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23 października w Kraszewie-Gaczułtach odbył się Gminny
Kongres Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas spotkania Panie
z KGW zaprezentowały m.in. dania ziemniaczane, które własnoręcznie przygotowały. Więcej wewnątrz numeru.

W sobotę 23 października 2021 r. w świetlicy w Druchowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Swoje setne
urodziny świętował bowiem mieszkaniec Małej Wsi –
Stanisław Kostka Lasocki. Więcej na stronie 7.

UWAGA !!! Nastąpiła zmiana siedziby punktu konsultacyjno-informacyjnego działającego na potrzeby
programu „Czyste Powietrze”. Szczegóły znajdą Państwo wewnątrz tego numeru „Głosu Raciąża”.
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XXVIII SESJA RADY GMINY RACIĄŻ

„Głos Raciąża” nr 10/2021

XXVIII sesja Rady Gminy Raciąż
28 października 2021 r. w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy
w Raciążu odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Raciąż. Na sesji obecnych
było 15 radnych, a także osoby spoza rady – Wójt Gminy Raciąż Zbigniew
Sadowski, Skarbnik Barbara Rumianowska oraz kierownik Referatu
Oświaty Gabriela Osowska, a także radny rady powiatu Artur Adamski.
W sali obecni byli także sołtysi. Obrady poprowadziła Przewodnicząca
Rady Gminy Grażyna Rogowska.
Na początku sesji głos zabrał radny powiatowy Artur Adamski, który pogratulował władzom gminy skuteczności w przy
pozyskiwaniu środków z programu Polski Ład, dzięki czemu
do naszej jednostki samorządowej traﬁ ponad 8 mln złotych,
które zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe. Poinformował również, że podczas sesji rady powiatu uchwalony został
budżet, a także wieloletnia prognoza ﬁnansowa, która obejmuje
przystosowanie części budynku Zespołu Szkół w Raciążu na
potrzeby zamiejscowych oddziałów Wydziału Komunikacji,
a także Urzędu Pracy. Przekazał także informacje na temat
planowanych przez powiat kolejnych inwestycji drogowych,
w których znajdują się m.in. droga relacji Raciąż-Radzanów-Liberadz, gdzie ma powstać ciąg pieszo-rowerowy czy droga relacji Baboszewo-Bożewo-Szapsk (odcinek szutrowy).
W przyszłym roku dokończone zostaną prace na tych odcinkach
dróg powiatowych, na których wykonawca przeprowadził połowę zakładanych działań.
Następnie Wójt Zbigniew Sadowski przedstawił informacje
na temat wydarzeń, które odbyły się w okresie międzysesyjnym. Na wstępie gospodarz gminy podziękował orkiestrze dętej OSP Krajkowo za uświetnienie VIII Jarmarku Raciąskiego,
a także dnia otwartego w okopach w Strożęcinie. Złożył także
podziękowania na ręce sołtysów, którzy zaprosili go na zebrania
sołeckie. Pogratulował także jednostkom OSP Dobrska Kolonia oraz Kaczorowy godnego reprezentowania gminy na zawodach powiatowych. Wójt poinformował, że zakończył się trzeci
przetarg na remont remiz w Bogucinie i Szapsku – wykonawca,
który złożył najkorzystniejszą ofertę, nie skorzystał z dwukrotnego zaproszenia na podpisanie umowy. Pieniądze przeznaczone na wspomniane prace, zostaną przesunięte na rok 2022, a w
styczniu ogłoszony zostanie kolejny przetarg. Zbigniew Sadowski przekazał także, iż w tym roku Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej sześciokrotnie przekazywał żywność najbardziej
potrzebującym mieszkańcom gminy. Nieodpłatnie rozdysponowano niemal 20 ton żywności. Dodał również, odnosząc się do

kwestii doﬁnansowań dla gminy, że z MIAS samorząd otrzymał
120 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów azbestowych, 80 tysięcy złotych z FOGR i 1 mln
złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przygotowywana jest umowa z samorządem Województwa Mazowieckiego, dzięki której w ramach Instrumentu wsparcia zadań
ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, gmina otrzyma 1 980 000 złotych na modernizację drogi
od Kodłutowa, przez Charzyny do Uniecka. Wójt podkreślił, że
w tym roku udało się pozyskać rekordową kwotę doﬁnansowań,
która wyniosła łącznie 11 341 668 zł.
Podczas obrad radni przyjęli następujące uchwały:
 Uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż.
 Uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Raciąż na 2021 rok.
 Uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
na terenie części obrębu geodezyjnego Bogucin.
 Uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
na terenie części obrębu geodezyjnego Strożęcin.
 Uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
na terenie części obrębu geodezyjnego Unieck.
 Uchwałę w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy.
 Uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę
Raciąż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żukowo-Wawrzonki, oznaczonej nr ewid. działki
12/57.
Przedstawiona została także informacja o stanie realizacji
przez Gminę Raciąż zadań oświatowych w minionym roku
szkolnym tj. 2020/2021.
RED
W imieniu naszej rodziny,
dziękuję Wszystkim uczestnikom
uroczystości pogrzebowych naszego

Taty

Franciszka Woźnickiego.

Serdecznie dziękuję za modlitwę, życzliwe słowa
oraz wyrazy współczucia.
Anna Ossowska
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Ponad 8 mln złotych
dla Gminy Raciąż!
25 października 2021 r. na zamku w Nidzicy odbyła się konferencja Premiera
Mateusza Morawieckiego, podczas której ogłoszono wyniki I naboru w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Gmina Raciąż otrzyma w ramach Polskiego Ładu
dokładnie 8 075 000 zł doﬁnansowania, dzięki któremu
zrealizowane zostanie zadanie „Rozbudowa mostów na
rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej Nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty-Bielany”.
26 października Wójt Zbigniew Sadowski odebrał w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim symboliczną promesę
związaną z przyznanym doﬁnansowaniem.

Tym samym będzie to kolejna niezwykle ważna inwestycja drogowa na terenie naszego samorządu, wykonana
w tej kadencji. Warto podkreślić, że jeśli uda się zrealizować wszystkie założone cele w dziedzinie infrastruktury drogowej, tylko w roku 2021 na ternie Gminy Raciąż
wybudowane zostanie niemal 11 km dróg asfaltowych. To
więcej niż w ubiegłym roku, kiedy przebudowano, bądź
wyremontowano 8 kilometrów dróg gminnych, za łączną
kwotę 3,8 mln złotych.
RED

Zmiana siedziby punktu
konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego
programu „Czyste Powietrze”
W związku ze zmianami kadrowymi, punkt konsultacyjno-informacyjny działający na potrzeby programu
„Czyste Powietrze” zostaje przeniesiony do budynku
Urzędu Gminy w Raciążu, ul. Kilińskiego 2, pokój nr 12.
Tak jak dotychczas, punkt będzie czynny we wtorki i piątki w godzinach 8:00-13:00.
Jednocześnie przypominamy, że beneﬁcjentem programu może być osoba ﬁzyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu.
W zależności od dochodu, wnioskodawca może ubiegać się o doﬁnansowanie na poziomie podstawowym lub
podwyższonym na m.in. wymianę źródła ciepła, stolarki
okiennej czy drzwiowej.
RED
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Gminny Kongres KGW za nami
23 października w Kraszewie-Gaczułtach odbył się Gminny Kongres Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas spotkania Panie
z KGW zaprezentowały m.in. dania ziemniaczane, które własnoręcznie przygotowały. Na terenie Gminy Raciąż działa aż
14 Kół, a ich członkinie zajmują się nie tylko przyrządzaniem
smacznych potraw, ale systematycznie działają na rzecz swoich
lokalnych społeczności, organizują różnego rodzaju zbiórki na
rzecz zwierzą oraz festyny i pikniki, gdzie można zaszczepić się
przeciwko koronawirusowi.
Obecnych na kongresie serdecznie powitał Wójt Zbigniew
Sadowski, który podkreślił, że Koła Gospodyń Wiejskich pełnią niezwykle ważną rolę w integracji lokalnych społeczności

i podtrzymują zasadę wzajemnego wsparcia i pomocy. Na spotkaniu z KGW obecni byli także Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Rogowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości
Anna Cicholska, a także dyrektor biura powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płońsku Marcin
Matyński.
Podczas kongresu wręczono także dyplomy za konkurs kulinarny na danie z ziemniaków. I miejsce zajęło KGW z Nowego
Gralewa, miejsce II przyznano KGW Ciecierzanki, zaś miejsce
III zajęły ex aequo pozostałe koło biorące udział w konkursie.

RED

Spotkanie z wiceministrem Maciejem Wąsikiem
22 października 2021 r. Wójt Gminy
Raciąż Zbigniew Sadowski brał udział
w spotkaniu z wiceministrem Maciejem Wąsikiem – sekretarzem stanu w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji, które odbyło się w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Raciążu. Oprócz wspomnianego gościa obecni
byli także Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski, Przewodnicząca Rady Gminy
Raciąż Grażyna Rogowska, Radni Rady
Gminy oraz Rady Miejskiej, a także Radni powiatowi i wojewódzcy, przedstawi-

ciele OSP czy dyrektorzy szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Wójt Sadowski przekazał Maciejowi Wąsikowi
podziękowanie ze strony naszego samorządu, za wsparcie wielu inicjatyw, a także pomoc merytoryczną, na którą Gmina
Raciąż zawsze możemy liczyć. Podczas
spotkania poruszono został m.in. tematy
rządowego wsparcia z programu „Polski
Ład”, sytuacji ekonomicznej, a także tej
jaka ma miejsce na granicy z Białorusią.
Była także możliwość zadawania pytań.
RED
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WYPŁATA ZALICZEK…

Ruszyła wypłata zaliczek płatności
bezpośrednich i działań obszarowych PROW
18 października 2021 r., czyli w najwcześniejszym terminie, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet corocznych dopłat
bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW.
Zaliczki będą realizowane na najwyższym poziomie
dopuszczonym przepisami UE.
Maksymalna wysokość zaliczki na poczet płatności
bezpośrednich wyniesie 70% wsparcia należnego rolnikowi. Płatności zaliczkowe będą wypłacane z tytułu wszystkich rodzajów płatności, do powierzchni gruntów/liczby
zwierząt/ilości zgłoszonych do płatności i zweryﬁkowanych przez ARiMR (po kontrolach administracyjnych
i kontrolach na miejscu).
Natomiast maksymalna wysokość zaliczki na poczet
płatności PROW wyniesie 85%. Zaliczki PROW będą
wypłacane dla:
 poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” PROW 2014-2020,
 działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW 2014-2020,
 działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW 20142020,
 działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” PROW 2014-2020,
 działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” PROW 2007-2013.
Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast
od 1 grudnia br. rozpocznie się realizacja pozostałych
kwot płatności.
MRiRW
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„Czternasta emerytura”
dla emerytów i rencistów KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnych
w 2021 r. dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów.
W listopadowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim
świadczeniem uzupełniającym, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom
tzw. „czternastą emeryturę”. W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie
wypłacone w styczniowych terminach płatności 2022 r.
Jak ubiegać się o kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne
świadczenie pieniężne?
„Czternastą emeryturę” Kasa wypłaci z urzędu. Nie trzeba
w tej sprawie składać żadnych wniosków.
Komu przysługuje kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne
świadczenie pieniężne?
„Czternasta emerytura” przysługuje osobom, które w dniu
31 października 2021 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:
 emerytury rolniczej,
 renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
 renty rodzinnej,
 okresowej emerytury rolniczej,
 rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

W jakiej wysokości zostanie wypłacone kolejne w 2021 r.
dodatkowe roczne świadczenie pieniężne?
„Czternasta emerytura” przysługuje w wysokości:
 1.250,88 zł (tj. kwoty najniższej emerytury obowiązującej
od 1 marca 2021 r.), jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty nie przekracza kwoty 2.900 zł,
 1.250,88 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy
kwotą wysokości przysługującej emerytury/renty,
a kwotą 2.900 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury – jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty
przekracza kwotę 2.900 zł.
Osoby, których świadczenie emerytalno-rentowe będzie
równe lub wyższe 4.150,88 zł, nie otrzymają „czternastej emerytury”.
Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się kwotę świadczenia brutto przed dokonaniem odliczeń, potrąceń
i zmniejszeń, a także przed dokonaniem zawieszenia części
uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia
działalności rolniczej.
Poza podatkiem dochodowym i składką na powszechne
ubezpieczenie zdrowotne z kwoty „czternastej emerytury” nie
będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.
KRUS
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Wyjątkowa
uroczystość
w Druchowie
W sobotę 23 października 2021 r.
w świetlicy w Druchowie miała miejsce
wyjątkowa uroczystość. Swoje setne
urodziny świętował bowiem mieszkaniec Małej Wsi – Stanisław Kostka Lasocki. Dostojnemu jubilatowi życzenia,
a także pamiątkowe upominki przekazali
Wójt Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski, Sołtys Sołectwa Druchowo Robert
Jędrzejewski, Sołtys Sołectwa Koziebrody Małgorzata Kopacz, Sołtys Sołectwa
Mała Wieś Małgorzata Breńska, KGW
Mała Wieś, a także proboszcz paraﬁi pw.
Św. Jakuba w Koziebrodach ks. Dariusz
Żuławnik.
Redakcja „Głosu Raciąża” z okazji
tak wspaniałego jubileuszu również życzy Panu Stanisławowi wszystkiego co

najlepsze – dużo zdrowia, pogody ducha
każdego dnia i wiele ludzkiej życzliwości.
RED

Święto Pieczonego Ziemniaka
w Cieciersku
26 września 2021 roku Koło Gospodyń Wiejskich
Ciecierzanki zorganizowało Święto Pieczonego
Ziemniaka. Piknik przygotowany był głównie z myślą o najmłodszych.
Rozpoczął się powitaniem wszystkich i odczytaniem
listu od Ziemniaka do dzieci z sołectwa Cieciersk.
Na najmłodszych
uczestników czekały liczne atrakcje,
zawody i konkursy z nagrodami.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły
się przejażdżki qu-

adem, tematyczna fotobudka, wyścigi w workach i
inne zabawy. Na wszystkich gości czekała degustacja potraw. Skosztować można było frytek, placków,
klusek, sałatek, babek czy pączków, a wszystko to
zostało przygotowane z ziemniaków. Były również
grillowane kiełbaski i słodka niespodzianka z okazji
zbliżającej się pierwszej rocznicy działalności KGW
Ciecierzanki.
KGW Ciecierzanki, RED
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Pasowanie przedszkolaków w Krajkowie
25 października w Szkole Podstawowej im. Stanisława Chojnackiego w Krajkowie odbyło się uroczyste pasowanie na
przedszkolaka dzieci z Punktu i Oddziału
Przedszkolnego. Wydarzenie zostało połączone z dniem poezji Jana Brzechwy.
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych – Wójt

Gminy Raciąż Zbigniew Sadowski wraz
z Przewodniczącą Rady Gminy Grażyną
Rogowską. Nie zabrakło rzecz jasna także rodziców świeżo upieczonych przedszkolaków.
Dodatkową atrakcją była wizyta Sówek Raciążówek, które przeczytały dzieciom bajkę Jana Brzechwy pt. „Sowa”,

wykonały bajkowe zagadki oraz nauczyły
bohaterów tego dnia „sowiego tańca”.
W Sali gimnastycznej obecne były
również bajkowe postaci Tygryska i Kubusia Puchatka. Dla dzieci przygotowano
również wiele słodkości i upominków.
RED

Ślubujemy
14 października 2021 r. w Szkole
Podstawowej im. W.S. Reymonta odbyła się uroczystość pasowania oraz
ślubowania uczniów klasy pierwszej.
Dzieci wystąpiły w krótkim programie artystycznym, przygotowanym pod
kierunkiem wychowawczyni – Pani

Małgorzaty Kowalskiej. Po zaprezentowaniu przez dzieci swoich talentów,
Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Środkowska dokonała uroczystego pasowania pierwszoklasistów na uczniów oraz
skierowała w ich stronę słowa uznania
oraz serdeczne życzenia.

Na zakończenie czekały na dzieci
prezenty oraz poczęstunek.
Ten dzień z pewnością zapisze się
w pamięci każdego dziecka jako wspaniały i wyjątkowy.
SP Koziebrody
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Mistrzostwa Powiatu
w biegach przełajowych
29 września 2021 roku 29 uczniów
Szkoły Podstawowej w Uniecku wraz
z opiekunami T. Kawczyńską i A. Bojanowskim wzięło udział w Mistrzostwach Powiatu w biegach przełajowych
w Płońsku. Organizatorem spotkania był
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.
Uczniowie zakwaliﬁkowali się do etapu
rejonowego w Ciechanowie zdobywając
5. miejsce spośród 17 szkół. Warto podkreślić, że uczennica klasy IVa – Daria
Szczepańska zajęła III miejsce, otrzymując brązowy medal.

Do zawodów na szczeblu rejonowym
w Ciechanowie zakwaliﬁkowali się również:
 Gracjan Grzegorzewski kl. IVb
 Maciej Kocięda kl. IVa
 Maja Wesołowska kl. VI
 Igor Krzemiński kl. VI
 Oliwia Piasecka kl. VII
Uczniom życzymy dalszych sukcesów!
T. Kawczyńska

Pasowanie na ucznia w Uniecku
30 września w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w
Uniecku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Bohaterami spotkania byli pierwszoklasiści. W
uroczystości wzięli udział Zbigniew Sadowski – Wójt Gminy Raciąż, Grażyna
Rogowska – Przewodnicząca Rady Gmi-

ny, Anna Ossowska – Dyrektor szkoły,
nauczyciele, uczniowie klasy II i III oraz
rodzice.
Uroczystość rozpoczęto od programu artystycznego w wykonaniu dzieci klasy I, które zaprezentowały swoje
umiejętności recytatorskie i wokalne.
Następnie pierwszoklasiści złożyli ślu-

bowanie, a dyrektor szkoły pasowała ich
na uczniów. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy, medale i
drobne prezenty od gości, wychowawcy
i uczniów klasy III. Ostatnim akcentem
świętowania był słodki poczęstunek dla
dzieci i zaproszonych gości.
B. Wiechowska
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SPRZĄTALI ZAPOMNIANE… // OGŁOSZENIA

Sprzątali
zapomniane
groby
16 października Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 1863 w Uniecku zajmowali się sprzątaniem zaniedbanych i zapomnianych grobów znajdujących
się na terenie cmentarza paraﬁalnego. Tym razem
było o wiele lżej niż w czasie pierwszej takiej akcji dwa lata temu, bowiem Strzelcy wiedzieli, gdzie
i co mają porządkować – czytamy na facebookowej
stronie JS 1863.
Podczas działań Strzelcy uporządkowali 16 grobów, 1 grób został odkopany spod zwałów ziemi,
a także śmieci. Oczyszczone zostały również chodniki w zachodniej części unieckiej nekropolii.
Z pewnością za tę akcję Strzelcom należą się
ogromne brawa!
RED
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Jako współorganizatorowi bardzo miło poinformować nam,
iż Jarmark Raciąski został nagrodzony Certyfikatem
„Marka Przyjazne Mazowsze” na okres dwóch najbliższych lat.
To wyróżnienie jest dowodem na to, że Jarmark stał się wydarzeniem
o określonym prestiżu, promującym naszą Gminę
nie tylko na terenie powiatu, ale także północnego Mazowsza.
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WSPOMNIENIA I REFLEKSJE NAUCZYCIELI…

„Głos Raciąża” nr 10/2021

Prezentujemy wspomnienia i refleksje nauczycieli,
którzy przekazali je nam na potrzebę akcji z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Miłej lektury
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