom 

za pomoc i zaangażowanie 
w przeprowadzenie tej akcji – 

mówi sołtys Witkowa, 
Henryka Cichaczewska. 

Z pewnością gest na jaki 
zebrali się mieszkańcy 

Witkowa jest godny pochwały 
i wyróżnienia.

DZ
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4 maja 2020 r. Kuria Diecezji Płoc-
kiej poinformowała o zmianach pro-
boszczów w aż 20 parafi ach. Wśród nich 
znalazły się dwie parafi e z terenu Gminy 
Raciąż – parafi a pw. Św. Jakuba Apostoła 
w Uniecku oraz parafi a pw. Św. Małgo-
rzaty w Gralewie. 

Proboszcz z Uniecka, ksiądz Woj-
ciech Iwanowski, który zarządzał parafi ą 
od 2010 roku, od 1 lipca będzie probosz-
czem w parafi i pw. Św. Stanisława w Le-
kowie. 

Ksiądz Jan Piotrowski (powiatowy 
kapelan straży pożarnej), który od 2003 
roku był proboszczem w Gralewie prze-
chodzi na emeryturę. 

Od 1 lipca 2020 r. parafi ę w Uniecku 
obejmie ksiądz Piotr Chojnowski (do-
tychczas proboszcz parafi i pw. Św. Wa-
lentego w Unierzyżu), zaś obowiązki w 
Gralewie przejmie ksiądz Wiesław Mor-
don (dotychczasowy proboszcz parafi i 
pw. NMP Szkaplerznej w Żmijewie). 

Zarówno księdzu Wojciechowi jak 
i księdzu Janowi dziękujemy za ich  dłu-
goletnią posługę duszpasterską w para-
fi ach w Uniecku i Gralewie i życzymy 
wszelkiej pomyślności na ich dalszej, 
duchowej drodze. 

Redakcja

ODCHODZĄ PROBOSZCZOWIE // STRZELCY Z UNIECKA 

9 maja, po kilku tygodniach przerwy związanej z epidemią koro-
nawirusa, Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 1863 Unieck reaktywowali 
swoje spotkania i szkolenia. Członkowie jednostki od razu zabrali się do 
działania, roznosząc maseczki higieniczne przeciw COVID-19 wykona-
ne przez pracowników Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
Raciążu w przy czynnym wsparciu Jednostki, która dostarczyła materia-
ły niezbędne dla szycia maseczek. Choć ilość maseczek była ograniczo-
na, to w miarę możliwości zaspokojono potrzeby mieszkańców Uniecka 
i Jeżewa-Wesel. 

JS 1863 Unieck, DZ  

Zespół Szkół 
w Raciążu 
zaprasza do 
zapoznania się 
z ofertą 
edukacyjną 
na rok szkolny 
2020/2021. 
Rejestracja 
kandydatów 
on-line 
rozpocznie się 
w terminie 
ustalonym 
przez MEN

Więcej szczegółów 
na stronie szkoły zsraciaz.pl

Odchodzą proboszczowie z parafii 
w Uniecku i Gralewie

źródło: glinojeck.info

9 j kilk d i h i j id i k
Strzelcy z Uniecka wrócili do działaniaStrzelcy z Uniecka wrócili do działania
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Do 15 czerwca 2020 r. został prze-
dłużony termin składania wniosków 
przez tych rolników, którzy chcą 
ubiegać się w ARiMR o pomoc fi nan-
sową z PROW 2014-2020 w ramach 
działania „Dobrostan zwierząt”. 

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 
2014-2020 przeznaczony jest dla hodow-
ców krów i świń. Ma on rekompensować 
im dodatkowo poniesione koszty i utra-
cone dochody w wyniku wprowadzenia 
praktyk hodowlanych związanych z pod-
wyższonym dobrostanem zwierząt. Do-
płaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy 
zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie 
zwierząt, poprawiając warunki ich utrzy-
mania przez zwiększenie powierzchni 
bytowej przypadającej na jedno zwierzę 

(krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 
20 proc. w stosunku do wymaganej obec-
nie minimalnej powierzchni lub przez 
zorganizowanie zwierzętom dostępu 
do pastwiska czy wybiegu. Do piątku 
8 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło 13 
337 wniosków o przyznanie płatności 
dobrostanowej. Roczne stawki tych płat-
ności wynoszą: 301 zł na lochę (zwięk-
szenie powierzchni w budynkach); 24 zł 
na tucznika (zwiększenie powierzchni w 
budynkach); 185 zł na krowę mleczną 
(wypas w sezonie pastwiskowym); 595 
zł na krowę mleczną (zwiększenie po-
wierzchni w budynkach); 329 zł na kro-

wę mamkę (dostęp do wybiegów poza 
sezonem pastwiskowym). Nabór wnio-
sków odbywa się drogą elektroniczną, za 
pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, 
na wspólnym formularzu wniosku dla 
płatności bezpośrednich i płatności ob-
szarowych PROW 2014-2020. Wniosek 
może być także złożony po 15 czerwca 
2020 r., z tym, że za każdy dzień roboczy 
opóźnienia należna kwota płatności zo-
stanie pomniejszona o 1 proc. Ostateczny 
termin ubiegania się o płatności dobro-
stanowe upływa 10 lipca 2020 r.

ARiMR, UG Raciąż, DZ 

Od środy 3 czerwca do 1 sierp-
nia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli 
składać w ARiMR wnioski o przy-
znanie premii na rozpoczęcie samo-
dzielnego gospodarowania. Pomoc 
fi nansowana jest z budżetu PROW 
2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” 
może ubiegać się osoba, która w dniu 
złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 
lat i posiada odpowiednie kwalifi kacje 
zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna 
uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia 
doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. 
Musi też posiadać gospodarstwo rolne o 
powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć 
prowadzenie w nim działalności rolni-
czej nie wcześniej niż 24 miesiące przed 
dniem złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy. Jednym z warunków przyzna-
nia 150 tys. zł. premii jest utworzenie 
gospodarstwa rolnego o wielkości eko-
nomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro 
i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny 
wymóg dotyczy powierzchni użytków 
rolnych w gospodarstwie. Musi być ona 
co najmniej równa średniej krajowej, a 
w województwach, w których średnia 
powierzchni gospodarstw jest niższa 

niż krajowa – gospodarstwo musi mieć 
wielkość średniej wojewódzkiej. Na-
tomiast maksymalna powierzchnia nie 
może być większa niż 300 ha. Złożone 
przez młodych rolników wnioski zostaną 
poddane ocenie punktowej. Suma uzy-
skanych punktów (co najmniej 8) będzie 
decydowała o kolejności przysługiwania 
pomocy dla województwa mazowieckie-
go oraz łącznie dla pozostałych woje-
wództw.

Premia w wysokości 150 tys. zł bę-
dzie wypłacana w dwóch ratach:

I – w wysokości 120 tys. zł – na 
wniosek o płatność pierwszej raty zło-
żony po spełnieniu przez młodego rol-
nika warunków, z zastrzeżeniem których 
została wydana decyzja o przyznaniu 
pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia 
doręczenia tej decyzji;

II – w wysokości 30 tys. zł – na 
wniosek o płatność drugiej raty złożony 
po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi 
przeznaczyć całą kwotę premii na inwe-
stycje dotyczące działalności rolniczej 
lub przygotowania do sprzedaży produk-
tów rolnych wytwarzanych w swoim go-
spodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 
70 proc. tej kwoty musi zostać wydane 

na inwestycje w środki trwałe. Dotacji 
nie może przeznaczyć na chów drobiu (z 
wyjątkiem produkcji ekologicznej), pro-
wadzenie plantacji roślin wieloletnich na 
cele energetyczne oraz prowadzenie nie-
których działów specjalnych produkcji 
rolnej.

Wnioski będą przyjmowały oddzia-
ły regionalne ARiMR. W czasie trwania 
na terenie kraju stanu epidemii ARiMR 
zachęca, by przekazywać w następują-
cy sposób: w formie dokumentu elek-
tronicznego na elektroniczną skrzynkę 
podawczą, za pośrednictwem platfor-
my ePUAP lub przesyłką rejestrowaną 
nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Do-
kumenty można również dostarczyć do 
specjalnych wrzutni, które ustawione są 
w placówkach terenowych Agencji lub 
osobiście.

ARiMR, DZ, UG Raciąż  

ARiMR:ARiMR: 
Dłuższy termin 
składania wniosków 
o płatność 
dobrostanową 

(źródło: wmodr.pl)

150 tys. zł premii dla młodego rolnika150 tys. zł premii dla młodego rolnika

Wnioski od 3 czerwcaWnioski od 3 czerwca (źródło: agrofakt.pl)
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PIĘKNY JUBILEUSZ GS „SCH”PIĘKNY JUBILEUSZ GS „SCH”

27 maja 2020 roku Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” w Raciążu doczekała się jubileuszu 75-lecia. 
Zaplanowane z tej okazji uroczystości nie mogły odbyć się ze 
względu na epidemię koronawirusa. 
Słowo prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni „SCh” w 
Raciążu Stanisława Jóżwiaka.

Szanowni Państwo!
Drodzy Członkowie i Pracownicy Spółdzielni!

Ś więtujemy wspaniały jubile-
usz – 75-lecie Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłop-

ska” w Raciążu, która powstała by 
służyć społeczności Raciąża i sąsied-
nich gmin.17 maja 1945 roku 12-tu 
odważnych mieszkańców z terenu 
miasta i okolic zorganizowało Zało-
życielskie Zebranie Spółdzielni. Wy-
brano Radę Nadzorczą i Zarząd. 

Założyciele Spółdzielni z wła-
snych funduszy oraz zaciągniętych 
pożyczek od mieszkańców otwo-
rzyli pierwszy sklep, przywożąc to-
war taborem konnym z hurtowni w 
Sierpcu. W niedługim czasie kupiono 
pierwszy samochód dostawczy. Biu-
ro Spółdzielni mieściło się przy ulicy 
Płockiej 13, a następnie przy ulicy 
Kościuszki 7. Na początku Spół-
dzielnia prowadziła swą działalność 
na terenie miasta i okolic. Po połą-
czeniu w 1948 roku ze Spółdzielnią 
Rolniczo-Handlową w Raciążu oraz 
Spółdzielnią „Nasz Sklep” w Kraj-
kowie obszar działalności zaczął się 
powiększać. 

Następowało rozszerzenie dzia-
łalności Spółdzielni. Uruchomiono 
bazę magazynową przy ulicy Płoc-
kiej, skład opału przy ulicy Dwor-
cowej. Rozpoczęto skup zboża, 
sprzedaż pasz i nawozów sztucznych 
oraz różnych materiałów dla potrzeb 
rolników i innych mieszkańców. W 
roku 1956 przyłączono spółdzielnię 
z Siemiątkowa, zaś w 1964 z Uniec-
ka. Tym samym powiększył się teren 
działalności GS „SCh”, a najdalsze 
punkty handlowe były oddalone od 
Raciąża o 40 km. Przybywały kolej-

ne placówki, powiększała się grupa 
pracowników. 

Przez lata zmieniały się także 
rady nadzorcze i zarządy. W latach 
1973-1976 przyłączono do naszej 
spółdzielni te z Koziebród, Babosze-
wa i Gralewa, co wiązało się także z 
przejęciem bazy magazynowej, skle-
pów, piekarni. W latach 1965-1985 
dzięki pomocy Centralnego Związku 
Spółdzielni poprzez WZGS w War-
szawie nastąpił wzrost inwestycji – 
budowano nowe pawilony, sklepy, 
piekarnie, modernizowano i rozbudo-
wywano bazę magazynową zarówno 
w Raciążu, jak i pozostałych miej-
scowościach. W latach 1972-1975 
spółdzielnia partycypowała kwotą 
5 mln złotych w budowę nowych blo-
ków mieszkalnych w Raciążu, gdzie 
uruchomiono potem 10 punktów han-
dlowych. 

Spółdzielnia prowadziła szero-
ki zakres usług dla ludności: usługi 
hydrauliczne, fryzjerskie, malarskie, 
kowalskie, fotografi czne, radiowo-te-
lewizyjne a nawet złotnicze. W latach 
1980-1994 przeprowadzano kolejne 
inwestycje – zbudowano Stację Ob-
sługi Samochodów, sklep meblowy 
na bazie w Raciążu i położono na-
wierzchnię asfaltową, rozbudowano 
piekarnię i masarnię. Rozbudowano 
i unowocześniono bazy magazyno-
we, punkty sprzedaży artykułów do 
produkcji rolnej oraz skupu żywca i 
płodów rolnych. Pobudowano wie-
le sklepów. Rozwijano sieć różnych 
usług. 

GS „Samopomoc Chłopska” 
była niezwykle ważną instytucją 

nie tylko dla rolników, ale także dla 
wszystkich mieszkańców Raciąża 
oraz sąsiednich gmin, na terenie któ-
rych działała. W Uniecku powstał 
budynek biurowy oraz odbudowano 
spalony budynek handlowy, otwarto 
trzy placówki handlowe, wybudowa-
no 50-tonową wagę. Zmodernizowa-
no magazyny zbożowe w Gralewie, 
Uniecku i Koziebrodach. Rok 1989 
i lata późniejsze spowodowały zna-
czące zmiany w kraju. Dotyczyło to 
również naszej spółdzielczości. Ule-
gła likwidacji Centrala Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska”, Wojewódz-
kie i Powiatowe Związki Gminnych 
Spółdzielni, hurtownie zaopatrzenio-
we. Pozostał tylko Krajowy Zwią-
zek Rewizyjny w Warszawie, zaj-
mujący się instruktażem i lustracją. 
W okresie 75 lat Gminna Spółdziel-
nia zatrudniała 1480 pracowników 
etatowych i około 300 osób na umo-
wę zlecenie, ryczałt i prowizję.

 Z okazji jubileuszu składam 
w imieniu Zarządu Spółdzielni ser-
deczne podziękowania wszystkim, 
którzy w okresie 75-lecia istnienia 
naszej Spółdzielni tworzyli ją, wspie-
rali i przyczyniali się do jej rozwoju – 
pracownikom, naczelnikom, burmi-
strzom, samorządowcom, rolnikom, 
mieszkańcom wszystkich miejsco-
wości na terenie których GS „SCh” 
działała. Patrząc z perspektywy 
75-lecia istnienia Spółdzielni można 
mieć pewność, że odegrała ona istot-
ną rolę w życiu społeczności Raciąża 
i sąsiednich gmin.
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75 lat temu – 27 maja 1945 roku powstała Gminna Spółdzielnia „Sa-
mopomoc Chłopska” w Raciążu. Tego dnia odbyło się Założycielskie 
Zebranie Spółdzielni. Założycielami i pierwszymi członkami spół-
dzielni byli: Kazimierz Krajczyński (Raciąż), Stefan Szerszeniewski 
(Raciąż), Franciszek Szpila (Raciąż), Wawrzyniec Kraska (Cieciersk), 
Edmund Kępa (Kossobudy-Zalesie), Hieronim Janczyk (Krajkowo), 
Aleksy Janus (Krajkowo), Józef Muchyński (Krajkowo), Władysław 
Muchyński (Krajkowo), Feliks Gładki (Krajkowo), Józef Szymański 
(Krajkowo), Franciszek Bieńkowski (Żukowo Wawrzonki). Wybrano 
Radę Nadzorczą Spółdzielni. Jej przewodniczącym wybrany został 
Józef Muchyński. Rada powołała pierwszy zarząd Gminnej Spółdziel-
ni w składzie: Władysław Muchyński (prezes), członkowie: Feliks 
Gładki, Kazimierz Krajczyński, Franciszek Szpila, Józef Szymań-
ski. Do Rejestru Handlowego Spółdzielni GS „SCh” została wpisana 
przez Sąd Okręgowy w Płocku 6 sierpnia 1945 roku. Przystąpiono do 
uruchomienia działalności handlowej. Problemem był brak środków. 
Pomogło wielu rolników udzielając pożyczek zarządowi spółdzielni. 
Pierwszy sklep otwarto 27 października 1945 roku, zaś w 1946 roku 
spółdzielnia kupiła pierwszy samochód. W kolejnych latach działal-
ność Gminnej Spółdzielni się rozszerzała, dołączano spółdzielnie 
zarówno z okolicznych, jak i nieco bardziej oddalonych od Raciąża 
miejscowości – działały zarządzające przez nią sklepy, masarnie czy 
piekarnie. GS „Samopomoc Chłopska” była także inst ytucją także 
znaczącą dla społeczności. 
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Z HISTORII GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „SCH”

Etapy znoszenia ograniczeń 
związanych z COVID-19

Więcej o historii Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” można przeczytać 
w publikacji Pana Stefana Modrzejewskie-
go – „75 lat Gminnej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska w Raciążu. 1945-2020”. 
W książce znajdują się także kserokopie pierw-
szych dokumentów i rękopisów spółdzielców, 
interesujące wspomnienia, fotografi e dotyczą-
ce wydarzeń z życia spółdzielni, noty biogra-
fi czne i zdjęcia osób pełniących ważne funkcje 
oraz wiele innych ciekawych informacji. Jest 
to kolejna publikacja autora dotycząca Raciąża 
i okolic.

Z okazji jubileuszu spółdzielni zostały 
uhonorowani jej członkowie i pracownicy oraz 
osoby współpracujące i wspierające działal-
ność. Kapituła Odznaczeń Krajowego Związ-
ku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc 

Chłopska” w Warszawie przyznała Odznakę 
Zasłużonego dla Spółdzielczości „Samopo-
moc Chłopska” wielu pracownikom i działa-
czom Spółdzielni. Rada Nadzorcza Gminnej 
Spółdzielni przyznała szczególne podzięko-
wania za długoletnią pracę członkom zarządu. 
Rada Nadzorcza i Zarząd Gminnej Spółdzielni 
ufundowali okolicznościowe statuetki, któ-
rymi uhonorowano osoby za współpracujące 
i wspierające działalność placówki. Zarząd 
uhonorował statuetkami także pracowników 
i członków spółdzielni za długoletnią pracę 
i zasługi oraz byłych pracowników za wielo-
letnią sumienną pracę. W związku z zaistniałą 
sytuacją epidemiczną odznaczenia oraz publi-
kacja książkowa będą wręczone indywidualnie 
w możliwym terminie.                      DZ, SM

PREZESI ZARZĄDÓW 
GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „SCH”  

W RACIĄŻU  W LATACH 1945 – 2020

Władysław Muchyński  1945
Roman Jędrzejewski   1945-1946
Feliks Gładki   1946-1947 
Ludwik Morawski  1947 
Zbigniew Czerwiński  1948
Wawrzyniec Kraska  1948 
Antoni Rybacki  1949-1950
Jerzy Ziółkowski   1950-1951 
Stanisław Siciński   1951-1953
Wacław Babicz  1953-1967
Jerzy Arceusz   1967-1977
Stanisław Jóźwiak  1977
Waldemar Peret   1977-1982
Stanisław Jóźwiak      od 1982

PRZEWODNICZĄCY 
RAD NADZORCZYCH

GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „SCH” 
W RACIAŻU 

W LATACH 1945 – 2020

Józef Muchyński    1945-1947
Zbigniew Czerwiński   1948
Mieczysław Chorzewski   1948-1949
Wawrzyniec Kraska  1949-1952
Józef Szymański  1952-1960 
Stanisław Włodarski  1960-1967
Stanisław Długoszewski  1967-1985
Franciszek Józwik  1985-1993
Czesław Michalski  1993-2002
Henryk Gierczak  2002-2014
Zygmunt Rychliński      od 2014

GŁÓWNI KSIĘGOWI
GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „SCH” 

W RACIĄŻU 
W LATACH 1945 – 2020

Feliks Gładki  1945-1951
Stanisław Auguściak  1951-1977
Włodzimierz Morawski  1977-1980
Stanisław Derbin  1981-1982
Helena Szerszenieniewska  1982-1992
Alicja Ziółkowska  1993-1994
Helena Szerszeniewska  1994-1997
Alicja Ziółkowska  1997-2000
Stanisław Ciężki              od 2000

Z historii Gminnej Spółdzielni Z historii Gminnej Spółdzielni 
„SCh” w Raciążu„SCh” w Raciążu

Władze spółdzielni w roku jubileuszowym – Rada Nadzorcza
Na zdjęciu od lewej: 

Stanisław Trębski, Andrzej Kopczyński – zastępca przewodniczącego, 
Stanisław Ronkiewicz, Zygmunt Rychliński – przewodniczący, 

Maria Pawłowska, Zbigniew Adamski, Mieczysław Skierkowski. 
Zarząd stanowią zaś 

Stanisław Jóźwiak (prezes) i Stanisław Ciężki (wiceprezes)
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Oddział Regionalny Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego w War-
szawie informuje, że zawiadomienie o 
zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest 
niezbędnym warunkiem ubiegania się 

o prawo do jednorazowego odszkodo-
wania. Zgłoszenie wypadku powoduje 
bowiem wszczęcie postępowania powy-
padkowego, na które składa się ustalenie 
rzeczywistych przyczyn, okoliczności 
zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za 
wypadek i – przy spełnieniu wszystkich 
wymaganych prawem warunków – wy-
płata świadczenia.

W praktyce rolnicy bardzo często 
zgłaszają zdarzenia wypadkowe z dość 
znacznym opóźnieniem. Choć prowa-
dzone na szeroką skalę przez KRUS 
akcje informacyjne o bezzwłocznym 
informowaniu o wypadku przyczyniły 
się do poprawy sytuacji, to jednak nadal 
w ponad połowie przypadków zgłosze-
nie następuje po okresie dłuższym niż 
14 dni od jego zaistnienia. Zwłoka w 
zawiadomieniu KRUS o zdarzeniu jest 
poważnym problemem, a jej znaczenie 
uwidacznia się podczas przeprowadza-
nia postępowania dowodowego. Bardzo 
często, ze względu na upływ czasu, ma 

ona wpływ na ustalenie rzeczywistych 
przyczyn i okoliczności wypadku. Późne 
zgłoszenie zdarzenia powoduje niejedno-
krotnie wydłużenie całego postępowania 
powypadkowego, co skutkować może 
dłuższym oczekiwaniem poszkodowa-
nego i jego rodziny na uzyskanie jed-
norazowego odszkodowania. Wypadek 
można zgłosić w siedzibie Kasy (w każ-
dej jednostce organizacyjnej) osobiście 
albo za pośrednictwem poczty, telefonu 
lub poczty elektronicznej. Do przyjęcia 
zgłoszenia upoważnione są wszystkie 
oddziały regionalne i placówki terenowe 
KRUS. Oddział Regionalny KRUS w 
Warszawie Placówka Terenowa w Płoń-
sku apeluje do wszystkich ubezpieczo-
nych rolników, którzy ulegli wypadkowi 
podczas pracy w gospodarstwie rolnym o 
zgłaszaniu zdarzenia bezzwłocznie. 

Placówka Terenowa KRUS Płońsk
Ul. Zajazd 4 09-100 Płońsk
Tel. 23 664 04 17
e-mail płonsk@krus.gov.pl

ARiMR:ARiMR:  „Modernizacja (obszar D)”„Modernizacja (obszar D)”
i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” 
do 30 czerwcado 30 czerwca

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom benefi cjentów przedłużone zostały 
terminy składania wniosków na działania 
„Modernizacja gospodarstw rolnych (ob-
szar D)” oraz „Restrukturyzacja małych 
gospodarstw” – poinformował Tomasz 
Nowakowski, Prezes ARiMR. Rolnicy, 
którzy chcą ubiegać się o środki w ramach 
tych dwóch popularnych naborów mają 
czas na złożenie wniosków do 30 czerwca 
2020 r.

Modernizacja w obszarze D to działa-
nie skierowane do rolników posiadających 
gospodarstwa o wielkości ekonomicznej 
od 13 tys. do 200 tys. euro. O wsparcie 
może ubiegać się wspólnie kilku rolni-
ków. W tym przypadku wielkość ekono-
miczna pojedynczego gospodarstwa może 
być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym 
suma wielkości ekonomicznej wszystkich 
gospodarstw musi wynosić co najmniej 
15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwesty-
cji wielkość ekonomiczna gospodarstwa 
każdego ze wspólnie wnioskujących rol-
ników osiągać wartość co najmniej 13 
tys. euro. Przyznawane w ramach Mo-
dernizacji gospodarstw rolnych wsparcie 

ma formę dofi nansowania poniesionych 
na realizację inwestycji kosztów kwali-
fi kowanych. Standardowo jest to 50%. 
Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega 
się młody rolnik lub gdy wniosek składa 
wspólnie kilku rolników poziom wspar-
cia może być wyższy i wynieść 60%. 
Maksymalna kwota dofi nansowania to 
500 tys. zł, przy czym dla inwestycji nie-
związanych bezpośrednio z budową czy 
modernizacją budynków inwentarskich, 
w tym ich wyposażeniem lub budową, lub 
modernizacją magazynów paszowych w 
gospodarstwach, w których jest prowa-
dzona produkcja zwierzęca, rolnik może 
otrzymać do 200 tys. zł.

W ramach „Restrukturyzacji” o 
wsparcie fi nansowe może starać się rol-
nik posiadający gospodarstwo obejmują-
ce co najmniej 1 ha użytków rolnych lub 
nieruchomość służącą do prowadzenia 
produkcji w zakresie działów specjal-
nych produkcji rolnej. Wielkość ekono-
miczna takiego gospodarstwa nie może 
przekraczać 13 tys. euro. Wsparcie na 
rozwój małych gospodarstw to 60 tys. zł 
bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch 

ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu 
warunków określonych w decyzji o przy-
znaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po 
prawidłowej realizacji biznesplanu. Do-
tację można przeznaczyć wyłącznie na 
działalność rolniczą lub przygotowanie 
do sprzedaży produktów rolnych wytwo-
rzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 
proc. otrzymanej premii należy wydać na 
inwestycje w środki trwałe. W obu nabo-
rach wnioski o przyznanie pomocy nale-
ży dostarczać do oddziałów regionalnych 
ARiMR. Można je złożyć w formie doku-
mentu elektronicznego na elektroniczną 
skrzynkę podawczą, za pośrednictwem 
platformy ePUAP lub przesyłką rejestro-
waną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. 
Dokumenty można również dostarczyć do 
specjalnych wrzutni, które ustawione są 
w placówkach terenowych Agencji.

Do 20 maja o wsparcie na „Moder-
nizację w obszarze D” wnioskowało 554 
rolników, a dla poddziałania „Restruktu-
ryzacja małych gospodarstw” wpłynęło 
blisko 1000 wniosków.

ARiMR, UG Raciąż  

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., 
został wydłużony termin składania 
wniosków na „Modernizację go-
spodarstw rolnych” w obszarze D 
i „Restrukturyzację małych gospo-
darstw”. Pierwotnie nabór wnio-
sków ogłoszony był do 29 maja.

d d k dd j d ł t l i i t h

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUSInformacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS
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O OJCU NIE WIEMY NIC.
GDZIE ZGNINĄŁ, 

JAK ZGINĄŁ…
– wspomnienia z wojny 

Pani Alfreda Gołębiewska 
(pierwsza od prawej) wraz z mamą i siostrą.

Lata powojenne.

W majowym numerze prezen-
tujemy kolejną część cyklu wojen-
nych wspomnień. Ty razem poroz-
mawialiśmy z mieszkanką Krusze-
nicy, Panią Alfredą Gołębiewską, 
urodzoną 24 kwietnia 1928 roku. 

Nazywam się z domu Jarkow-
ska, z męża Gołębiewska. Chodzi-
łam do szkoły do Kondrajca Pań-
skiego – była szkoła trzyklasowa. 
Do klasy czwartej chodziliśmy już 
do Krajkowa. Nauka skończyła się, 
jak wybuchła wojna. 23 września 
1939 roku Niemcy zabrali mojego 
tatę. Przed wojną tata i Pan Wier-
szewski mówili do mamy – trze-
ba bronić Polski, trzeba nie dać 
nawet guzika od munduru. Pan 
Wierszewski był sołtysem. Tak 
bronili, że jak Niemcy wkroczyli 
23 września to przyszli i zabrali 
tatę. To było przy sobocie, wie-
czorem. Podjechali pod dom, tata 
wyszedł. Zapytali „Tu mieszka 
Jarkowski?”, tata odpowiedział, 
że tak. Zapytali go, czy ma broń, 
zaczęli szukać po całym domu. Z 
Niemcami był tłumacz, kazał się 
ubrać i tatę zabrali. Odprowadziliśmy 
go wszyscy do samochodu. W samocho-
dzie był już Pan Wierszewski. Płacz był 
w obu rodzinach. Najpierw trzymali ich 
w Raciążu w synagodze, potem wywieź-
li ich do Płońska. Na drugi dzień obie 
żony pojechały do Płońska, ale tam ich 
nie było. Gdzieś ich wywieźli. Nikt nie 
wiedział gdzie. Za jakiś czas przylatuje 
tu Niemiec, Tesjerek z Kondrajca. On 
zabrał Pniewskiemu pszczoły, bo Pniew-
skiego też aresztowali. Zabrali też Choj-
nackiego – nie wrócił już. Potem Pniew-
skiego puścili, ale jak wrócił pszczół już 
nie było, a miał 10 uli.

Przyjechał też Tesjerek do nas, za-
brał mamusię do pasieki i oglądali te 
pszczoły. W pewnej chwili mówi „Tu 
nieporządek. Jarkoską musimy zabrać 
i wywieźć na kamieniołomy z dziećmi, 
bo Jarkowska taka sama jak jej chłop. 
Pszczoły to ja zabiorę”. Mama się spła-

kała i pobiegła do dziedzica w Kruszenicy, 
Witta, też Niemca. Zdała relację z tego, co 
powiedział Tesjerek. Było to w sobotę. Za-
powiedział, że w niedzielę będzie zebranie 
w Kondrajcu w Kapeli, to on to poruszy. 
W poniedziałek przyszedł do mamy zde-
nerwowany i mówi „Pani Jarkowska, nie 
dałem zabrać pszczół, a Pani nie ma prawa 
wywozić!”. Bali się go, bo dziedzic, boga-
ty. Powiedział, żeby do pszczół przywozili 
cukier i żeby mama je podkarmiała, cho-
wała je. Przywozili potem ten cukier. Było 
dużo pszczół i dużo uli. Tak nas ten Witt 
uratował […] 

Potem do Pana Witta chodziliśmy po-
magać w polu, a jak był miód podbierany, 
to mama dawała mu dużo tego miodu, ile 
chciał. W okolicy było paru Niemców – 
Puc, Schulz (miał młyn w Kondrajcu). Oni 
byli dobrzy. Najgorszy był Tesjerek. Na 
Polaków nie mógł patrzeć. Taki był czło-
wiek, że gdyby mógł, to by wszystkich 

pozabijał. Na piaskach siedział 
Niemiec Panek, pamiętam go […] 

Niemcy wyznaczali z każdej 
wioski parę osób na roboty do Nie-
miec. Wytypowali mnie i od Wit-
ta – Zosię. Zosia zaproponowała, 
żebyśmy uciekły. I tak zrobiłyśmy. 
Pod Rybitwami Witt miał kartofl e, 
była bardzo duża nać i skryłyśmy 
się w tych kartofl ach. Na wieczór 
drugiego dnia długo słyszeliśmy 
wołanie – „Fredka, Fredka…”. To 
wołała moja mama, bo przyszedł 
Schulz i kazał i dostarczyć córkę na 
roboty. Na drugi dzień przyjechała 
podowoda, zabrali nas do Raciąża. 
W Raciążu kazali nam się rozjechać 
do domów. To było w 1944 roku, 
pod koniec wojny. Jak wracaliśmy 
z Raciąża, w lesie sierakowskim 
były pryzmy bomb […] 

Pod koniec wojny Witt z całą 
rodziną zapakowali się na wóz i 
odjechali. Szczęśliwie dojechali 
do Niemiec. Po wojnie jak już mo-
gli, to przyjeżdżali do Polski. Tu 
syn dziedzica przyjechał z siostrą, 
wspominał jak z tatą przychodził 

do kuźni Pana Gołębiewskiego […] 
Jak Niemcy uciekli, to zostały po 

nich plony – stogi, ziemniaki, buraki. Po 
wojnie ruscy i Polacy pozbierali wszyst-
ko, z dworu też wszystko zostało zabrane. 
W końcu wojny zarządzający z Raciąża 
sprawdził, czy coś jest do zabrania u go-
spodarzy. Zabierali zboże, stworzenia… 
Niemcy też zabierali, ale nie końcówki. 
Zostawiali, żeby rodzina miała zboże na 
mąkę i zasiew. Czasami Niemcy byli lep-
si od kacapów […] 

O ojcu nic nie wiemy. Szukaliśmy 
po wojnie przez Czerwony Krzyż, ale 
nikt nic nie widział. Tata nie wrócił. Nie-
którym rodzinom przysyłano prochy czy 
dokumenty z obozu. O moim ojcu nic nie 
wiemy, gdzie zginął, jak zginął…

  Krystyna Chyczewska
  Danuta Kantorowska
  Dawid Ziółkowski 
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Wraz z wyższymi temperaturami 
uaktywniły się kleszcze. Ich ukąszenie 
może doprowadzić do groźnych chorób, 
m.in. boreliozy czy kleszczowego zapa-
lenia mózgu. Żyją głównie w lasach li-
ściastych i mieszanych oraz na obszarach 

trawiastych czy gęstych zaroślach. Wy-
bierając się np. do lasu powinniśmy pa-
miętać o odpowiednim ubiorze (czapka, 
długie spodnie, koszula lub bluza z dłu-
gimi rękawami, zakryte buty) oraz użyć 
produktów odstraszających nanoszonych 

bezpośrednio na skórę lub ubranie. Jeżeli 
zauważymy u siebie kleszcza, należy jak 
najszybciej zgłosić się do lekarza i unikać 
samodzielnych prób jego wyciągania. 

DZ 

Wraz z wyższymi temperaturami trawiastych czy gęstych zaroślach Wy bezpośrednio na skórę lub ubranie Jeżeli

Uwaga na kleszcze! Uwaga na kleszcze! 

(fot. Ministerstwo Zdrowia)

KORONAWIRUS 
– ODMRAŻANIE GOSPODARKI
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Wobec stulecia urodzin Karola Woj-
tyły odpowiedzią na jego wezwane, aby 
„to duchowe dziedzictwo, któremu na 
imię Polska, raz jeszcze przyjąć z wiarą, 
nadzieją i miłością”, Szkoła Podstawo-
wa im. W. S. Reymonta w Koziebrodach 
organizator projektu „Podróż śladami 
Jana Pawła II”, w ramach przedsięwzięć 
dla uczczenia urodzin Jana Pawła II, za-
angażowała wszystkich uczniów do tej 
inicjatywy. Projekt był realizowany 
w okresie od 16 października 2019 r. do 
18 maja 2020 r. Jego celem było zaintere-
sowanie uczniów życiem i przesłaniem, 
jakie zostawił nam papież Jan Paweł II, 
a przede wszystkim to, że ponowne od-
krycie świadectwa wierności Bogu i mi-
łości do człowieka Ojca Świętego Jana 
Pawła II, zachęci wszystkich młodych lu-
dzi, do tego by otworzyli na oścież drzwi 
Chrystusowi. 

Uczniowie realizując zadania pro-
jektowe, przypomnieli sobie nauczanie 
papieskie, podróże Ojca Świętego, wy-
konywali prace plastyczne m.in.: portret 
Jana Pawła II, przygotowali prezenta-
cje multimedialne, o życiu i działalność 
Papieża Jana Pawła II, obejrzeli szereg in-
teraktywnych materiałów poświęconych 

18 maja 1944 roku oddziały 2. Korpusu Pol-
skiego zajęły ruiny klasztoru benedyktynów 
na Monte Cassino. 

Masyw Monte Cassino był kluczową pozycją 
obronną wojsk niemieckich, które chciały unie-
możliwić wojskom alianckim zdobycie Rzymu. Do 
walk włączyło się łącznie 47 tys. polskich żołnie-
rzy. Po zajęciu klasztoru grupa szturmowa ppor. 
Adama Lorenza zawiesiła na ruinach polską fl a-
gę narodową, zaś plutonowy Emil Czech odegrał 
hejnał mariacki. Kilkanaście dni po zakończeniu 
walk wojska amerykańskie wkroczyły do stolicy 
Włoch. W czasie walk poległo około 1000 polskich 
żołnierzy, prawie 3000 zostało rannych, a około 
350 uznano za zaginionych. Cześć Ich Pamięci!

DZ

Rocznica Rocznica 
zdobycia zdobycia 
Monte CassinoMonte Cassino  

Projekt edukacyjny – Projekt edukacyjny – 

„Podróż śladami Jana Pawła II”„Podróż śladami Jana Pawła II”

(Źródło: Wojskowe 
Biuro Historyczne)

Ojcu Świętemu, fi lmy: Karol człowiek, 
który został papieżem”, „Karol Woj-
tyła-Jan Paweł II”, „Św. Jan Paweł II”, 
„Aureola – od Stanisława do Karola”, 
„Jan Paweł II-historia Papieża Polaka”. 
Wysłuchali także wielu piosenek o Ojcu 
Świętym – „Wsłuchiwać się w Papie-
ża”, Hymnu z okazji 100 rocznicy uro-

dzin Karola Wojtyły: „Nie zastąpi Ciebie 
nikt” i wielu innych. 

Teraz śmielej możemy powiedzieć, 
że słowa Ojca Świętego Jana Pawła II 
„Wymagajcie od siebie, nawet gdyby 
inni od was nie wymagali”, będą nam to-
warzyszyć w codziennej pracy.

Małgorzata Środkowska 
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MASECZKI OD KGW Z SZAPSKA MASECZKI OD KGW Z SZAPSKA 
Od chwili wprowadzenia obowiązku ich noszenia 

w przestrzeni publicznej, maseczki stały się dla każdego 
z nas towarem „pierwszej potrzeby”. W akcję szycia ma-
seczek włączyły się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „My 
Kobiety” z Szapska, które już pod koniec marca zasiadły 
do swoich maszyn do szycia. Członkinie KGW przekazy-
wały maseczki m.in. mieszkańcom Gralewa i okolicznych 
miejscowości, a także druhom z Ochotniczej Straż Pożar-
nej w Szapsku. KGW „My Kobiety” przyłączyło się również 
do wspólnej inicjatywy Gminy Raciąż, Miejskiego Cen-
trum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu oraz Miasta 
Raciąż „Szyjemy Maseczki” przekazując 250 maseczek, 
które zostały uszyte w 3 dni! Panie brały także udział 
w akcji „Szyjemy maseczki – Powiat Płoński”. Z pewnością 
członkiniom KGW „My Kobiety” należą się wielkie słowa 
uznania za wykonaną pracę oraz szczere dziękujemy. 
 DZ

Majowe widoki Majowe widoki 
zz  

Gminy RaciążGminy Raciąż


