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82 LATA OD WYBUCHU 
II WOJNY ŚWIATOWEJ

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA 
W GRALEWIE

Uroczystości u Koziebrodzkiej MatkiUroczystości u Koziebrodzkiej Matki

8 września, w święto nazywane potocznie Matki Boskiej Siewnej, odbył się odpust parafi alny w Koziebrodach, który 
tradycyjnie był połączony z dożynkami. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Gminy Raciąż 

– Wójt Zbigniew Sadowski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Rogowska. Więcej wewnątrz numeru.

1 września na cmentarzu parafi alnym w Raciążu odbyła się uro-
czystość upamiętniająca poległych we wrześniu 1939 roku, któ-
rzy stanęli do walki z niemieckim najeźdźcą, aby bronić naszej
ojczyzny.                                  Więcej na stronie 3

W niedzielę 5 września w Gralewie odbył się „Dzień Bezpie-
czeństwa” połączony z zawodami sportowo-pożarniczymi, 
w których udział wzięły okoliczne jednostki OSP. Organizato-
rami wydarzenia byli Miasto Raciąż, Gmina Raciąż oraz Zarząd 
Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Raciążu. 

Więcej wewnątrz numeru

źródło: Płońszczak
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Obchody 82. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej rozpoczęły się o go-
dzinie 16:00. Na cmentarzu obecni byli 
przedstawiciele władz samorządowych, 
szkół oraz stowarzyszeń. Uroczystej mszy 
świętej przewodniczył proboszcz para-
fi i pw. Św. Wojciecha w Raciążu, ksiądz 
Wiesław Kosiński. Podczas homilii du-
chowny podkreślił, że wszyscy musimy 
pracować nad tym, aby nigdy więcej nie 
doszło do sytuacji, jaka miała miejsce 82 
lata temu. Uroczystość swoją obecnością 
uświetniła orkiestra dęta działająca przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu. 
Obecne były również poczty sztandarowe, 
a strzelcy wystawili wartę honorową. 

Po zakończeniu nabożeństwa, pod 
pomnikiem poległych w obronie ojczy-
zny w 1939 roku wieńce oraz kwiaty zło-
żyli przedstawiciele władz gminy Raciąż 
– Wójt Zbigniew Sadowski i Przewod-
nicząca Rady Gminy Grażyna Rogow-
ska, władz miejskich – Burmistrz Mia-
sta Mariusz Godlewski, Sekretarz Rena-
ta Kujawa oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Paweł Chrzanowski, władz 
powiatowych – członek zarządu powia-
tu płońskiego Artur Adamski, a także 
przedstawiciele Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Konarskiego w Raciążu 
– dyrektor Elżbieta Tobolska, wicedy-
rektor Iwona Donarska oraz Krzysztof 

Langiewicz, Zespołu Szkół w Raciążu 
– dyrektor Dorota Rubinkowska, wice-
dyrektor Monika Chłopik i Magdalena 
Bylińska, Związku Kombatantów RP 
i byłych Więźniów Politycznych – Pa-
weł Chrzanowski, Stowarzyszenia Se-
niorów, Emerytów i Rencistów w Ra-
ciążu – Stefan Modrzejewski, Maria 
Kwiatkowska i Zofi a Dziewierzyńska, 
lokalnych struktur Prawa i Sprawie-
dliwości – Ryszard Godlewski i Ewa 
Decker oraz Plutonu Strzeleckiego w 
Raciążu – Krzysztof Dądalski, Wiktoria 
Dądalska i Aniela Wojtal. 

RED

Dnia 1 września, roku pamiętnego…

 82 lata od wybuchu II wojny światowej 82 lata od wybuchu II wojny światowej

1 września na cmentarzu parafi alnym w Raciążu odbyła się uroczystość upamiętniająca poległych 
we wrześniu 1939 roku, którzy stanęli do walki z niemieckim najeźdźcą, aby bronić naszej ojczyzny. 
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26 lipca 2021 r. w budynku 
Miejskiego Centrum Kultury 
Sportu i rekreacji w Raciążu 
odbyła się XXVII Sesja Rady 
Gminy Raciąż.
 Na sesji obecnych było 
14 radnych, a także osoby 
spoza rady – Wójt Gminy 
Raciąż Zbigniew Sadowski, 
Sekretarz Anna Dumińska-
Kierska, Skarbnik Barbara 
Rumianowska oraz kierownik 
Referatu Oświaty Gabriela 
Osowska, a także radna rady 
powiatu Elżbieta Grodkiewicz. 
W sali obecni byli także 
sołtysi. Obrady poprowadziła 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Grażyna Rogowska.

Wójt Zbigniew Sadowski przedstawił 
informacje na temat wydarzeń, które od-
były się w okresie międzysesyjnym. 

Przypomniał, iż podczas poprzedniej 
sesji radni zdecydowali o przekazaniu 
40 tysięcy złotych na zakup działki pod 
budowę siedziby jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej, która ma stanąć w Ra-
ciążu do jesieni 2023 roku. 

Poinformował również, że złożone 
zostały trzy wnioski o dofi nansowanie 
w ramach programu „Polski Ład” – 
pierwszy na wsparcie budowy zbiornika 
retencyjnego w Kraszewie-Gaczułtach 
w kwocie 40,5 mln złotych, drugi na 
rozbudowę mostów oraz drogi Krasze-
wo-Gaczułty – Bielany (kwota wniosko-
wanego dofi nansowania to blisko 8 mln 
złotych), a trzeci dotyczy budowy stu 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Gospodarz gminy podziękował także 
sołtysom z parafi i Raciąż oraz członkom 
Kół Gospodyń Wiejskich za pracę wyko-
naną przy organizacji VIII Jarmarku Ra-
ciąskiego oraz dożynek. Dodał, że dzięki 
tym staraniom Jarmark zyskał jeszcze 
bardziej lokalny klimat. 

Zbigniew Sadowski przekazał, że 
kończy się realizacja dróg asfaltowych 
na terenie gminy, a są to:
 droga gminna Nr 311154W - Kraśnie-

wo 3

 droga relacji Łempinek – Niesiołowo 
 droga gminna Nr 311059W – Dru-

chowo 3
 droga gminna gminnej Nr 301034W 

relacji Krajkowo – Kruszenica
 droga gminna Nr 301046W relacji 

Nowe Gralewo – Nowe Gralewo 
(Wrzosy)

 droga w miejscowości Grzybowo
 droga w miejscowości Kocięcin Bro-

dowy 
Wójt poinformował też o otwarciu 

ofert z drugiego przetargu. Kosztoryso-
wa wartość wszystkich dróg wynosiła 
2 475 000 zł, zaś najtańsza oferta jaka 
została złożona wyniosła 1 830 000 zł, co 
daje oszczędność w kwocie 645 tysięcy 
złotych. Dodajmy, że chodzi tu o:
 drogi gminne nr 311260W oraz Nr 

311261W w miejscowości Zdunówek
 drogę gminną Nr 301083W relacji 

Żychowo – Kodłutowo
 drogę oznaczoną Nr ewid. działki 24 

w miejscowości Kraszewo Gaczułty
 drogę gminną Nr 301018W relacji Je-

żewo Wesel - Gradzanowo Włościań-
skie

 drogę gminną Nr 301080W relacji 
Koziebrody – Młody Niedróż

Jeżeli te zadania zostaną zrealizowa-
ne, w tym roku na terenie gminy wykona-
nych zostanie niemal 11 km nowych dróg 
asfaltowych. 

Zakończona została kontrola z Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej, która wy-
padła bardzo pozytywnie. Kontrolujący 
przekazali Wójtowi najważniejsze spo-
strzeżenia i wnioski, z których wynika, 
iż dokumentacja prowadzona jest prawi-
dłowo, a sprawy załatwiane są w termi-
nie z należytą starannością. Podziękował 
również Paniom sekretarz oraz skarbnik, 

a także kierownikom jednostek i pracow-
nikom gminy za sumienną pracę, która 
przekłada się na pozytywne opinie pod-
czas zewnętrznych kontroli w Urzędzie 
Gminy. 

Podczas obrad radni przyjęli następu-
jące uchwały:
 uchwałę w sprawie zmian Wielolet-

niej Prognozy Finansowej Gminy Ra-
ciąż. 

 uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Gminy Raciąż na 2021 
rok.

 uchwałę w sprawie niewyrażenia 
woli przejęcia przez Gminę Raciąż od 
Skarbu Państwa – Generalnego Dy-
rektora Dróg Krajowych i Autostrad 
nieruchomości gruntowych stanowią-
cych drogi dojazdowe, opisane w za-
łączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 
wybudowanych/przebudowanych w 
ramach inwestycji pn. „Budowa ob-
wodnicy Raciąża w ciągu drogi kra-
jowej Nr 60” na terenie gminy Raciąż 
oraz niewyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie przejęcia za-
dania zarządzania tymi drogami.

 uchwałę w sprawie ustalenia try-
bu udzielania i rozliczania dotacji 
z budżetu Gminy Raciąż dla niepu-
blicznych przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego prowa-
dzonych przez inne niż Gmina Raciąż 
osoby prawne i fi zyczne oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidło-
wości ich pobrania i wykorzystania.

 uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na zniesienie współwłasności nieru-
chomości położonej w miejscowości 
Budy Kraszewskie.

RED

XXVII  SESJA  RADY  GMINY  RACIĄŻ

XXVII sesja Rady Gminy Raciąż XXVII sesja Rady Gminy Raciąż 
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W Koziebrodach tradycyjnie zjawiły 
się liczne pielgrzymki, nie tylko z parafi i 
znajdujących się na terenie gminy Ra-
ciąż, ale także innych okolicznych gmin. 
Łącznie było ich aż 13, a wierni wędro-
wali do koziebrodzkiego sanktuarium z 
Krajkowa, Raciąża, Drobina, Uniecka, 
Jeżewa, Gradzanowa, Siemiątkowa, Gra-
lewa, Zawidza, Góry, Rogotwórska, Sta-
roźreb i Słupi. Podobnie jak w zeszłym 

roku, również podczas tegorocznych uro-
czystości pogoda dopisała pielgrzymom, 
którzy modlili się przed cudownym ob-
razem Matki Bożej, która w latach 1784-
1785 kilkukrotnie ukazała się w kościele 
parafi alnym. 

Na placu przed świątynią pielgrzymi 
z poszczególnych parafi i ustawili swoje 
wieńce dożynkowe – każdy z nich został 
wykonany niczym dzieło sztuki i przyku-

wał uwagę. W ten sposób wierni w święto 
Matki Boskiej Siewnej chcieli podzięko-
wać za tegoroczne plony jakie udało się 
zabrać. Podczas uroczystości obecni byli 
przedstawiciele samorządów, m.in. Wójt 
Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski wraz 
z Przewodniczącą Rady Gminy Raciąż, 
Sekretarz Miasta Raciąża Renata Kuja-
wa i członek zarządu Powiatu Płońskie-
go Artur Adamski. Sumie odpustowej, 

Uroczystości u Koziebrodzkiej MatkiUroczystości u Koziebrodzkiej Matki
8 września, w święto nazywane potocznie Matki Boskiej Siewnej, odbył się odpust parafi alny w Kozie-
brodach, który tradycyjnie był połączony z dożynkami. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 
Gminy Raciąż – Wójt Zbigniew Sadowski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Rogowska. 
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która rozpoczęła się o godzinie 12:00, 
przewodniczył biskup senior Diecezji 
Płockiej, Roman Marcinkowski. Kozie-
brody stają się dziś małą Częstochową, 
ze względu na ten obraz. Tu przychodzili 
wasi przodkowie, tu jesteście także wy. 
Od wieków Maryja czeka na nas jak na 
dzieci. Stajemy dziś przed Bogiem w po-
korze i z wdzięcznością za to, że Matka 

Boża obecna jest tu w swoim wizerunku 
i w naszym życiu – mówił duchowny do 
zgromadzonych, nawiązując także do 
postawy prymasa Stefana Wyszyńskie-
go, który przypominał, że każdy z nas 
potrzebuje Matki Bożej na co dzień i nie 
wolno nam się jej wstydzić. 

W trakcie mszy ksiądz biskup po-
święcił wszystkie dożynkowe wieńce, 

podziwiając przy okazji ich piękno i nie-
samowite techniki wykonania. 

Przypomnijmy, że uroczystości odpu-
stowe w Koziebrodach rozpoczęły się już 
wieczorem 7 września od mszy św. połą-
czonej z nieszporami, czuwaniem 

i Apelem Jasnogórskim.

RED

 A tak o odpuście w Koziebrodach pisano w 1925 roku.  A tak o odpuście w Koziebrodach pisano w 1925 roku. 
Materiał ze zbiorów Jana Chądzyńskiego.Materiał ze zbiorów Jana Chądzyńskiego.
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17 września o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Miej-
skiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu odby-
ło się spotkanie „Aktywny i świadomy senior w świecie fi -
nansów”, zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji 
w Płońsku oraz Komisariat Policji w Raciążu. Podczas spotka-
nia seniorzy z terenu miasta oraz gminy Raciąż, dzięki pracow-
nikom Banku Spółdzielczego w Raciążu oraz Banku PKO BP 
w Raciążu, mogli zapoznać się z wieloma cennymi informa-
cjami dotyczącymi bezpiecznego „poruszania się” w świecie 
fi nansów w kontekście np. bankowości elektronicznej. Poznali 
również sposoby działania przestępców, wyłudzających pienią-
dze od swoich ofi ar. 

RED

WITAJ  SZKOŁO!

1 września tradycyjnie odbyło się rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego. Poprzedni w bardzo dużej części upłynął pod zna-
kiem nauki zdalnej, co z pewnością nie było łatwe dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców. Teraz wszyscy mamy nadzieję, że nauka 
w trybie stacjonarnym potrwa jak najdłużej.

Uczniowie wrócili do placówek rzecz jasna także na tere-
nie gminy Raciąż. Razem z nimi rok szkolny 2021/2022 wita-
li przedstawiciele naszego samorządu – w Gralewie zjawił się 
Wójt Zbigniew Sadowski, w Krajkowie Przewodnicząca Rady 
Gminy Grażyna Rogowska, w Uniecku Sekretarz Gminy Anna 

Dumińska-Kierska, zaś w Koziebrodach Kierownik Referatu 
Oświaty Gabriela Osowska. Z pewnością był to wyjątkowy 
dzień szczególnie dla „pierwszaków”, którzy weszli w kolejny 
etap swojej edukacji. 

Redakcja „Głosu Raciąża” wszystkim uczniom, nauczycie-
lom oraz pozostałym pracownikom szkół, którzy rozpoczęli 
nowy rok szkolny, życzy dużo spokoju, zdrowia, braku kolej-
nych covidowych zawirowań i owocnej pracy.

RED

WITAJ SZKOŁO!

AKTYWNY I ŚWIADOMY SENIOR AKTYWNY I ŚWIADOMY SENIOR 
W ŚWIECIE FINANSÓWW ŚWIECIE FINANSÓW
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Pokaż w jaki sposób zachęcisz swoją babcię lub dziadka 
do założenia konta w banku i wyjaśnisz im:

 jak założyć konto w banku,

 jak obsługiwać bankowość elektroniczną,

 jak robić przelewy i sprawdzać stan swojego konta,

 jakie są zasady bezpieczeństwa w sieci.

Zgłoszenia można wysyłać do 29 października. Ter-
min nadsyłania prac to 10 grudnia.

Kto może wziąć udział w konkursie?
W konkursie udział mogą wziąć uczniowie szkół pod-

stawowych, ponadpodstawowych oraz studenci szkół wyż-
szych. Prace można przygotować indywidualnie lub w ze-
społach.

Co trzeba zrobić?
Należy przygotować pracę – materiał informacyjny, 

który będzie przedstawiał korzyści z posiadania i korzystania 
z konta w banku przez osoby starsze.

Prace można przygotować w czterech kategoriach:
 plakat

 komiks

 fi lm

 infografi ka/materiał multimedialny

Powinny się one odnosić się do takich aspektów jak bez-
pieczeństwo, zdrowie oraz ułatwienia życia codziennego 
osób starszych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie inter-
netowej zus.pl. 

RED

Stosowne rozporządzenia MRiRW do-
tyczące zaliczek za rok 2021 zostaną nie-
bawem skierowane do publikacji. Zaliczki 
będą wypłacane od 18 października br., 
a więc w najwcześniejszym możliwym 
terminie wynikającym z przepisów UE.

W wyniku działań podjętych m.in. 
przez Polskę, Komisja Europejska umoż-
liwiła wypłatę zaliczek za rok 2021 
w zwiększonej wysokości.

Maksymalna wysokość zaliczki na 
poczet płatności bezpośrednich wyniesie 
70% wsparcia należnego rolnikowi, z ty-
tułu wszystkich rodzajów płatności bez-
pośrednich. Płatności zaliczkowe będą 
wypłacane do powierzchni gruntów/licz-
by zwierząt/ilości zgłoszonych do płat-
ności i zweryfi kowanych przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-

twa (po kontrolach administracyjnych 
i kontrolach na miejscu).

Natomiast maksymalna wysokość za-
liczki na poczet płatności PROW wynie-
sie 85% (ten maksymalny poziom rów-
nież wynika z przepisów UE). Zaliczki 
PROW będą wypłacane dla:
 poddziałania „Wsparcie na zalesia-

nie i tworzenie terenów zalesionych” 

PROW 2014-2020,

 działania „Działanie rolno-

-środowiskowo-klimatycz-

ne” PROW 2014-2020,

 działania „Rolnictwo eko-

logiczne” PROW 2014-

2020,

 działania „Płatności dla 

obszarów z ograniczenia-

mi naturalnymi lub inny-

mi szczególnymi ograniczeniami” 

PROW 2014-2020,

 działania „Zalesianie gruntów rol-

nych oraz zalesianie gruntów innych 

niż rolne” PROW 2007-2013.

Wypłata zaliczek potrwa do końca 
listopada, natomiast od 1 grudnia br. roz-
pocznie się realizacja pozostałych kwot 
płatności.

RED

KONKURS „JAK ZACHĘCIĆ…” // WYPŁATA…

KONKURSKONKURS

„Jak zachęcić babcię 
„Jak zachęcić babcię 

lub dziadka do założenia 
lub dziadka do założenia 

konta w banku?”konta w banku?”

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich bliskich seniorów – wyjaśnij im jak działa internet Zadbaj o bezpieczeństwo swoich bliskich seniorów – wyjaśnij im jak działa internet 
i bankowość elektroniczna i jak łatwo można z niej korzystać.i bankowość elektroniczna i jak łatwo można z niej korzystać.  

Od 18 października wypłata zaliczek Od 18 października wypłata zaliczek 
płatności bezpośrednich i niektórych działań płatności bezpośrednich i niektórych działań 

obszarowych PROWobszarowych PROW
W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, rolnicy mogą liczyć 

na wcześniejsze otrzymanie środków w ramach zaliczek na poczet corocznych dopłat bezpośrednich 
oraz działań obszarowych PROW.
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Żródło zdjęć: Płońszczak 

Pierwszym punktem programu im-
prezy były zawody sportowo-pożarnicze, 
w których wzięło udział dziewięć drużyn 
z poszczególnych jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych – OSP Bogucin, 
OSP Dobrska Kolonia, OSP Jeżewo-We-
sel, OSP Kaczorowy, OSP Koziebrody, 
OSP Krajkowo, OSP Kraszewo-Gaczuł-
ty, OSP Raciąż i OSP Szapsk. Wystąpiły 
także dwa zespoły młodzieżowe (dziew-
częta i chłopcy z OSP Raciąż) oraz dru-
żyna kobieca OSP Kaczorowy. 

W zawodach najlepsza okazała się 
drużyna OSP Dobrska Kolonia z cza-
sem 51,75 s, drugie miejsce przypadło 

OSP Kaczorowy (czas 52,19 s), zaś po-
dium zamknęły ex aequo drużyny OSP 
Krajkowo i OSP Bogucin (między ze-
społami była bardzo mała różnica cza-
sowa – odpowiednio 56,15 s i 56,16 s). 
Kolejne miejsca zajęły OSP Jeżewo We-
sel (59,97 s), OSP Raciąż (czas 62,28 s), 
OSP Szapsk (czas 62,72 s), OSP Kozie-
brody (czas 63,78 s) i OSP Kraszewo Ga-
czułty (czas 69,88 s). Nagrody wręczali 
Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski 
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł 
Chrzanowski oraz Prezes zarządu Miej-
sko-Gminnego Związku OSP RP Grze-
gorz Domański. 

Po zakończeniu zawodów odbyły się 
pokaz ratownictwa w przypadku wypad-
ków rolniczych, który został przygoto-
wany przez OSP Kaczorowy we współ-
pracy z OSP Koziebrody i OSP Raciąż. 
Zorganizowano również pokaz i naukę 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 
Nie brakowało także atrakcji dla naj-
młodszych – dmuchanych zjeżdżalni czy 
symulatora dachowania. Przygotowane 
zostały także kuchnia polowa i stoisko 
z pysznymi ciastami, które zorganizo-
wały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
z Kaczorów, Gralewa i Kraśniewa. 

RED

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA 
i zawody sportowo-pożarnicze i zawody sportowo-pożarnicze 

w Gralewiew Gralewie
W niedzielę 5 września w Gralewie odbył się „Dzień Bezpieczeństwa” połączony z zawodami 

sportowo-pożarniczymi, w których udział wzięły okoliczne jednostki OSP. 
Organizatorami wydarzenia byli Miasto Raciąż, Gmina Raciąż oraz Zarząd Miejsko-Gminny 

Związku OSP RP w Raciążu. 
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O wsparcie będą mogły ubie-
gać się dwie grupy benefi cjentów. 
Pierwsza to rolnicy, którzy zaj-
mują się chowem lub hodowlą nie 
mniej niż 50 świń bądź zrealizowali 
zobowiązania rolno-środowiskowe 
w ramach wariantu 7.4 – zachowanie 
lokalnych ras świń, i chcą zrealizo-
wać inwestycje chroniące ich gospo-
darstwa przed rozprzestrzenianiem 
się wirusa afrykańskiego pomoru 
świń (ASF). Pomoc w wysokości do 
100 tys. zł mogą otrzymać m.in. na 
utworzenie lub zmodernizowanie 
niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie 
gospodarstwa w urządzenie do de-
zynfekcji czy budowę lub przebudo-
wę magazynu do przechowywania 
słomy dla świń, zakup silosu na pa-
szę gotową do bezpośredniego spo-
życia przez świnie i wykonanie robót 
związanych z jego posadowieniem 
(zwrot do 80 proc. kosztów kwali-
fi kowanych zrealizowanej inwesty-
cji), a także wykonanie ogrodzenia. 
W tym przypadku zwrotowi podlega 
do 80 proc. kosztów określonych 
według standardowych stawek jed-
nostkowych, które wynoszą:
 230 zł – koszt wykonania 1 metra 

bieżącego ogrodzenia;

 2 100 zł – koszt wykonania 1 bra-

my;

 710 zł – koszt wykonania 1 furtki.

Druga grupa to spółki wodne lub 
ich związki, w których większość 
stanowią rolnicy posiadający grunty 
rolne, lub w których więcej niż po-
łowa zmeliorowanych gruntów rol-

nych objętych działalnością spółki 
jest w posiadaniu rolników. Ta grupa 
benefi cjentów może otrzymać mak-
symalnie 1 mln zł na zakup maszyn 
i urządzeń zapobiegających zniszcze-
niu gospodarstw przez podtopienie 
czy powódź. Także w tym przypadku 
limit dofi nansowania wynosi 80 proc. 
kosztów kwalifi kowanych zrealizo-
wanej inwestycji.

Co ważne, spółki i związki spółek, 
które chciałyby ubiegać się o dofi nan-
sowanie następujących kosztów robót 
dotyczących urządzeń wodnych:
 przebudowy lub remontu rowu 

melioracyjnego;

 budowy, przebudowy lub remontu 

progu, zastawki, przepustu ze spię-

trzeniem;

 prac na sieciach drenarskich;

będą mogły się ubiegać o wsparcie 
w tym zakresie dopiero w kolejnym 
naborze.

Wnioski o przyznanie pomocy 
będą przyjmowały oddziały regional-

ne ARiMR. Dokumenty można do-
starczać do placówek Agencji osobi-
ście lub przez upoważnioną osobę lub 
elektronicznie – za pośrednictwem 
skrzynki podawczej ePUAP, lub prze-
syłką rejestrowaną, nadaną w placów-
ce Poczty Polskiej.

Dotychczas ARiMR przeprowa-
dziła 6 naborów wniosków o pomoc na 
inwestycje zapobiegające zniszczeniu 
potencjału produkcji rolnej. Wsparcie 
zostało dotychczas przyznane nieco 
ponad 4,7 tys. benefi cjentów, a jego 
kwota wynosi na razie blisko 291 
mln zł (na inwestycje chroniące przed 
ASF przyznano pomoc 4,5 tys. rolni-
ków w wysokości ok. 211,5 mln zł, 
pozostałe środki to wsparcie dla spół-
ek wodnych lub ich związków).

Więcej informacji znajdą Państwo 
na stronie internetowej gov.pl/web/
arimr

RED

INWESTYCJE  ZAPOBIEGAJĄCE…

Inwestycje zapobiegające Inwestycje zapobiegające 
zniszczeniu zniszczeniu 

potencjału produkcji rolnej potencjału produkcji rolnej 
– wkrótce rusza nabór

Od 28 września 2021 r. ARiMR przyjmuje wnioski o dofi nasowanie 
w ramach PROW 2014-2020 

na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. 
Nabór potrwa do 26 listopada 2021 r.
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19 września 2021 w budynku Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Raciążu odbył 
się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczej Straży Pożarnej 
RP w Raciążu, w którym udział wzięło 
35 delegatów, zaproszeni goście oraz 
ustępujący Zarząd. Podczas obrad do-
tychczasowy zarząd uzyskał absoluto-
rium za swoją działalność. 

Wybrano także skład nowego zarzą-
du. Prezesem ponownie został Grzegorz 
Domański, zaś na stanowiska wicepre-
zesów po raz kolejny wybrano Bur-
mistrza Miasta Raciąża Mariusza Go-
dlewskiego oraz Wójta Gminy Raciąż 
Zbigniewa Sadowskiego. Sekretarzem 
wybrano druhnę Klaudię Gradecką. No-

wym komendantem Miejsko-Gminnym 
została druhna Marta Pawlak, zaś skarb-
nikiem druh Dawid Ordak. Poszerzone 
zostało grono członków prezydium, 
w skład którego weszli druh Paweł Le-

wandowski, druh Janusz Marcinkowski, 
druhna Martyna Matuszewicz i druh Da-
wid Smoleński. 

RED

ZJAZD  ODDZIAŁU  OSP… //  APLIKACJA  eWoP…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uruchomiła nową aplikację eWoP. 
Rolnicy mogą teraz także przez internet składać wnioski o wypłatę pomocy przyznanej na niektóre 

działania inwestycyjne i premiowe fi nansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w RaciążuZwiązku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Raciążu

Jest to kolejne cyfrowe narzędzie, poza aplikacjami 
eWniosekPlus i IRZPlus, które zapewnia elektroniczną ko-
munikację między benefi cjentami a ARiMR.

Celem uruchomienia aplikacji eWoP jest usprawnienie 
procesu weryfi kacji dokumentów i przyspieszenie wypłaty 
środków fi nansowych.

Portal eWoP umożliwia m.in.:
 złożenie wniosku o płatność wraz z załącznikami, a także 

ewentualnych korekt;

 wyświetlenie listy zapisanych i wysłanych wniosków lub 

korekt;

 przegląd wiadomości i powiadomień wysyłanych przez 

ARiMR do rolnika.

Aplikacja została uruchomiona 31 sierpnia 2021 roku. 
Resort rolnictwa zachęca do korzystania z aplikacji i zapo-
znania się ze szczegółowymi informacjami poprzez stronę 
internetową gov.pl/web/arimr. 

MRiRW

Nowa aplikacja eWoP uruchomiona przez Nowa aplikacja eWoP uruchomiona przez 
ARiMR ARiMR dla beneficjentów PROW 2014-2020dla beneficjentów PROW 2014-2020
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Maria Chojnowska urodziła się 25 
listopada 1905 roku w Warszawie w ro-
dzinie lekarsko-aptekarskiej. Dziadek 
Marii Chojnowskiej Aleksander Wsze-
borowski był aptekarzem w Wyszkowie. 
Powtórne jego małżeństwo z Marią Hann 
zaowocowało urodzeniem się 5 córek, 
jedną z nich była Zofi a, późniejsza matka 
Marii Chojnowskiej. Po śmierci Aleksan-
dra Wszeborowskiego i sprzedaży apteki 
córka Zofi a przeniosła się do Warszawy, 
była właścicielką apteki przy ul. Chmiel-
nej.1 marca 1905 roku wyszła za mąż 
za Tadeusza Alberta Chojnowskiego, po 
studiach medycznych był asystentem 
szpitala na Pradze, lekarzem majątku 
Marii Branickiej. Rodzina ojca pani Ma-
rii ze strony jego matki była spokrew-
niona z Cyprianem Kamilem Norwidem. 
Maria Chojnowska długo nie nacieszyła 
się ojcem, który zmarł w wieku 28 lat 
(23 czerwca 1907 roku).

W latach 1946/47 była nauczycielką 
historii w I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce.

 Maria Chojnowska uczyła historii 
i łaciny w Liceum Ogólnokształcącym 
w Raciążu. Brak dokumentów osobo-
wych w Liceum nie pozwala odtworzyć 
przebieg pracy zawodowej. Wiadomości 
o rodzinie i latach młodzieńczych Marii 
Chojnowskiej przypomniała nam Elż-
bieta Szczuka regionalistka i redaktorka 
miejscowej prasy w Wyszkowie. 

Wspomnienia:
Stanisław Mączew-

ski nauczyciel – była 
osobą gruntownie wy-
kształconą, uczciwą, pra-
wą, chętną do pomocy, 
sumienną w pracy, ale 
też wykorzystywaną przez 
młodzież i nauczycieli.

Jadwiga Sobieska 
nauczycielka – Była jak 
na owe czasy, człowie-
kiem absolutnie wyjąt-
kowym. Zatrzymała się 
gdzieś w świecie, którego 
nie ma. Była „inna”, dla 
niektórych może dziwna 
– Pani Maria Chojnow-

ska – nauczycielka. Ikona dobrego wy-
chowania, osobistej kultury, wrażliwości, 
poszanowania dla drugiego człowieka. 
W każdym widziała potencjał dobra – zła 
chyba nawet nie rozumiała. Była moją 
nauczycielką, potem koleżanką w pra-
cy. Znałam Ją wiele lat i zawsze budziła 
mój szacunek i podziw. Wszechstronnie 
wykształcona, miała ogromną wiedzę 
historyczną, którą przekazywała z pasją 
– zawsze traktując ucznia jak partnera. 
Cechowała ją absolutna skromność, ale 
siebie zadawalała minimalizmem. Chyba 
nikt nie przeszedł obok p. Marii Choj-
nowskiej obojętnie, każdy na swój sposób 
ją zapamiętał. Ja w swoim długim życiu 
miałam szczęście spotkać dwie takie oso-
by – dwie Marie – p. Marię Chojnow-

ską i prof. Marię Janion. Pamięć o nich 
pozwala wierzyć, że człowiek może być 
mądry, we wszystkich znaczeniach tego 
słowa, jednocześnie wspaniały duchem – 
i to daje nadzieję.

Beata Janczyk (z d. Pokorska) są-
siadka – Od 1965 roku rodzice zamiesz-
kali przy ul. Warszawskiej. Naszą sąsiad-
ką była p. Maria Chojnowska, zajmowa-
ła jeden duży pokój. Warunki mieszka-
niowe; brak bieżącej wody, kanalizacji, 
ogrzewanie piecowe. Ojciec pomagał 
w sprawach technicznych, a mama pod-
rzucała jedzonko, a to wyprała, a to po-
sprzątała. Jako małe dziecko, w wolnych 
chwilach uczyła mnie języka francuskie-
go i łaciny. Mam kilka pamiątek, szcze-
gólnie dużo książek, które są podpisane 
i opatrzone datą. Zapamiętałam p. Ma-
rię Chojnowską jako dystyngowaną pa-
nią w garsonce, w kapelusiku na głowie 
i z torebką. W tej chwili myślę, że była to 
postać z innej epoki, z ogromną wiedzą 
i bagażem przeżyć.

Andrzej Chyczewski uczeń – Ciocią 
„Walą” była nazywana przez uczniów 
wielu roczników (nikt nie wie, dlaczego). 
Imponowała wiedzą historyczną i poza 
programową. Przemycała wiadomości, 
które nie były w programie a ówczesne 
władze oświatowe były przeciwne temu.

Maria Chojnowska, kiedy była mało 
samodzielna, została umieszczona w 
Powiatowym Domu Pomocy Społecz-
nej w Ciechanowie przy ul. Krubińskiej. 

Zmarła 28 czerwca 1985 
roku. Została pochowa-
na w grobie rodzinnym 
w Wyszkowie. Po 36 la-
tach od śmierci okazało 
się, że na grobie nie ma 
żadnej tabliczki z jej na-
zwiskiem. Inicjatorami 
wykonania nowej tablicy 
nagrobnej Marii Chojnow-
skiej są: Józefa i Andrzej 
Chyczewscy, Jan Chą-
dzyński. Cegiełkę do tego 
pomysłu dołożyli: Jadwiga 
Sobieska, Stanisław Mą-
czewski, Beata Janczyk.

Jan Chądzyński
Andrzej Chyczewski

WSPOMNIENIA…

W s po m n i e n i e  o  W s po m n i e n i e  o  M a r i i  C h o j n o ws k i e jM a r i i  C h o j n o ws k i e j  
n a u c z yc i e l ce  h i s to r i i n a u c z yc i e l ce  h i s to r i i 

w  L i ce u m  Og ó l n o k s z t a ł cą c y m  w  R a c i ą ż uw  L i ce u m  Og ó l n o k s z t a ł cą c y m  w  R a c i ą ż u
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200 lat temu w mazowieckiej wiosce Laskowo-Głu-
chy urodził się Cyprian Kamil Norwid, poeta, prozaik, 
dramatopisarz, rzeźbiarz, malarz, rysownik. Autor między 
innymi wierszy: „Bema pamięci żałobny rapsod”, „Moja 
piosnka II”, „Fortepian Chopina”, dramatu „Kleopatra 
i Cezar”, poematu „Promethidion”, a także nowel i pro-
zy. Śmierć w przytułku dla nędzarzy, a dzisiaj miejsce 
wśród największych poetów polskich, to los artysty.

Niedoceniany za życia, po latach trafi ł do panteonu 
polskich wieszczów epoki romantyzmu.

Z okazji 200. rocznicy urodzin Norwida uczniowie 
klasy VII I VIII przygotowali: „Spotkanie z poezją Nor-

wida”, podczas którego zapoznali koleżanki i kolegów 
z klas V-VIII z biografi ą poety i czytali jego poezję. 

Spotkanie to odbyło się 27 września 2021 roku z za-
chowaniem reżimu sanitarnego. Uczestniczyły w nim 
dyrektor szkoły Małgorzata Środkowska i nauczycielka 
języka polskiego pani Anna Kurkiewicz. Konkluzją wy-
pływającą z przeprowadzonej dyskusji z młodzieżą było 
stwierdzenie, że warto czytać klasykę, warto również 
mierzyć się z tym, co nowe i jeszcze nieocenione. Wśród 
współczesnych są bowiem z pewnością pisarze niedoce-
niani, którzy żyją w zapomnieniu.

SP Koziebrody 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisła-
wa Reymonta w Koziebrodach wzięli udział w jubileuszowej 
10. Edycji Narodowego Czytania. Lekturą tegorocznej akcji 
była „Moralność pani Dulskiej” Ga-
brieli Zapolskiej. Utwór napisany je-
sienią 1906 roku bardzo szybko stał 
się popularny i jest uważany za jedno 
z najważniejszych osiągnięć twór-
czych pisarki.

Uczniowie klas VII-VIII przy-
gotowali informacje o pisarce, które 
zamieścili na gazetce i czytali frag-
menty utworu dla klas IV-VIII z za-
chowaniem reżimu sanitarnego. Czy-
tanie w SP w Koziebrodach odbyło się 
6 września. W Narodowym Czytaniu 
uczestniczyła dyrektor szkoły Małgo-

rzata Środkowska i nauczycielka języka polskiego Pani Anna 
Kurkiewicz.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezy-
denta RP od 2012 roku. Została zaini-
cjowana wspólną lekturą „Pana Tade-
usza” Adama Mickiewicza. W 2013 
roku w całej Polsce odbyło się czy-
tanie dzieł Aleksandra Fredry, a pod-
czas następnych edycji czytano m.in. 
„Potop” i „Quo Vadis” Henryka Sien-
kiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, 
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, 
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego 
oraz polskie nowele. 

SP Koziebrody

NARODOWE  CZYTANIE…  //  200.  ROCZNICA…
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 „Smutno życie porzucić i zamknąć się w sobie.”
 C.K. Norwid

200. ROCZNICA ŚMIERCI 
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