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W sobotę 30 kwietnia w Strożęcinie odbyło się W sobotę 30 kwietnia w Strożęcinie odbyło się 
oficjalne otwarcie gminnej strzelnicy. oficjalne otwarcie gminnej strzelnicy. 

Więcej informacji oraz fotorelacja na stronach 10-11.Więcej informacji oraz fotorelacja na stronach 10-11.

140 tysięcy 
złotych 
dofi nasowania 
z budżetu 
Mazowsza 
otrzyma 
Gmina Raciąż 
na realizację 
projektów 
sołeckich.

Więcej w numerze

Dopłaty do nawozów – Dopłaty do nawozów – 
złóż wniosek!złóż wniosek!

Pomoc przeznaczona jest na dofi nansowanie zakupu nawozów 
mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe 
zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 
1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r.         Więcej na stronie 4

Zmiany w zakresie Zmiany w zakresie 
rolniczych emeryturrolniczych emerytur

Zgodnie z nowymi zasadami, rolnicy będący na emeryturze nie 
będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, 
aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. 

Więcej w numerze
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140 tysięcy złotych140 tysięcy złotych  
na sołeckie projekty w Gminie Raciążna sołeckie projekty w Gminie Raciąż

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku w ra-
mach „Mazowsza dla sołectw 2022” gminy mogły się ubiegać 
o wsparcie do 10 tys. zł na inwestycje realizowane w poszczegól-
nych sołectwach, m.in. rewitalizację skwerów, instalację paneli 
fotowoltaicznych, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych 
i turystycznych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i bi-
bliotek, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludo-
wego. W rezultacie wsparcie o łącznej wartości blisko 11,6 mln 
zł otrzymają aż 1172 projekty. Wśród nich znalazło się 14, które 
zostaną zrealizowane na terenie naszej Gminy. Są to:
 Zakup i montaż elementów ogrodzenia działki gminnej w 

Kraszewie-Gaczułtach,
 Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żychowo,
 Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Budy Krasze-

wskie,

W ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” Gmina Raciąż otrzyma dofi nansowanie na 
realizację sołeckich projektów. W sumie na liście benefi cjentów znalazło się ich 14. 

 Zakup i montaż lamp LED na terenie 
sołectwa Kraszewo-Czubaki,

 Utwardzenie placu przy budynku 
strażnicy OSP Bogucin,

 Zakup i montaż altany na działce 
gminnej w miejscowości Ćwiersk,

 Zakup i montaż lamp LED na terenie 
sołectwa Kruszenica,

 Zakup i montaż altany oraz ułożenie 
kostki wokół altany na działce gminnej 
w Szapsku,

 Zakup i montaż altany na działce 
gminnej w Uniecku,

 Remont budynku gminnego w Starym 
Młodochowie,

 Zakup i montaż lamp LED na terenie 
sołectwa Nowe Gralewo,

 Zakup i montaż lamp LED na terenie 
sołectwa Strożęcin,

 Zakup i montaż lamp LED na terenie 
sołectwa Łempinek,

 Zagospodarowanie dz. gminnej w m. 
Bielany na potrzeby sportowo-rek-
reacyjne. 
Liczba wspartych projektów zależała 

od wielkości gminy. W przypadku gmin, 
w których jest mniej niż 25 sołectw – samo-
rządy mogły złożyć maksymalnie 5 wnio-
sków, natomiast tam, gdzie sołectw jest 
więcej niż 53 – gminy mogły złożyć nawet 
20 wniosków. Ogromną zaletą tego przed-
sięwzięcia jest fakt, że inwestycje, które 
mają powstać są typowane przez mieszkań-
ców danych miejscowości. W ten sposób 
mamy pewność, że są naprawdę potrzebne. 
To również świetny przykład dobrej współ-
pracy samorządów i mieszkańców – ocenił 
marszałek Adam Struzik. 

RED
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 Rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać pro-
wadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadcze-
nie w pełnej wysokości. W takim przypadku emeryt będzie 
zobowiązany do dalszego opłacania w KRUS składki na 
ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zarówno podstawowej, 
jak i dodatkowej, w przypadku prowadzenia gospodarstwa 
rolnego o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.

 Uregulowane zostaną kwestie związane ze zbiegiem tytu-
łów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu 
ubezpieczeń społecznych.
– Dzięki temu, rolnicy będą mogli unikać niekorzystnych 

przerw w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, któ-
re mogą być przeszkodą w ubieganiu się o pomoc ze środków 
wspólnej polityki rolnej, bądź uniemożliwiać dalsze podleganie 
ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku podejmowa-
nia – oprócz działalności rolniczej – dodatkowo pozarolniczej 
działalności gospodarczej. Nowe przepisy będą sprzyjały więk-

szej mobilności zawodowej. Rolnicy i domownicy będą mogli 
bez obawy o utratę ubezpieczenia w KRUS podejmować np. 
szkolenia, które umożliwią im zdobycie nowych kwalifi kacji.
 Wprowadzona zostanie możliwość zaliczania do wysokości 

części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania 
czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów 
jej równorzędnych.
– Dotyczyć to będzie także okresów zastępczych form służ-

by wojskowej przypadających przed 1 stycznia 1999 r., gdy 
dana osoba nie posiada stażu ubezpieczeniowego w ZUS i gdy 
okres służby nie może wpłynąć na podwyższenie świadczenia 
emerytalnego z powszechnego systemu ubezpieczeń społecz-
nych realizowanego przez ZUS.
 Emeryci rolniczy będą mieli możliwość rehabilitacji leczni-

czej w ośrodkach KRUS, a opiekunowie osób niepełnospraw-
nych – możliwość kierowania na turnusy regeneracyjne.

MRiRW, RED

Zmiany w zakresie rolniczych emeryturZmiany w zakresie rolniczych emerytur
20 kwietnia Rada Ministrów przyjęła projekt 

ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników przedłożony przez ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi. Zgodnie z nowymi za-
sadami, rolnicy będący na emeryturze nie będą 
musieli zaprzestawać prowadzenia działalności 
rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w peł-
nej wysokości. Obecnie, jeżeli emeryt prowadzi 
działalność rolniczą, to wypłata jego emerytury 
ulega częściowemu zawieszeniu. 

Najważniejsze rozwiązania:
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WSPARCIE SKIEROWANE JEST DO PRODUCENTA 
ROLNEGO:

1. któremu został nadany numer identyfi kacyjny w trybie 

przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 

ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności,

2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim 

przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozpo-

rządzenia nr 702/2014 i któremu zagraża utrata płynności 

fi nansowej w związku z ograniczeniami na rynku spowodo-

wanymi epidemią COVID-19,

3. który do dnia złożenia wniosku o tę pomoc złożył wnio-

sek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płat-

nościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 

w 2022 r.

–  na dofi nansowanie zakupu w okresie od dnia 1 września 
2021 r. do dnia 15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych 
niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez 
od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub 
sprzedaży nawozów.

WARUNKI OTRZYMANIA POMOCY:
Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura 

powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce za-
mieszkania albo siedzibę producenta rolnego na wniosek tego 
producenta złożony na formularzu udostępnionym na stronie 
internetowej ARIMR. Wniosek o udzielenie pomocy składa 
się raz w terminie do 16 maja 2022 r w Biurze Powiatowym 
Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo 
siedzibę producenta rolnego. Za datę złożenia wniosku uznaje 
się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 
producenta rolnego. W przypadku złożenia wniosku po 16 maja 
2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania 
pomocy.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ:
1. Iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wnio-

sku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płat-

nościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego po-

wierzchni upraw rolnych, jednak nie więcej niż 50 ha i stawki 

pomocy w wysokości:

 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłącze-

niem traw na gruntach ornych oraz łąk i   pastwisk,

 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na 

gruntach ornych, z wyłączeniem powierzchni, na które 

przyznano pomoc fi nansową w ramach działania „Dzia-

łanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”;

2. Iloczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wap-

no nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zaku-

pionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. 

i różnicy średniej ceny za tonę nawozów mineralnych innych 

niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające ma-

gnez zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 

2022 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego:

 ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw rolnic-

twa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie pod-

miotowej obsługującego go urzędu, 

albo

 wynikającej z faktur lub imiennych dokumentów księgo-

wych o równoznacznej wartości dowodowej dokumen-

tujących zakup w okresie od dnia 1 września 2020 r. do 

dnia 15 maja 2021 r. nawozów mineralnych innych niż 

wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające ma-

gnez.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków wynika, że za-
potrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 3,9 mld zł, 
do obliczenia wysokości pomocy stosuje się współczynnik ko-
rygujący.

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
 kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księ-

gowe o równoznacznej wartości dowodowej dokumentu-

jące zakup w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 

15 maja 2022 r. nawozów mineralnych innych niż wapno 

nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez.

 dodatkowo w celu wyliczenia pomocy producent rolny 

może dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub 

imienne dokumenty księgowe o równoznacznej warto-

ści dowodowej dokumentujące zakup w okresie od dnia 

1 września 2020 r. do dnia 15 maja 2021 r. nawozów mine-

ralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe 

zawierające magnez – w przypadku ich braku wyliczenie 

pomocy nastąpi na podstawie średniej ceny danego typu 

nawozu mineralnego ogłoszonej przez ministra właściwe-

go do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

ARiMR

Dopłaty do nawozów – Dopłaty do nawozów – 
już można składać wnioskijuż można składać wnioski

Od 25 kwietnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów. Takie 
dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc 
przeznaczona jest na dofi nansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe 
i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 
2021 r. do 15 maja 2022 r.
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Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone w latach 2007-2015 r. (7-15 lat), których przy-
najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek 
o skierowanie na rehabilitację leczniczą (druk dostępny w placówkach terenowych oraz na stronie internetowej 
KRUS (www.krus.gov.pl) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniami 
rodzica/opiekuna prawnego i formularzem RODO. Każdy wniosek podlega ocenie Lekarza Regionalnego Inspek-
tora Orzecznictwa Lekarskiego KRUS i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału.

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS zapewnia dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekar-
sko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organi-
zują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

W 2022 roku na terenie PT KRUS w Ciechanowie organizowane będą:
 Turnus dla dzieci z chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu, w terminie 

1.08 – 21.08.2022
 Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, 

w terminie 11.08 – 31.08.2022
Turnus trwa 21 dni – Rodzice nie ponoszą kosztów pobytu i dowozu   dziecka na turnus rehabilitacyjny.
Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 20.05.2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem tel. 23 664 04 17 lub w siedzibie PT KRUS: Płońsk, ul. Zajazd 4.

KRUS, RED

W drodze przetargu wyłoniono wy-
konawcę robót, którym będzie Przedsię-
biorstwo Transportowo-Handlowe WAP-
NOPOL. Przy podpisaniu dokumentów 
obecni byli przedstawiciele powiatu – 
wicestarosta Krzysztof Wrzesiński oraz 
członek zarządu Artura Adamski, a także 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
Marcin Piechocki oraz reprezentujący 
wykonawcę Adam Nowakowski. 

W ramach przebudowy drogi powia-
towej nr 3015W od km 0+ 019,47 do km 
2+698,84 na odcinku długości 2 679,37 
m, planowane jest wykonanie: 
 jezdni szerokości - 6,00 m;
 obustronnych poboczy szerokości 

1,00; 
 ciągu pieszo-rowerowego długości 

500 m i szerokości 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; 
 oznakowania poziomego; 
 lamp hybrydowych doświetlających 

przejścia dla pieszych.  
Zadanie jest dofi nansowane w 60% 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Pozostałą część będą stanowić środ-
ki własne Powiatu Płońskiego i Gminy 
Raciąż. Nasz samorząd dofi nansował 

tę niezwykle ważną dla mieszkańców 
gminy inwestycję kwotą 350 tysięcy 
złotych. 

Całkowita wartość inwestycji to 
6 875 079,34 złotych, zaś termin jej 
ukończenia prognozowany jest na IV 
kwartał 2022 roku. 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Płońsku
RED

Umowa podpisana –Umowa podpisana –  
przebudowa drogi przed namiprzebudowa drogi przed nami

14 kwietnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Płońsku podpisana została umowa z wykonawcą 
na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3015W od drogi (Raciąż – Radzanów) - 
Szczepkowo – Unieck”.  

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieciTurnusy rehabilitacyjne dla dzieci

rolników ubezpieczonych w KRUSrolników ubezpieczonych w KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie 

wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.
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Pierwszym punktem wycieczki było 
zwiedzanie Zamku Książąt Mazowiec-
kich w Ciechanowie. Uczniowie dowie-
dzieli się, jaką rolę pełnił zamek, zapo-
znali się z lokalnymi legendami zamko-
wymi. Przewodnik zapoznał uczniów 
z eksponatami, przybliżył, jak wyglą-
dało codzienne życie w zamku, oby-
czaje rycerskie czy zabawy plebejskie. 
Uczniowie mieli też okazję zapoznać się 
fragmentem historii Księstwa Mazowiec-

kiego w kontekście rozwoju ciechanow-
skiego zamku.

Po atrakcjach, jakie zapewniło zwie-
dzanie zamku uczestnicy wycieczki udali 
się do Parku Nauki TORUS. Ekspozycje 
parku dotyczące głównie nauk ścisłych 
skutecznie rozbudzały w uczniach chęci 
zdobywania wiedzy. Dodatkowo forma 
odkrywania nauki – poprzez zabawę, 
gry, samodzielne eksperymentowanie – 
sprzyjała motywowaniu do uczenia się. 

Park Nauki Torus niesie ze sobą dodatko-
wo wyjątkową wartość – zapoznaje zwie-
dzających z lokalnym dziedzictwem po-
przez odniesienia eksponatów do historii 
zamku w Ciechanowie czy konstrukcji 
tutejszej wieży ciśnień. Zarówno zamek, 
jak i wieża są ważnymi obiektami na hi-
storycznej mapie Polski, nie tylko dla lo-
kalnej społeczności. 

SP Koziebrody

Z dniem 1 maja 2022 r. nastąpi 
zamknięcie dotychczas funkcjonu-
jących numerów rachunków ban-
kowych, przeznaczonych dla płat-
ności z tytułu składek na ubezpie-
czenie zdrowotne, przy czym do 
dnia 31 lipca 2022 r., wpłaty na nie 
dokonane, zostaną automatycz-
nie przeksięgowywane na wła-
ściwe (w zależności od Oddziału 
Regionalnego KRUS) rachunki 
bankowe.

Od dnia 1 sierpnia 2022 r., wpłaty na zamknięte ra-
chunki bankowe będą zwracane zleceniodawcy.

UWAGA! Numer rachunku bankowego dla wpłat 
na ubezpieczenie społeczne rolników w II kw. 2022 r., 
pozostaje bez zmian. 

Niemniej, w dalszej kolejności nastąpi też zmiana 
numerów rachunków bankowych dla wpłat należności 

na ubezpieczenie społeczne rolni-
ków (tj. ubezpieczenie emerytal-
no-rentowe oraz ubezpieczenie 
wypadkowe, chorobowe i macie-
rzyńskie).
WAŻNE! W tytule przelewu 
bezwzględnie należy wpisać nu-
mer UNO (identyfi kator płatnika 
składek/osoby ubezpieczonej) lub 
pełne dane osobowe (imię/imiona 
i nazwisko, adres, data urodze-
nia). Brak możliwości identyfi -

kacji płatnika spowoduje konieczność zwrotu wpłaty, 
przez co składka zostanie nieopłacona.

Numer rachunku Oddziału Regionalnego KRUS 
w Warszawie to: 

15 1010 1010 0032 7413 7700 0012. 
KRUS

WYCIECZKA UCZNIÓW WYCIECZKA UCZNIÓW 
Z KOZIEBRÓD DO CIECHANOWAZ KOZIEBRÓD DO CIECHANOWA 
20 kwietnia uczniowie klas 
IV-VII Szkoły Podstawowej 
im. Wł. St. Reymonta w 
Koziebrodach uczestniczyli 
w jednodniowej wycieczce do 
Ciechanowa. 45 uczniów wraz 
z 4 nauczycielami odwiedziło 
Zamek Książąt Mazowieckich 
oraz wzięło udział w 
warsztatach w Parku Nauki 
TORUS.

ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH
dla płatności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne

Od 1 kwietnia 2022 r. nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych, służących 
płatnikom składek do regulowania należności z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
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Premia pielęgnacyjna to płatność przyznawana corocznie 
przez 5 lat – licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierw-
szej premii pielęgnacyjnej do gruntów, na których dokonano za-
lesienia. Jej wysokość waha się od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha i 
zależy m.in. od ukształtowania terenu, jego podatności na erozję 
czy zastosowanej formy ochrony upraw leśnych przed zwierzy-
ną. Jeśli na zalesionym terenie wykorzystano repelenty (środki 
odstraszające), można dodatkowo otrzymać kwotę 424 zł/ha.

Z kolei premia zalesieniowa przyznawana jest przez 12 lat, 
począwszy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej 
premii zalesieniowej do gruntów, na których posadzono las, a 
które wcześniej wykorzystywano do prowadzenia działalności 
rolniczej. Wysokość premii zalesieniowej wynosi 1 215 zł/ha.

Benefi cjentami obu premii mogą być wyłącznie rolnicy, 
którzy w latach 2015-2021:

 złożyli wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie;
 otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków do uzy-

skania pomocy;
 wykonali zalesienie;
 złożyli oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie 

z wymogami planu zalesienia wraz z potwierdzeniem 
złożonym przez nadleśniczego.

Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej 
nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednost-
ki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Wnioski należy złożyć do 16 maja 2022 r. Kto nie zdąży 
zrobić tego w tym terminie, będzie mógł to zrobić jeszcze do 
10 czerwca 2022 r., ale wówczas należne płatności zostaną 
pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. 
Natomiast zmiany do wniosków złożonych w terminie moż-
na składać bez żadnych sankcji do 31 maja 2022 r. Rolnicy, 
którzy złożą je później, ale w nieprzekraczalnym terminie do 
10 czerwca 2022 r., będą mieli pomniejszone płatności o 1 proc. 
za każdy roboczy dzień zwłoki.

Dokumenty można przesyłać wyłącznie elektronicznie. Jed-
nak w tegorocznej kampanii trzeba to zrobić za pośrednictwem 
Platformy Usług Elektronicznych (PUE), udostępnionej na 
portalu ARiMR, a nie jak wcześniej bezpośrednio przez aplika-
cję eWniosekPlus. Wszystkie dane dostępu – login i hasło – z 
których dotychczas korzystał rolnik ubiegający się o płatności 
w ramach tzw. dopłat, pozostają bez zmian.

Więcej informacji na www.gov.pl/web/arimr 
ARiMR, RED

WSPARCIE KGW… // PREMIA PIELĘGNACYJNA…

Podobnie jak w poprzednich latach wniosek o przyznanie po-
mocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które jest 
wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Obec-
nie jest w nim zarejestrowanych ponad 10,8 tys. kół – najwięcej 
w województwach: wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim.

Jeśli chodzi o wysokość pomocy, to w stosunku do tej przy-
znawanej w 2021 r., ani pula środków: 70 mln zł, ani stawki 
nie uległy zmianie. Wsparcie pozostaje uzależnione od liczby 
członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej 
niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 
31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzyma-
ne fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświato-
wo-kulturalną w lokalnych środowisk oraz działalność na rzecz 
wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi cela-
mi, na które można wydać pieniądze, są także rozwój przed-
siębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz popra-

wy warunków ich życia i pracy na wsi. Dofi nansowanie można 
także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy 
upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne meto-
dy gospodarowania. W minionym roku koła gospodyń wiejskich 
otrzymaną z ARiMR pomoc przeznaczały najczęściej m.in. na 
zakup: biletów na wyjazdy kulturalne, sportowe i szkoleniowe; 
wyposażenia wiejskich świetlic, sprzętu AGD oraz naczyń czy 
strojów na imprezy okolicznościowe.

W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać 
wcześniej, koła nie powinny zwlekać z udaniem się do biur 
powiatowych Agencji z dokumentami. Ostatnim dniem na zło-
żenie wniosku jest tradycyjnie 30 września. Nie zmieniają się 
natomiast pozostałe terminy. Przyznane dofi nasowanie musi 
zostać wykorzystane do 31 grudnia 2022 r., natomiast rozli-
czenia – przez złożenie sprawozdania – należy dokonać do 
31 stycznia 2023 r.

ARiMR, RED

Wsparcie na działalność statutową Wsparcie na działalność statutową 
Kół Gospodyń WiejskichKół Gospodyń Wiejskich

Od 1 kwietnia 2022 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie 
wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest fi nansowana z budżetu krajowego.

Premia pielęgnacyjna i zalesieniowa – Premia pielęgnacyjna i zalesieniowa – 
nie przegap terminu na złożenie wnioskunie przegap terminu na złożenie wniosku

Do 16 maja 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie 
premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej w ramach fi nansowanego z PROW 2014-2020 poddziałania 
„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”. Nabór prowadzony jest za pośrednictwem 
aplikacji eWniosekPlus.
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23 kwietnia 2022 r. strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 
1863 w Uniecku przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Sprzą-
tanie Świata”. Zajęli się oni sprzątaniem terenu przy drogach 
gminnych – 301016W relacji Goszczk – Unieck, 301020W 
relacji Stara Maryśka – Unieck, a także 301023W w Uniec-
ku. Sprzątane były rów-
nież okolice placu zabaw, 
kościoła i cmentarza na 
terenie Uniecka. 

Jeden z punktów 
Regulaminu Jednostki 
stanowi o – „szerzeniu 
wiedzy ekologicznej, in-
spirowaniu i prowadze-
niu prac na rzecz ochrony 
środowiska”, a w ramach 

wspomnianych prac, sprzątano śmieci zalegające poza miej-
scami przeznaczonymi do ich składowania.

Jak relacjonują strzelcy na swojej facebookowej stronie 
– Wzrost świadomości ekologicznej wśród naszego lokal-
nego społeczeństwa jest znikoma. Świadczą o tym zebrane 

odpady, jak również ich ga-
baryty. 

Podczas działań zebra-
no kilkanaście worków ze 
śmieciami różnego rodza-
ju. W akcji brały udział 
także plutony podległe JS 
1863, m.in. z Ciechanowa, 
Ustrzyk Dolnych czy Helu. 

RED

„Co to jest – pobudza szare komórki, uczy, bawi i zaska-
kuje? Matematyka! Taką zagadką na rozdaniu nagród Konkur-
su Matematycznego rozpoczął swoje przemówienie Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Chojnackiego w Krajko-
wie podczas I Gminnego Konkursu Matematycznego „Mistrz 
Matematyki”. Odbył się on 8 kwietnia 2022 r. w Krajkowie.

Do matematycznych potyczek przystąpiło 12 uczniów ze 
szkół w Krajkowie, Uniecku, Gralewie i Koziebrodach. Wśród 
honorowych gości znalazły się Pani Sekretarz Gminy Raciąż 
Anna Dumińska – Kierska oraz Pani Kierownik Referatu Oświa-
ty – Gabriela Osowska. Wraz z uczniami przybyli również ich 
opiekunowie – Panie Jolanta Machcińska, Edyta Petrykowska 
oraz Agnieszka Mioduszewska. Za organizację i przygotowanie 
konkursu odpowiedzialny był nauczyciel matematyki ze Szkoły 
Podstawowej w Krajkowie – Pani Natalia Woźniak.

Wszyscy uczniowie otrzymali słodki poczęstunek. W trakcie 
sprawdzania prac przez komisję konkursową uczestnicy mieli 

możliwość integracji poprzez wspólne oczekiwanie na wyniki 
konkursu. Różnice w rozwiązywanych testach były minimalne 
– walka o podium była bardzo wyrównana. 

Komisja Konkursowa po sprawdzeniu prac wyłoniła nastę-
pujących laureatów:

I miejsce – Mikołaj Woźniak – SP w Koziebrodach
II miejsce – Krystian Kobuszewski – SP w Koziebrodach
III miejsce – Adrian Orzechowski – SP w Krajkowie.

Nagrody ufundował Urząd Gminy w Raciążu.
I miejsce – tablet grafi czny
II miejsce – program do nauki matematyki „Matma na 

luzie” oraz kalkulator naukowy
III miejsce – program do nauki matematyki „Matma na 

luzie”

SP Krajkowo 

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

„MISTRZ MATEMATYKI”

i 2022 l J d ki S l ki j i h ś i i l j

Akcja „Sprzątanie Świata” Akcja „Sprzątanie Świata” 
z JS 1863z JS 1863



„Głos Raciąża” nr 4/2022 9

Uczniowie technikum w zawodzie informatyk mieli między 
innymi możliwość pracy z profesjonalnym sprzętem służącym 
do rejestrowania i obróbki zdjęć, fi lmów oraz dźwięku pod 
okiem profesjonalistów w dziedzinie materiałów audiowizu-
alnych. Z kolei uczniowie technikum żywienia i usług gastro-
nomicznych oraz szkoły branżowej w zawodzie kucharz swoje 
praktyki odbywali w kilku z najbardziej prestiżowych hoteli 
w Budapeszcie, takich jak Párisi Udvar czy Four Seasons. Miej-
scem praktyk trzeciej grupy, czyli uczennic technikum handlo-
wego, był jeden ze punktów sieci sklepów zoologicznych.

Pobyt w Budapeszcie nie ograniczał się jedynie do praktyk. 
W czasie wolnym uczniowie spacerowali brzegiem Dunaju, po-
znawali miasto i jego największe zabytki, jak np. Parlament czy 
Zamek Królewski. Sprzyjała temu lokalizacja apartamentów, 
w których mieszkali reprezentanci naszej szkoły - kamienica 
ta znajduje się w ścisłym centrum, zaledwie kilkadziesiąt me-
trów od Bazyliki św. Stefana. Zapewnione były także takie 
atrakcje jak zwiedzanie muzeów, aquapark oraz zoo.

Cały pobyt był niezwykle cennym i poszerzającym hory-
zonty doświadczeniem. Wszyscy uczestnicy zdobyli cenne do-

świadczenie na wielu płaszczyznach, wzbogacili swoje kompe-
tencje językowe oraz poznali bliżej bogatą węgierską kulturę. 

Projekt został realizowany ze środków UE, nr programu 
2020-1-PL01-KA102-078311.

ZS Raciąż 

DZIEŃ PAMIĘCI… // PRAKTYKI UCZNIÓW…

5 marca 1940 roku najwyższe władze ZSRR na czele z Józe-
fem Stalinem podjęły decyzję, którą zawarto w tajnej uchwale 
Biura Politycznego KPZR, o wymordowaniu wszystkich pol-
skich jeńców wojennych wziętych do niewoli w 1939 roku. 
Szef NKWD Ławrentij Beria stwierdził, że przetrzymywani 
w obozach w Starobielsku, Kozielsku czy Ostaszkowie polscy 
obywatele stanowią „zdeklarowanych i nie rokujących nadziei 
poprawy wrogów władzy sowieckiej […]”. 

Pierwsze egzekucje rozpoczęły się już na począt-
ku kwietnia 1940 roku. NKWD pozbawiło życia niemal 
22 tysiące Polaków, w tym ponad 10 tysięcy ofi cerów Wojska 
Polskiego i Policji Państwowej. Ofi ary zabijano strzałem w tył 
głowy i zakopywano w masowych, bezimiennych mogiłach, 
m.in. w Katyniu, Charkowie czy Miednoje. Ginęli tylko dlate-
go, że byli Polakami. 

Przez 50 lat (1940-1990) władze ZSRR zaprzeczały, że 
miały jakikolwiek związek z ludobójstwem dokonanym na 
obywatelach RP. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku, podczas wi-
zyty prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie, Michaił 
Gorbaczow przekazał pochodzące z radzieckich archiwów do-
kumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, po raz pierwszy ofi -
cjalnie przyznając, że dokonało jej NKWD. Tego samego dnia 
ofi cjalne oświadczenie w tej sprawie, przyznające, że mord 
katyński był jedną ze zbrodni stalinizmu, wydała państwowa 
agencja TASS. 

Pamiętajmy w naszych modlitwach o pomordowanych. 

Cześć Ich Pamięci. 
DZ

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni KatyńskiejDzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia obchodziliśmy Dzień 13 kwietnia obchodziliśmy Dzień 
Pamięci Ofi ar Zbrodni Katyńskiej Pamięci Ofi ar Zbrodni Katyńskiej 
– mordu na polskich obywatelach, – mordu na polskich obywatelach, 
dokonanego przez zbrodniczy aparat dokonanego przez zbrodniczy aparat 
terroru Związku Radzieckiego. terroru Związku Radzieckiego. 

PRAKTYKI UCZNIÓW ZESPOŁU PRAKTYKI UCZNIÓW ZESPOŁU 
SZKÓŁ W RACIĄŻU W BUDAPESZCIESZKÓŁ W RACIĄŻU W BUDAPESZCIE
Po raz kolejny w tym toku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół w Raciążu uczestniczyli w praktykach 
zagranicznych. Tym razem celem podróży i miejscem pobytu była stolica Węgier. Podczas dwóch mobilności 
(pierwsza na przełomie listopada i grudnia 2021 r., druga w lutym 2022 r.) uczniowie w każdej z grup przez 
trzy tygodnie zdobywali wiedzę i umiejętności przydatne w ich kierunku kształcenia.
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W sobotnie przedpołudnie w Strożęcinie zjawiło się wielu 
znamienitych gości. Obok Wójta gminy Raciąża Zbigniewa Sa-
dowskiego, byli to m.in. gminni radni z przewodniczącą rady Gra-
żyną Rogowską na czele, burmistrz Raciąża Mariusz Godlewski, 
dowódca Jednostki Strzeleckiej 1006 Płońsk st. insp. Sebastian 
Milewski, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku 
podinsp. Stanisław Dybowski, Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Płońsku bryg. Artur Czachowski, prezes 
zarządu Stowarzyszenia „Proobronne Centrum Edukacji Wata-
ha” Piotr Jaszczur, komendant raciąskiego Komisariatu Policji 
Andrzej Mikołajewski, Komendant Jednostki Strzeleckiej 1863 
w Uniecku Artur Zybała, czy wykonawca strzelnicy Paweł Sa-
wicki, a także przedstawiciele 5 Mazowieckiej  Brygady Obrony 
Terytorialnej, kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy 
szkół, prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych i sołtysi. Gościem 
specjalnym była Pani Poseł Anna Siarkowska.

Uroczystość prowadził Grzegorz Domański z Plutonu Strze-
leckiego w Raciążu. Jako pierwszy głos zabrał wójt Zbigniew 
Sadowski, który podkreślił, że inwestycja została wykonana 
dzięki sfi nansowaniu ze środków gminy Raciąż. Zaznaczył, że 
ze strzelnicy będą mogli korzystać nie tylko członkowie Jed-
nostki Strzeleckiej 1006 Płońsk, ale również mieszkańcy gminy 
w celach rekreacyjnych, a także w ramach ćwiczeń.  Poseł Anna 
Siarkowska pogratulowała władzom gminy oraz wszystkim 
zaangażowanym w stworzenie strzelnicy wykonania tej inwe-

stycji. Podkreśliła, że w obliczu wojny na Ukrainie zmienia się 
podejście do znajomości broni czy nauki strzelania, także biorąc 
pod uwagę dzieci i młodzież.  Prezes Piotr Jaszczur stwierdził, 
że w obliczu zamykania wielu strzelnic na przestrzeni ostatnich 
lat, otwarcie tego typu miejsca w gminie Raciąż jest niezwy-
kle ważnym wydarzeniem. Kilka zdań powiedział też burmistrz 
Mariusz Godlewski, który pogratulował Zbigniewowi Sadow-
skiemu wybudowania pięknego obiektu i wyraził nadzieję, że 
nie tylko mieszkańcy gminy, ale również miasta będą mogli z 
niego korzystać.

Symbolicznego otwarcia dokonał Wójt Zbigniew Sadowski, 
który oddał pierwszy, celny strzał. Obiekt został także poświę-
cony przez proboszcza parafi i w Starym Gralewie Wiesława 
Mordona. Wszyscy zgromadzeni obejrzeli również krótki pokaz 
strzelecki, m.in. w wykonaniu najmłodszej grupy strzelców z JS 
1006 Płońsk. 

RED

 STRZELNICA W GMINIE RACIĄŻ 

Gmina Raciąż ma swoją strzelnicę!
30 kwietnia 2022 r. w Strożęcinie, tuż obok sieci okopów 
z I wojny światowej, uroczyście otwarto gminną strzelnicę, 
która powstała dzięki środkom własnym naszego 
samorządu. Z obiektu będą mogli korzystać nie tylko 
strzelcy, ale wszyscy mieszkańcy gminy.  
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Istotą przedsięwzięcia jest również 
wyróżnienie tych funkcjonariuszy Po-
licji, którzy charakteryzują się wyjąt-
kowym profesjonalizmem, empatyczną 
postawą i umiejętnościami w obszarze 
indywidualnej pomocy osobom krzyw-
dzonym, w tym dotkniętym przemocą w 
rodzinie. Konkurs „Policjant, który mi 
pomógł” jest kolejnym działaniem pol-
skiej Policji, która w ten sposób poddaje 
się społecznej ocenie podejmowanych 
działań, sama zaś nominacja policjanta 
jest szczególnym wyróżnieniem świad-
czącym o aprobacie inicjatyw na rzecz 
bezpieczeństwa osób.

Zaangażowanie w powyższym za-
kresie niewątpliwie wpływa na kształ-
towanie pozytywnego wizerunku Policji 
wśród społeczeństwa, a funkcjonariusze 
Policji, którzy w ocenie społecznej przy-

czynili się do budowania lokalnego sys-
temu pomocowego w tym obszarze za-
sługują na wyróżnienie. Obecność wśród 
laureatów ogólnopolskiego konkursu to 
wyróżnienie, wyjątkowy dowód uznania 
społeczności lokalnej dla profesjonali-
zmu i determinacji policjantów w działa-
niach podejmowanych na rzecz pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem 
lub poszkodowanym w wyniku nieszczę-
śliwych wypadków.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, 
zgłoszenia policjanta do konkursu może 
dokonać osoba indywidualna, instytucja 
lub organizacja.

Zapraszamy do zapoznania się z Re-
gulaminem Konkursu oraz formularzem 
zgłoszeniowym dostępnym na niniej-
szej stronie. Termin nadsyłania zgłoszeń 
upływa 31 maja 2022 r.

Formularze zgłoszeniowe można 
nadsyłać na adres poczty elektronicznej 
e-mail: policjantktorymipomogl@poli-
cja.gov.pl.

Laureatów konkursu wybiera Komi-
sja, w skład której wchodzi przedstawi-
ciel Biura Prewencji KGP oraz laureaci 
3 ostatnich edycji konkursu „Policjant, 
który mi pomógł”. 

Podczas wyłaniania Laureatów w 
szczególności brane będzie pod uwagę 
ich zaangażowanie w działania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa obywateli, jak 
również doświadczenie i zaangażowanie 
w pomoc osobom, wobec których istnieje 
podejrzenie, że są krzywdzone.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania 
Kandydatów!

(Biuro Prewencji KGP)

Konkurs „Policjant, który mi pomógł”
Biuro Prewencji Komendy Głównej Biuro Prewencji Komendy Głównej 
Policji organizuje ogólnopolski konkurs Policji organizuje ogólnopolski konkurs 
„Policjant, który mi pomógł”. Głównym „Policjant, który mi pomógł”. Głównym 
celem konkursu jest w szczególności celem konkursu jest w szczególności 
promocja postaw i umiejętności promocja postaw i umiejętności 
policjantów osobiście zaangażowanych policjantów osobiście zaangażowanych 
w pomoc osobom krzywdzonym.w pomoc osobom krzywdzonym.
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