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BĘDZIE PRZEBUDOWA

DRÓG POWIATOWYCH

17 lutego 2022 r. Starostwo Powiatowe w Płońsku poinformowało o pozyskaniu niemal 5,1 mln złotych dofi nanso-
wania na przebudowę dwóch dróg powiatowych, przebiegających przez teren Gminy Raciąż.     Więcej w numerze.

Urząd Gminy w Raciążu informuje, że od 1 marca 2022 r. interesanci będą przyjmo-
wani przez pracowników w sposób tradycyjny. Na terenie budynku nadal obowią-
zuje jednak konieczność zakrywania ust i nosa, a także dezynfekcji rąk. 

10 lutego 2022 r. w budynku Miejskiego Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji w Raciążu odbyło się wręczenie nagród lau-
reatom konkursu malarskiego „Zabytki i ciekawe historycznie 
zakątki ziemi raciąskiej”. 

Więcej na stronie 7.

W tym roku obchodziliśmy 159. rocznicę powstania styczniowe-
go – największego polskiego powstania narodowego. Z tej okazji, 
już po raz drugi Jednostka Strzelecka 1863 z Uniecka zorganizo-
wała „Wymarsz Szlakiem Powstańców Styczniowych”. 

Więcej na strona 3-4.

Uczcili pamięć Uczcili pamięć 
powstańców styczniowychpowstańców styczniowych Laureaci  nagrodzeniLaureaci  nagrodzeni



„Głos Raciąża” nr 2/20222

Ze względu na obostrzenia wpro-
wadzone z uwagi na rozprzestrze-
nianie się wariantu Omikron ko-
ronawirusa, podczas sesji nie byli 
obecni mieszkańcy, a także sołtysi. 
Wyjątkiem byli wspomniani wicesta-
rosta oraz członek zarządu powiatu. 
Krzysztof Wrzesiński podziękował 
za zaproszenie i pogratulował wła-
dzom gminy jej prężnego rozwoju 
oraz sprawnego pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych. Przedstawił także 
informacje na temat sytuacji fi nanso-
wej szpitala w Płońsku. 

W sprawozdaniu międzysesyjnym 
Wójt Zbigniew Sadowski poinformo-
wał, że samorząd przygotowuje się 
do przetargu na wykonanie map do 
celów projektowych do inwestycji na 
terenie Gminy Raciąż. Przygotowy-
wane były również pierwsze wnioski 
o dofi nansowanie z Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw na 
2022 rok. W tym roku jest możliwość 
złożenie 14 wniosków i tyle było 
w przygotowaniu, a było to wnio-
ski m.in. na wykonanie ogrodzenia 
przy świetlicy w Kraszewie-Gaczuł-
tach, wykonanie lamp ledowych w 
miejscowości Żychowo, Budy Kra-
szewskie, Kraszewo-Czubaki, Kru-
szenica, Nowe Gralewo, Strożęcin i 
Łempinek wykonanie nawierzchni z 
kostki brukowej przy remizie w miej-
scowości Bogucin, wykonanie altan 
w miejscowościach Szapsk, Ćwiersk 
i Unieck, przygotowanie placu dla 
mieszkańców w miejscowości Bie-
lany, remont jedne z sal w świetlicy 

w miejscowości Młodochowo. Przy-
gotowywany był również wniosek na 
dofi nansowanie zakupu samochodu 
strażackiego dla OSP Kaczorowy. 
Wójt dodał również, że przygotowy-
wane są wnioski w ramach drugiego 
naboru Polskiego Ładu - termomo-
dernizację gminnych szkół, przebu-
dowę dróg gminnych oraz zbiornik 
retencyjny Kraszewo. 

Podczas obrad Radni podjęli na-
stępujące uchwały:
 Uchwałę w sprawie zmian Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Raciąż. 

 Uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Ra-
ciąż na 2022 rok.

 Uchwałę w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu członka 
Rady Sołeckiej Sołectwa Krajko-
wo.

 Uchwałę w sprawie zarządzenia 
wyborów uzupełniających człon-
ka Rady Sołeckiej Sołectwa Kraj-
kowo.

 Uchwałę w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu Sołtysa So-
łectwa Łempinek.

 Uchwałę w sprawie zarządzenia 
wyborów uzupełniających Sołtysa 
Sołectwa Łempinek.

 Uchwałę w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu Sołtysa So-
łectwa Zdunówek.

 Uchwałę w sprawie zarządzenia 
wyborów uzupełniających Sołtysa 
Sołectwa Zdunówek.

 Uchwałę w sprawie przejęcia 
obowiązku utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych.

 Uchwałę w sprawie rozpatrzenia 
petycji.
RED

XXXII  SESJA  RADY  GMINY  RACIĄŻ

XXXII Sesja Rady Gminy RaciążXXXII Sesja Rady Gminy Raciąż
3 lutego 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Raciążu odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Raciąż. 
Na sesji obecnych było 14 radnych, a także osoby spoza 
rady – Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski, Sekretarz 
Anna Dumińska-Kierska oraz goście – wicestarosta 
powiatu płońskiego Krzysztof Wrzesiński i radny 
powiatowy Artur Adamski. Obrady poprowadziła 
Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Rogowska.
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W 2022 roku w ramach Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg przebudowana zostanie droga 3015W Szczep-
kowo – Unieck, od drogi Raciąż – Radzanów. W ramach 
przebudowy drogi powiatowej nr 3015W od km 0+ 019,47 
do km 2+698,84 na odcinku długości 2 679,37 m, planuje 
się wykonanie: 

 jezdni szerokości – 6,00 m 
 obustronnych poboczy szerokości 1,00 
 ciągu pieszo-rowerowego długości 500 m i szeroko-

ści zmiennej 2,7 m – 3,8 m (od skrzyżowania z drogą 
3014W Raciąż – Radzanów) 

 1 skrzyżowania,
 zjazdów indywidualnych z kostki, 
 zjazdów indywidualnych z kruszywa,  
 zjazdów publicznych z kostki,    
 zjazdów publicznych z kruszywa,  
 oznakowanie poziomego, 
 lampy hybrydowe doświetlające przejścia dla pie-

szych,  
 ustawienie znaków aktywnych,  
 ustawienie wiaty przystankowej.      

Wartość projektu to 7 598 939,26 zł, wnioskowana 
kwota dofi nansowania to 4 559 363,55 zł, zaś deklarowa-
na kwota środków własnych wynosi 3 039 575,71 zł.

Drugi odcinek, na którym przeprowadzone będą prace 
to droga powiatowa nr 3743W Zawidz – Osiek – Włosty-
bory – Koziebrody – Raciąż. W ramach przebudowy drogi 
powiatowej nr 3743W od km 2+ 243,19 do km 2+869,00 
na odcinku długości 625,81 m w m. Koziebrody, planuje 
się wykonanie: 

 jezdni szerokości 5,50 m, 
 po lewej stronie ciągu pieszo – rowerowego szerokości 

2,55 m,   
 po prawej stronie poboczy z kruszywa łamanego sze-

rokości 0,75 m, 
 zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego,   
 zjazdów z kostki betonowej 3,00 cm,   
 zjazdów z nawierzchni bitumicznej,   
 odwodnienie w postaci rowów i ścieków przykrawęż-

nikowych, 
 oznakowania pionowego,
 wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betono-

wej.

Łączna wartość obu projektów to 8 435 778,06 zło-
tych. 

RED

Fragment drogi powiatowej 3015W Fragment drogi powiatowej nr 3743W

BĘDZIE PRZEBUDOWA

DRÓG POWIATOWYCH
17 lutego 2022 r. Starostwo Powiatowe 
w Płońsku poinformowało 
o pozyskaniu niemal 5,1 mln złotych 
dofi nansowania na przebudowę 
dwóch dróg powiatowych, 
przebiegających przez teren Gminy 
Raciąż. 

DRÓGI POWIATOWE…
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Wójt w swoim wystąpieniu przybliżył charakterystykę na-
szej gminy, a przy okazji pochwalił się pięknym budynkiem, 
z którego korzysta Koło Gospodyń Wiejskich Kraszewo-Ga-

czułty. Zaprosił również na kolejną edycję Jarmarku Raciąskie-
go. W gronie samorządowców z naszego powiatu omawiane 
były najważniejsze kwestie dla miast i gmin, takie jak wdroże-
nie „Polskiego Ładu” dla samorządów czy pozyskiwanie środ-
ków z tego programu. Zajmowano się również tematami Rządo-
wego Programu Inwestycji Drogowych, instrumentów wsparcia 
z samorządu województwa mazowieckiego, a także innymi 
możliwościami pozyskania wsparcia z budżetu Mazowsza. 
Dyskusja dotyczyła również dofi nansowania inwestycji wodno-
-kanalizacyjnych z funduszy rządowych oraz spraw związanych 
z wydatkami na oświatę na szczeblu gmin.

Obecni na konwencie wójtowie i burmistrzowie wysłucha-
li również wystąpienia prezesa ZNP w Płońsku, Pani Ewy Ci-
chewicz w kwestii nowelizacji prawa oświatowego, tzw. „Lex 
Czarnek”.

RED

Konwent Wójtów i BurmistrzówKonwent Wójtów i Burmistrzów
2 lutego 2022 r. Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski po raz pierwszy jako gospodarz 
wziął udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Płońskiego. Spotkanie odbyło się 
w Kraszewie-Gaczułtach. 

KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW // ŻYCZENIA
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Wczesnym przedpołudniem złożone 
zostały kwiaty i znicze pod pamiątkową 
tablicą przy ulicy Ciechanowskiej 10 w 
Glinojecku, która upamiętnia Kazimierza 
Wolskiego – powstańczego naczelnika 
powiatu mławskiego. Następnie uczest-
nicy ruszyli w dziesięciokilometrową 
trasę do Uniecka, która ze względu na 
mocno niesprzyjające warun-
ki atmosferyczne, nie była 
łatwa. Po drodze pasjonaci 
historii dwukrotnie się za-
trzymywali – w Kowalewku 
oraz Zygmuntowie. W trakcie 
przystanków mogli liczyć na 
ciepły poczęstunek. 

Kulminacyjnym momen-
tem sobotniej części histo-
rycznych uroczystości były 
wydarzenia na terenie dawnej 
plebanii w Uniecku, która kil-
ka miesięcy temu została ofi -
cjalnie przekazana na potrze-
by Muzeum Powstania Stycz-
niowego 1863-1864. Przed budynkiem 
zrekonstruowano obóz powstańczy, w 
którym odtworzono m.in. szałas, na wzór 
tych, jakie tworzyli w lasach uczestnicy 
tamtego zrywu niepodległościowego. 

Wewnątrz budynku organizatorzy za-
prezentowali pierwsze eksponaty, które 
są już w zbiorach muzeum, a wśród nich 
znalazły się m.in. oryginalna mapa Kró-
lestwa Polskiego z 1863 roku, broń czy 
dewocjonalia. Odbyła się także krótka 
prelekcja historyczna, dotycząca genezy 
wybuchu powstania styczniowego, a tak-
że potyczki, jaka miała miejsce w Uniec-
ku 28 stycznia 1863 roku, którą wygłosił 
dowódca JS1863 Artur Zybała. Za szcze-
gólny wkład w kultywowanie historii 
Polski specjalnym medalem uhonorowa-
ny został Jan Rejniak. 

W historycznym wydarzeniu brali 
udział także członkowie stowarzyszenia 
„Glora Victis” z Wieruszowa. Scharak-

teryzowali oni broń, jaka była używana 
przez powstańców czy ich stroje. Panie 
zaprezentowały tradycyjny ubiór, jaki 
dominował w tamtym okresie – były to 
czarne suknie, noszone na znak żałoby 
narodowej. Podczas przemarszu obecni 
byli także przedstawiciele stowarzysze-
nia „Mława Miasto Zabytkowe”

W niedzielę w kościele parafi alnym 
w Uniecku podczas mszy o godzinie 
11:30 modlono się m.in. w intencji pole-
głych podczas wspomnianej potyczki w 
Uniecku. Jej krótkie streszczenie przed-
stawiła dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Styczniowych w Uniec-
ku, Anna Ossowska. Szefowa placówki 
przypomniała również, że w tym roku 
przypada 10. rocznica nadania jej imie-
nia bohaterów tamtych dni. Podkreśliła, 
że cała szkolna społeczność jest dumna z 
faktu, że upamiętnia wielkich patriotów, 
związanych poprzez przelanie swojej 
krwi w obronie ojczyny, z Unieckiem, 
jego historią i mieszkańcami. W świątyni 
pojawili się nauczyciele unieckiej szkoły 
ubrani w stroje z epoki wraz ze sztanda-
rem. Podczas homilii ksiądz Piotr Choj-
nowski podkreślił, że szczególnie w dzi-
siejszym świecie niezwykle ważne jest 
kultywowanie przywiązania do patrioty-

zmu i pamięć o ludziach, którzy walczyli 
o wolność nie tylko dla siebie, ale także 
przyszłych pokoleń. 

Po mszy poczet sztandarowy wraz 
z przedstawicielami Jednostki Strzelec-
kiej 1863 w ulewnym deszczu i wietrze 
udał się na cmentarz parafi alny, gdzie pod 
pomnikiem upamiętniającym powstań-

ców, złożono kwiaty i za-
palono znicze. 

Powstanie styczniowe było 
zrywem niepodległościowym 
przeciwko Imperium Rosyj-
skiemu. Ogłoszono je ma-
nifestem Tymczasowego Rzą-
du Narodowego z 22 stycz-
nia 1863 roku. Wybuchło 22 
stycznia 1863 w Królestwie 
Polskim i 1 lutego 1863 na 
Litwie, trwało do jesieni 1864, 
a zasięgiem objęło ziemie za-
boru rosyjskiego, tj. Króle-
stwo Polskie i ziemie zabrane. 
Było największym i najdłużej 

trwającym polskim powstaniem narodo-
wym. Podczas jego trwania, dokładnie 
28 stycznia 1863 roku miała miejsce 
potyczka pod Unieckiem – oddział po-
wstańczy pod dowództwem pułkownika 
Kazimierza Wolskiego starł się w walce 
z żołnierzami Józefa Sierzputowskiego. 
Niestety, ze względu na przewagę li-
czebną Rosjan powstańcy zostali rozbici, 
a wielu z nich zginęło. Do klęski przy-
czynił się również pożar strzech domów, 
które podpalili kozacy, a w których ukry-
wali się broniący. W zachowanych w pa-
rafi i aktach zgonu znajduje się szczęść 
nazwisk. W 1993 roku odsłonięto po-
mnik ku czci poległych.

Uroczystości upamiętniające po-
wstanie styczniowe zostało zorganizo-
wane przez Jednostkę Strzelecką 1863 
w Uniecku przy wsparciu Powiatu Płoń-
skiego. 

Dawid Ziółkowski 

Uczcili pamięćUczcili pamięć
powstańców styczniowych powstańców styczniowych 
W tym roku obchodziliśmy 159. rocznicę powstania styczniowego – największego polskiego powstania 
narodowego. Z tej okazji, już po raz drugi Jednostka Strzelecka 1863 z Uniecka zorganizowała 
„Wymarsz Szlakiem Powstańców Styczniowych”. Jego uczestnicy pokonali 10 km, idąc z Glinojecka 
do Uniecka. 
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Nagrody wręczyli przedstawiciele organizatorów konkursu 
– Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski, Burmistrz Miasta 
Raciąża Mariusz Godlewski oraz dyrektor MCKSiR w Raciążu 
Artur Adamski. 

Przypomnijmy, że konkurs podzielony był na cztery kate-
gorie:

 Klasy IV-VI
 Klasy VII-VIII
 Szkoła Średnia
 Dorośli 
W każdej kategorii wyłoniono pierwsze, drugie oraz trzecie 

miejsce. Wybrano także prace wyróżnione. 12 najlepszych prac 
znalazło się w kalendarzu Miasta oraz Gminy na 2022 rok. Oto 
lista laureatów:

Klasy IV-VI
I miejsce – Stanisław Wiśniewski (SP Stare Gralewo, klasa VI)
II miejsce – Katarzyna Gjkowska (SP Unieck, klasa VI)
III miejsce – Zuzanna Stępińska (SP Koziebrody, klasa V)
Wyróżnienie – Aleksandra Fonderska 

(SP Krajkowo, klasa VI)

Klasy VII-VIII
I miejsce – Agata Bloch 
 (SP Unieck, klasa VIII)
II miejsce – Jakub Hajn, 
 (SP Stare Gralewo, klasa VII)
III miejsce – Jakub Bielski 
 (SP Raciąż, klasa VII)

Wyróżnienia – Bartosz Pierścieniak (SP Stare Gralewo, 
klasa VII), Katarzyna Wojkowska (SP Stare Gralewo, 
klasa VII)
Szkoła Średnia

I miejsce – Wiktoria Chorzewska (ZS Raciąż)
II miejsce – Wiktoria Cienkuszewska (ZS Raciąż)
III miejsce – Patrycja Ossowska (ZS Raciąż)

Dorośli
I miejsce – Jan Kantorowski (Raciąż)
II miejsce – Olga Wiśniewska (Sierakowo)
III miejsce – Weronika Wiśniewska (Sierakowo)
Wyróżnienia – Iwona Mysiakowska (Kraszewo Gaczułty), 
 Natalia Rychlińska (Glinojeck)

Wójt Zbigniew Sadowski podziękował wszystkim laure-
atom za wzięcie udziału w konkursie i pogratulował wspania-
łych prac. Podkreślił, że z pewnością nie był to ostatni wspólny 
konkurs tego typu i dodał, że kalendarze z pracami konkurso-
wymi po raz kolejny rozeszły się niczym przysłowiowe „świeże 
bułeczki”. 

RED

Laureaci nagrodzeni Laureaci nagrodzeni 
10 lutego 2022 r. w budynku Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu odbyło się 
wręczenie nagród laureatom konkursu malarskiego „Zabytki i ciekawe historycznie zakątki ziemi 
raciąskiej”. 
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O pomoc mogą ubiegać się rolnicy spełniający kryterium 
mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, w których go-
spodarstwach w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 
2022 r. urodzi się minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych 
prosiąt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r. 
Pomoc będzie przysługiwać tym producentom, którzy na 
dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili gospodarstwo, w któ-
rym były utrzymywane świnie.

Wysokość wsparcia wynosi 1000 zł do każdych 10 sztuk 
świń (prosiąt), jednak nie więcej niż 500 tys. zł dla jednego pro-
ducenta trzody chlewnej.

Producent świń może złożyć więcej niż jeden wniosek do-
tyczący świń urodzonych w jego gospodarstwie w terminie od 

15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r., których oznakowanie 
zostało zgłoszone Agencji do 15 kwietnia 2022 r., przy czym 
o pomoc do danej sztuki można wnioskować tylko jeden raz.

Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania jest do-
stępny na stronie internetowej ARiMR w dniu rozpoczęcia na-
boru.

Wnioski przyjmować będą biura powiatowe Agencji do 
29 kwietnia 2022 r. Będzie je można złożyć osobiście, przesłać 
za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP 
lub nadać przesyłką rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej. 
O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego wpływu 
do biura powiatowego.

ARiMR

Ostatnie lata to niestety wzrost agresywnych zachowań 
wśród młodzieży, ale także osób dorosłych i niestety przy-
padków przemocy domowej. Wpływ na to zjawisko ma rów-
nież pandemia koronawirusa. Wychodząc naprzeciw temu 
problemowi, chcąc mu zaradzić i zapewnić wsparcie osobom 
dotkniętym przemocą, Regionalne Stowarzyszenie Twórców 
przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Raciążu oraz Miastem Raciąż realizują projekt pn. „Kochaj, 
szanuj, nie krzywdź, nie bij”, w ramach programu „Aktywni 
Obywatele”. W ramach projektu odbywają się dyżury m.in. psy-

chologa, prawnika czy też terapeuty zajęciowego, które będą 
organizowane w budynku MOPS. Terapeuta będzie dostępny 
w każdy wtorek, zaś raz w miesiącu będzie możliwość spo-
tkania z psychologiem i prawnikiem. Nie ma konieczności 
wcześniejszego zapisywania się – wystarczy po prostu przyjść 
i skorzystać z pomocy. Projekt ma charakter zapobiegawczy 
i interwencyjny. Stawia na podnoszenie świadomości czym jest 
przemoc psychiczna, fi zyczna i seksualna, co robić w takich sy-
tuacjach i jak ją eliminować.

RED

Kochaj, szanuj, Kochaj, szanuj, 
NIENIE krzywdź !,  krzywdź !, 

NIENIE bij !!! bij !!!

Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta 
– 15 lutego ruszył nabór wniosków– 15 lutego ruszył nabór wniosków

Od 15 lutego 2022 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta, 
którzy zagrożeni są utratą płynności fi nansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym 
spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie.
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GMINA RACIĄŻ otrzyma środki fi nansowe w ramach projek-
tu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w 
rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 127 350,00 zł, 

który będzie sf inansowany z funduszy europejskich – w ramach programu REACT-EU.
Z powodu pandemii COVID-19 jednym z wielu problemów była nauka zdalna na terenach popege-

erowskich. Występował defi cyt sprzętu komputerowego oraz utrudnianie w dostępie do Internetu, co 
miało negatywny wpływ na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Celem konkursu jest wspar-
cie rodzin popegeerowskich, posiadających dzieci, poprzez przekazanie sprzętu komputerowego wraz 
z ubezpieczeniem oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach dostępu do Internetu.

Warunkiem zakwalifi kowania do udziału w projekcie było m.in. złożenie przez rodzica / opiekuna 
prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia szkoły ponadpodstawowej stosownego Oświadczenia wraz 
z załącznikami, które były podstawą do złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez 
Gminę Raciąż.

Z programu mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR.
Do Urzędu Gminy Raciąż wpłynęło 47 Oświadczeń wraz załącznikami, z których wymagane kryteria 

spełniły 43 Oświadczenia. 

ŚRODKI FINANSOWE… //  PREMIE NA…

Granty PPGRGranty PPGR

O pomoc mogą starać się rolnicy, ich małżonkowie lub do-
mownicy, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu w KRUS w peł-
nym zakresie nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprze-
dzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Kwota pomocy zależy od liczby nowo utworzonych miejsc 
pracy i wynosi:

 150 tys. zł w przypadku utworzenia co najmniej 1 miejsca 

pracy;

 200 tys. zł – co najmniej 2 miejsc pracy;

 250 tys. zł – co najmniej 3 miejsc pracy.

Wsparcie wypłacane jest w dwóch ratach. Pierwszą (80 
proc. premii) rolnik otrzymuje, gdy spełnieni warunki określo-

ne w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na 
to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji). Pozostałe 
20 proc. premii wpłynie na jego konto po rozliczeniu realizacji 
biznesplanu, jednak nie później niż do upływu 2 lat od dnia 
wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 
2025.

Wnioski będą przyjmować oddziały regionalne Agencji. 
Dokumenty będzie można dostarczyć osobiście, przekazać za 
pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną prze-
syłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

ARiMR

Premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej –działalności pozarolniczej –  

wnioski można składać od 28 lutegownioski można składać od 28 lutego



„Głos Raciąża” nr 2/2022 1130. FINAŁ WOŚP…  //  UBEZPIECZENIE NNW…

30. fi nał 30. fi nał 
WOŚPWOŚP

rekordowy!rekordowy!  
R a z e mR a z e m

wsparliśmywsparliśmy
okulistykęokulistykę

dziecięcądziecięcą

Gmina Raciąż w partnerstwie z Samorządem Woje-
wództwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Ma-
zowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i 
uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi prio-
rytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 
10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddzia-
łania 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 dofi nansowany ze środków budżetu państwa 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. War-
tość projektu wynosi: 70 624 291,63 zł natomiast dofi -
nansowanie ze środków budżetu państwa wynosi: 2 374 
495,00 zł. Projekt ma na celu podniesienie jakości na-
uczania w szkołach z terenu Województwa Mazowiec-
kiego i przygotowanie ich do nauki zdalnej, poprzez za-
kup sprzętu IT i oprogramowania oraz przeprowadzenie 
szkoleń dla uczniów i nauczycieli.

Gmina Raciąż w partnerstwie z Samorządem Woje-
wództwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Ma-
zowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli 
i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi 
priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Dzia-
łania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, 
Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem 
jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z 
terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup 
sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szko-
leń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli 
i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła 
Podstawowa w Koziebrodach otrzyma pakiet sprzętu 
w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, dru-
karek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multi-
medialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet opro-
gramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wspar-
ciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego ob-
jęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu 
wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast dofi nansowanie ze 
środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu ostrzega 
przed fałszywymi telefonami i SMS-a o pomocy w wypełnianiu 
wniosków dotyczących dodatku osłonowego w celu wyłudzenia 
danych.

GOPS w Raciążu kontaktuje się droga elektroniczną z ad-
resu mail gops@gminaraciaz.pl (informacja o przyznaniu do-

datku osłonowego) Pocztą Polską (wezwanie do Ośrodka Po-
mocy Społecznej ul. 11 Listopada 20, Raciąż) lub z nr telefonu 
23 679 12 80, 23 679 10 51

Prosimy, aby nie odpowiadać na SMS i nie podawać danych 
osobowych przez telefon.

RED

Komisariat Policji w Raciążu informuje, iż w okresie od 
01.02.2022r do 31.07.2022r.  prowadzi działania prioryteto-
we na terenie gminy Raciąż dotyczące wzmożonej kontroli 
w obrębie sklepów w miejscowości Drozdowo prowadzący 
asp. Witold Domarecki oraz w miejscowości Koziebrody 
prowadzący asp.szt. Marcin Leśniak, co ma na celu w szcze-
gólności przypomnienie o obowiązku przestrzeganie przepi-
sów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziała-
niu Alkoholizmowi, a w szczególności:

Art. 14.
1. Zabrania się sprzedaży podawania i spożywania napo-

jów alkoholowych
2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych 

w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych 

do ich spożywania na miejscu, w punktach sprzedaży tych 
napojów.

Art. 15.
1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoho-

lowych:
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajduje 

się w stanie nietrzeźwości.
2) osobom do lat 18
3) na kredyt lub pod zastaw.

2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabyw-
cy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony 
jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek 
nabywcy. 
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